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RESUMO 

 

O trabalho dissertativo ora apresentado tem como objetivo trazer à luz acadêmica algumas 

questões de sumo interesse para os comunicólogos que se debruçam sobre as contradições 

elementares do cinema brasileiro, atravessado por um traço perene de subdesenvolvimento, 

conforme alegou o crítico Paulo Emílio Salles Gomes. O foco da pesquisa é o cinema 

produzido na região paulistana da Boca do Lixo, precisamente entre os anos de 1980 e 1985, 

quando os cineastas lá estabelecidos haviam conseguido fixar algumas marcas autorais 

atreladas a um modelo de produção deveras particular, autoralidade que foi progressivamente 

extinta pela introdução massiva dos filmes de sexo explícito durante a reabertura política do 

Brasil, o que, de fato, culminou na decadência definitiva da região, hoje conhecida pelo 

apelido ainda mais demeritório de Cracolândia. Se, desde o final da década de 1960, o 

quadrilátero regional batizado pelos policiais de Boca do Lixo por causa do sobejo de 

atividades criminais (predominantemente relacionadas à prostituição) se destacava por sediar 

algumas importantes empresas produtoras de cinema do país – inclusive, a Cinedistri, que, em 

1962, orgulhou-se de ter produzido o vencedor da Palma de Ouro no Festival Internacional de 

Cinema de Cannes, “O Pagador de Promessas” (dirigido por Anselmo Duarte) – na primeira 

metade da década de 1980, as carreiras dos diretores que se consolidaram a partir do ciclo 

comercialmente bem-sucedido das pornochanchadas foram ameaçadas tanto pela perseguição 

inclemente da censura militar e da imprensa preconceituosa do período quanto pelas 

exigências cada vez mais impositivas dos ditames pornográficos advindos da penetração de 

cinematografias estrangeiras. As estratégias encontradas pelos cineastas da Boca do Lixo para 

resguardarem seus traços estilísticos ao mesmo tempo em que atendiam às obrigações por 

vendabilidade e filiavam-se aos clamores contestatórios do período é o que se tentou 

perscrutar nesta pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro – Boca do Lixo – ditadura militar – 

pornochanchada – vendabilidade – contestação política – década de 1980 
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ABSTRACT  

 

The dissertative work here presented have as objective bring to academic light some 

questions with great interest to researchers in Communication that are hunched at elementary 

questions of the brazilian cinema, crossed by a perennial stage of underdevelopment, as 

alleged by the film critic Paulo Emílio Salles Gomes. The focus of this research is the set of 

movies produced in the paulistan region of Boca do Lixo [“Mouth of Trash”], precisely 

between the years of 1980 and 1985, when the filmmakers established in there demarcate 

some traces of authorship vinculated to a production model quite particular, but those were 

progressively extincted by the massive introduction of the movies with explicit sexual content 

during the politic reopening of Brazil, what, in fact, culminated in the definitive decay of the 

region, today designed by the even more demeritorious nickname of Cracolândia 

[“Crackland”]. If, in the 1960
’s
, the regional quadrilateral baptized by the policeman as Boca 

do Lixo (because of the criminal activities, predominately related to prostitution) received 

attention in to host some important productive cinema enterprises of the country – including 

Cinedistri, that, in 1962, was proud to produce the winner of the International Cinema 

Festival of Cannes, “O Pagador de Promessas” (directed by Anselmo Duarte) – in the first 

half of the 1980
’s
, the careers of the film directors that have been consolidated after the well-

succeeded cicle of the ‘pornochanchadas’ were both threatened by the inclement pursuit of the 

militar censorship and biased press of the period as the porn requirements arising from the 

penetration of foreign cinematographies. The strategies found by these filmmakers of the 

Boca do Lixo in order to maintain their stylistic trademarks and, at same time, obey for the 

obligations for saleability and affiliating themselves to the contestatory cries of the period is 

what was intended to scan in this research.  

 

KEYWORDS: Brazilian cinema – Boca do Lixo – militar dictatorship – pornochanchada – 

saleability – politic contestation – 1980’s  
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“Pode-se discutir se o cinema da Boca gerou ou não uma estética, 

se foi positivo ou negativo no aspecto moral, etc., mas é inquestionável sua 

contribuição na (talvez) mais audaciosa – independente e marginal – 

tentativa de se construir uma indústria cinematográfica no Brasil. Triumpho, 

esquina com Vitória. Duas ruas. Dois nomes que expressam a utopia 

anônima de centenas de pessoas que viveram a ilusão de pisar numa 

Broadway terceiro-mundista, de fazer cinema num país de fracassos e 

derrotas” (SEGATTO & PAIXÃO, 1989, p. 54).  
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INTRODUÇÃO 

 

Quando elenca, num texto seminal de 1985, as tentativas do cinema brasileiro em 

estabelecer perspectivas de manifestação autoral num contexto de crise em que a lógica de 

mercado é sobressalente, o crítico Ismail Xavier opta explicitamente por não concentrar a sua 

atenção nos filmes produzidos na Boca do Lixo, visto que os seus critérios analíticos 

privilegiam o cinema de autor que se posiciona de maneira tensa em relação às fórmulas 

muito codificadas ou apelativas, concentrando a sua atenção em casos em que “falar de um 

filme de fulano não fere a ordem dos fatos, tem sentido pleno” (XAVIER, 1985, p. 62 – grifo 

do autor). Com esta opção, o crítico não exclui os filmes que conseguem estabelecer 

comunicação com o público a partir de concessões à vulgaridade nem tampouco as produções 

com alto financiamento estatal, mas deixa claro que, mesmo sendo possível detectar uma 

perspectiva autoral nos mesmos – em sua mantença dos imperativos da viabilidade econômica 

– o que lhe interessa são os casos em que a percepção de um estilo directivo, no produto final, 

seja detectável em imagens, sons e discursos, nitidamente atravessados pelas necessidades 

expressivas da questão nacional. Nesse sentido, a “estética da fome” diagnosticada por 

Glauber Rocha durante a época do Cinema Novo, a radicalidade experimental do Cinema 

Marginal e os diálogos com a História, o tropicalismo e a carnavalização nos filmes 

produzidos pela Embrafilme entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980 são 

privilegiados, sendo os demais filões da produção cinematográfica brasileira secundarizados 

esteticamente por sua estabilidade comercial.  

Se, por um lado, Ismail Xavier foi bastante preciso em seu recorte, por outro, uma 

oposição similar entre gêneros de filmes foi adotada pelos demais críticos da época, porém 

atendendo a outro tipo de interesses, que não o analítico. Assim, as comédias eróticas 

realizadas primordialmente no Rio de Janeiro e as produções paulistanas carregadas de nudez 

e erotismo, não obstante a sua diversidade genérica, são conjuntamente rotuladas como 

pornochanchadas, numa pecha que se alastrou por todo o cinema brasileiro por décadas, 

engendrando “uma cicatriz terrível no cinema nacional. Por envolver filmes com produção 

precária e altamente eróticos, acabaram estigmatizando todo o cinema nacional” 

(BALLERINI, 2012, p. 32). Por causa desta pecha, inclusive, em pleno século XXI, ainda é 

comum se ouvir associações por parte do público entre o cinema brasileiro e baixaria, como 

se apenas os filmes realizados no Brasil possuíssem palavrões, nudez e sexualidade como 

ingredientes essenciais de suas tramas.  
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Averiguando o contexto de produções destes filmes – principalmente no que diz 

respeito à região paulistana da Boca do Lixo – constata-se que os seus bem-sucedidos 

resultados de bilheteria, obtidos a despeito de incentivos governamentais ou grandes 

distribuidoras, incomodavam o regime ditatorial, não apenas no que tange à imoralidade 

constante dos filmes como também em relação às demonstrações de auto-sustentabilidade 

produtiva que, num contexto ditatorial como era o Brasil naquela época (décadas de 1970 e 

1980), redundariam em incentivo indireto às campanhas pela reabertura política do País, o 

que, afinal, ocorreu em 1985, quando também se encerrou oficialmente as atividades de 

censura cinematográfica e o mercado exibidor brasileiro foi inundada por filmes 

pornográficos estrangeiros, que inocularam a febre suicida do sexo explícito na produção da 

Boca do Lixo.  

Nesse sentido, é sintomático que, em sua minuciosa elaboração de argumentos descritivos 

do “cinema brasileiro moderno”, o crítico Ismail Xavier não mencione os filmes produzidos 

pela Boca do Lixo paulista na época destacada como sendo continuadores sufocados ou 

imediatistas do afã por encontrar “uma linguagem adequada às condições precárias e capaz de 

exprimir uma visão desalienadora, crítica, da experiência social” (XAVIER, 2001, p.63), 

conforme clamava o cineasta Glauber Rocha da promulgação de sua famosa “Eztetyka da 

Fome”
1
.   

O trabalho dissertativo ora apresentado, portanto, visa à demonstração de que, apesar 

de inclementemente rechaçados pela imprensa, a diversidade produtiva da Boca do Lixo, 

equivocada e propositalmente rotulada como “pornochanchada”, apresentava uma 

complexidade elementar que transcendia as fórmulas apelativas, sendo a observação das 

relações existentes (e eventualmente contraditórias) entre vendabilidade e contestação política 

essencial para se compreender em que medida os filmes produzidos nesta região eram não 

apenas autorais como também dotados de conscientização política. Para tanto, as 

contribuições da Economia Política da Comunicação destacam-se num repertório teórico-

conceitual que tem em Nuno César Abreu, Alessandro Gamo, Jean-Claude Bernardet e José 

Mário Ortiz Ramos os seus principais expositores, visto que estes autores possuem 

bibliografia relacionada ao tema. Por serem, em sua maioria, tais escritos advindos de 

publicações jornalísticas dispersas, não raro os textos apresentam divergências informativas 

                                                             
1
 A grafia segue a orientação particular do cineasta Glauber Rocha, segundo as orientações idiossincráticas do 

manifesto publicado em 1965, em que estabelece a sua conhecida tese de que a fome latino-americana é a maior 

originalidade estética de nossa cultura. O problema é que “esta fome, sendo sentida, não é compreendida” (vide 

bibliografia). 
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internas, tanto em relação a detalhes geográficos da região batizada como Boca do Lixo 

quanto em relação a algumas das características elementares dos filmes. Como a metodologia 

deste trabalho é a pesquisa bibliográfica, tentou-se, na medida do possível, fazer convergir as 

ideias destes autores, a fim de se demonstrar a premissa de que os filmes bocadolixenses 

foram contributivos para o processo de redemocratização brasileira.  

A justificativa preponderante para este projeto dissertativo é a necessidade de se observar 

as nuanças de uma produtiva fase do cinema nacional, francamente subestimada, rejeitada ou 

menosprezada pelos críticos e estudiosos de cinema, quando, em verdade, os filmes então 

produzidos são importantíssimos não somente no que dizem respeito à avaliação e 

questionamento de um suposto “caráter nacional” como também para a investigação de uma 

fase sumamente autoral em seu patamar artístico, tanto que os filmes analisados são cultuados 

por intelectuais hoje em dia, demonstrando uma oportuna reorientação da apropriação das 

formas simbólicas.  

No que concerne à adequação deste tema de pesquisa às diretrizes do programa 

“Comunicação e Sociedade”, integrado ao Núcleo de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Sergipe, deve ser destacado que a investigação acerca dos discursos 

ostensivos ou sub-reptícios que abundam nos filmes produzidos pela Boca do Lixo paulistana 

ajuda a compreender os elos culturais, políticos e econômicos que conferem à atividade 

cinematográfica – inclusive em seus planos receptivos – um valioso contributo societal, que, 

por suas vertentes ideológicas, não podem prescindir de uma análise acadêmica detida e 

teoricamente fundamentada.  

Nesse sentido, a orientação metodológica da referida pesquisa consistirá numa 

investigação qualitativa, de tipo bibliográfico, com referencial marxista e com vistas à 

demonstração aplicativa dos dois principais aspectos do trabalho científico, a saber: a 

retificação incessante dos modos de conhecimento, que “elabora princípios novos e 

complexos de indução e dedução, isto é, aperfeiçoa os próprios instrumentos de experiência e 

de sua verificação” (GRAMSCI, 1965, p.69); e a posta em prática deste complexo 

instrumental, a fim de diferenciar o que é, de fato, necessário e objetivo para a pesquisa e o 

que é arbitrário, subjetivista e transitório, perigos a que a exígua quantidade de textos sobre o 

objeto de estudo aqui pretendido deixa-nos constantemente expostos.   

O trabalho ora apresentado desenvolve-se num duplo eixo: a análise político-ideológica, 

metonimizada nas características formais e estilísticas dos filmes, bem como em alguns 

aspectos de seus modos de produção; e a análise dos esquemas de produção, que leva muito 
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mais em consideração a subsunção a fórmulas vendáveis nos produtos engendrados pela 

indústria cultural associada à Boca do Lixo, em que o cinema brasileiro passa a ser 

identificado como “um fenômeno cultural complexo que participa, como outro veículo 

cultural e dentro das restrições policiais e sociais desses veículos, das contradições gerais da 

sociedade” (BERNARDET, 2009, p.169). Para tanto, a pesquisa focalizar-se-á nos filmes de 

cineastas autorais
2
 como Ody Fraga, Jean Garrett e Fauzi Mansur, com destaque para os 

filmes produzidos, dirigidos e protagonizados por David Cardoso, que comporão o corpus do 

trabalho, tendo este como principais recursos metodológicos a revisão bibliográfica e 

documental e recursos de crítica cinematográfica sobre sua filmografia. 

Partindo-se destas observações contextuais, cabe-se perguntar até que ponto os filmes 

analisados comprometem-se com o modelo tardo-capitalista emergente da intensificação 

tecnomidiática, em que a produção seriada, quando mancomunada à capacidade de 

acumulação financeira, filia-se ao estímulo de prazeres de curta duração ostensiva. Em outras 

palavras, a questão-chave para esta pesquisa é: como se delimita, na Boca do Lixo, a 

exacerbação do gozo descartável, detectada nalguns filmes, em contraposição às estratégias de 

contestação da imposição de ditames morais políticos ou classistas, verificadas noutras obras, 

a partir de uma lógica pretensamente revolucionária (ainda que anacrônica) do que, noutros 

tempos, se convencionou chamar de revolução sexual?  

O objetivo geral desta pesquisa dissertativa é a tentativa de responder à pergunta 

anteriormente formulada, analisar as relações existentes entre vendabilidade e contestação 

política nos filmes produzidos pela Boca do Lixo na primeira metade da década de 1980, com 

base num arcabouço teórico que permita vislumbrar os efeitos mercadológicos do tardo-

capitalismo e a retração moral advinda de uma abordagem anacrônica das chamadas 

“revoluções sexuais”.  

Como acessórios a este macro-objetivo, destacam-se três objetivos específicos, sendo 

eles: investigar o contexto político e econômico que orientou as soluções estéticas e 

comerciais vinculadas à adoção crescente do sexo explícito nas pornochanchadas brasileiras, 

buscando entender como se engendravam os paradoxos entre sucessos de bilheteria e 

qualidade técnica nos filmes tachados genericamente como pornochanchadas; contribuir para 

a atenuação da lacuna teórico-acadêmica referente à análise das qualidades dos filmes de 

                                                             
2 O adjetivo autoral, principalmente quando vinculado aos cineastas da Boca do Lixo, deve ser compreendido 

como uma opção por parte do cineasta em relação a “um determinado tipo de cinema em meio a tensões e 

cálculos relacionados com uma política de produção, num contexto cultural e ideológico específico” (XAVIER, 

1985, P. 60).  
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acentuado conteúdo erótico lançados no Brasil no período que antecedeu a abertura política 

do País e apresentar novas possibilidades hermenêuticas sobre os filmes em questão, 

percebendo em quais aspectos tais “qualidades” eram reflexos emergenciais das condições de 

autossustentação de um cinema nacional em crise ou colaboravam para a delimitação de um 

caráter nacional embutido nos filmes realizados pela Boca do Lixo; e observar as 

particularidades brasileiras do período destacado no que tange às feições particulares da 

indústria cultural no País, levando em consideração os seus critérios de dinâmica 

concorrencial e condições mercadológicas e, dessa forma, comparar as nuanças contextuais do 

cinema brasileiro em diferentes décadas a fim de verificar a associação mútua entre processos 

culturais, manifestações sociopolíticas circundantes ou interferentes e a conseqüente 

vendabilidade de seus produtos (e discursos) midiáticos.  

Entendendo-se a amplitude do escopo de uma linha de pesquisa de Mestrado que tenha 

como tema as relações entre cultura, economia e políticas da comunicação, o projeto ora 

defendido preocupa-se com os processos de reprodução social e cultural dos produtos 

audiovisuais, no caso, os filmes, indagando em que sentido suas “inovações significativas 

podem não ser só compatíveis com uma ordem social e cultural tradicional; podem, 

exatamente no processo de modificá-la, constituir as condições necessárias de sua 

reprodução” (WILLIAMS, 2008, pp.198-199).  

A dissertação apresentará três capítulos, mais um apêndice: o primeiro capítulo visa ao 

estabelecimento histórico da produção da Boca do Lixo no cinema brasileiro; o segundo, 

recapitula esta inserção, priorizando os movimentos cinematográficos ao longo das décadas, a 

fim de inferir quais prerrogativas discursivas podem ser encontradas nos filmes da Boca do 

Lixo; o terceiro capítulo atrela estes discursos a manifestações mais gerais pelo retorno da 

democracia no Brasil, então uma ditadura militar, destacando as contribuições inclusive 

involuntárias dos cineastas bocadolixenses aos clamores nacionais; e, por fim, um apêndice “à 

guisa de parcial conclusão” recapitula as conseqüências da abertura exacerbada de mercado, 

com enfoque nos prejuízos estruturais advindos do sobejo de sexo explícito nos filmes 

produzidos durante a segunda metade da década de 1980. Definitivamente, o tema não se 

esgota nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 1: PRELIMINARES DA BOCA DO LIXO EM RELAÇÃO À 

EXPLICITUDE CONTRADITÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO    

 

Quando se analisa a história do Cinema Brasileiro, constata-se a recorrência de vários 

ciclos produtivos, eventualmente associados à manifestação dominante de um determinado 

gênero ou subgênero. Nas décadas de 1910 e 1920, no Brasil, houve a eclosão das fitas 

“cantantes”, caracterizadas por filmes mudos em que os cantores postavam-se atrás das telas e 

acompanhavam com suas vozes a projeção das cenas que eram exibidas. À medida que este 

tipo de filme tornava-se mais conhecido pelas figuras populares a ele atrelados que pelas 

historietas em si, passava a se configurar o que hoje se entende como chanchada.  

Tendo como data-limite a década de 1960, quando surgiram ao redor do mundo os 

Cinemas Novos e estes redefiniram a noção de “cinema popular” – dotando-o de uma verve 

ideológica que, por ironia quase programada, era justamente impopular – as chanchadas no 

Brasil deixaram de ser amplamente produzidas. Após os auges das décadas anteriores, as 

chanchadas só voltaram a chamar atenção das plateias brasileiras na segunda metade da 

década de 1970, quando foram acrescidas do prefixo “porno-”, que designava a constância de 

temas eróticos nos filmes assim batizados. Apesar de não ostentarem cenas de sexo explícito 

até a abertura política da década de 1980, a nudez e as situações de promiscuidade nestes 

filmes eram comuns – às vezes, em detrimento dos roteiros – o que contribuiu para que 

muitos críticos fossem avessos ao subgênero, não obstante o inquestionável sucesso popular 

dalguns filmes.  

 

1. 1.  Apanágios históricos do cinema brasileiro. 

 

A história do cinema brasileiro é marcada por mitos fundadores e trajetórias cíclicas 

que se entrecruzam. Não obstante o Brasil ter sido pioneiro na importação do cinema 

enquanto hábito de lazer, ainda no final do século XIX, o desenvolvimento do cinema no país 

corresponde a “uma sucessão de fases e crises cíclicas, que definem uma atividade incessante 

sustentada por uma estrutura frágil” (MORAES, 1986, p. 05).  

Tendo chegado ao Brasil em 1896, pouco tempo após a sua “invenção” oficial pelos 

irmãos Auguste e Louis Lumière, em 1895, a primeira década de cinema no Brasil foi 

paupérrima, conforme relata Paulo Emílio Salles Gomes: “as salas fixas de projeção são 

poucas, e praticamente limitadas a Rio [de Janeiro] e São Paulo, sendo que os numerosos 
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cinemas ambulantes não alteravam muito a fisionomia de um mercado de pouca significação” 

(GOMES, 1966, p. 41). A nova invenção era manipulada predominantemente por artistas 

ambulantes, geralmente estrangeiros, que, no tange à delimitação de qual seria o primeiro 

filme brasileiro, tornaram-se partícipes de uma polêmica envolvendo a definição de mito 

fundador, entendendo-se esta expressão como algo que “toma como referência o momento do 

passado tido como instante fundador que ainda se mantém vivo e presente no curso do tempo” 

(LEITE, 2005, p. 16). 

De um dos lados da polêmica, o mito fundador do cinema brasileiro está relacionado à 

primeira filmagem realizada em território nacional, no caso, atribuída ao italiano Afonso 

Segreto, que, em 19 de junho de 1898, filmou a entrada da baía de Guanabara, quando 

retornava de uma viagem à Europa. Esta perspectiva, à qual está filiado o crítico Paulo Emílio 

Salles Gomes, assegura que o fato de a primeira filmagem realizada no Brasil ter sido 

efetivada por um estrangeiro confirma a hipótese de que “em sua fase inicial, o cinema 

nacional sobreviveu à custa dos quadros técnicos, artísticos e comerciais compostos pelos 

imigrantes, notadamente os de nacionalidade italiana” (LEITE, 2005, p. 20). Segundo o 

crítico, “a justificativa principal para o ritmo extremamente lento com que se desenvolveu o 

comércio cinematográfico de 1896 a 1906 deve ser procurada no atraso brasileiro em matéria 

de eletricidade” (GOMES, 1966, p. 41).   

Do outro lado da polêmica, ao qual se interliga o pesquisador José Inácio de Melo 

Souza, o início da sétima arte no Brasil deve ser atribuído ao advogado José Roberto da 

Cunha Salles, que, em 27 de novembro de 1897, registrou uma invenção denominada 

“fotografias vivas”, que continha fragmentos de filmes com doze fotogramas cada. Nesse 

viés, a exibição pública do invento é priorizada sobre a filmagem propriamente dita, 

destacando que, no cinema brasileiro, é depositada uma importância sobressalente acerca da 

produção dos filmes, de modo que são relegados a um patamar secundário os “outros 

elementos essenciais para o funcionamento do cinema em seu fundamento industrial, isto é, a 

distribuição, a exibição, e, principalmente, a recepção dos espectadores” (LEITE, 2005, p. 

22).  

Tal polêmica contextual se manifestaria em diferentes situações e épocas do cinema 

brasileiro, de maneira que o desleixo dos exibidores em relação aos produtos nacionais seria 

agravado por um conjunto de fatores mercadológicos que inclui “a ausência de iniciativa, a 

falta de perspectiva e a incapacidade de analisar a situação, a dependência em relação aos 

distribuidores estrangeiros, bem como a retração do comércio cinematográfico nas últimas 

décadas” (BERNARDET, 1979a, p. 27). Nesse sentido, “o crônico problema da distribuição 
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menos competitiva do filme brasileiro em relação às cinematografias hegemônicas nas salas 

de exibição nacionais” (MATTA, 2010, p. 40) tornou-se, desde cedo, algo que aleijava o 

cinema brasileiro, não obstante as explosões de criatividade que tomavam de assalto alguns 

realizadores, que só conseguiam gozar de certa receptividade, tanto de público quanto de 

crítica, quando vinculados às noções de ciclos produtivos. 

Os exemplos do ciclo de Cataguases (capitaneado pelo cineasta mineiro Humberto 

Mauro) e do ciclo de Recife (fundado pelo ourives Edson Chagas e pelo gravador Gentil 

Roiz) são paradigmáticos na demonstração prática da informação anterior, que também está 

atrelada à propagação da chanchada enquanto gênero
3
 (existente desde que o cinema sonoro 

se instalou no Brasil) e as experiências de estúdios como a Atlântida e a Vera Cruz, que 

deixaram de funcionar, respectivamente, por causa do esgotamento de uma fórmula de 

sucesso (justamente a chanchada, reeditada posteriormente a partir da anexação do prefixo 

porno-) e de uma combinação impensada de fatores que incluía “a ausência de planejamento 

adequado, a distribuição irregular dos filmes nos cinemas do país, [e] o lento e insuficiente 

retorno dos investidores” (LEITE, 2005, pp. 83-84).  

O que torna a produção cinematográfica da Boca do Lixo, em São Paulo, tão digna de 

atenção e, sobretudo, de exaltação como a experiência brasileira que mais se aproximou de 

Hollywood foi justamente a “busca (não-programática) de convergência, para a consolidação 

de uma prática padronizada e eficaz que se sedimentasse no meio cinematográfico” (ABREU, 

2006, p. 183).  Neste quesito, a aliança benfazeja entre produtores e exibidores foi deveras 

certeira, o que passou a incomodar distribuidores estrangeiros instalados no Brasil, inclusive 

na região da Boca do Lixo, que, com a colaboração de parte da imprensa, apressaram-se em 

deslegitimar os produtos daquela região como sendo tão pornográficos ou indecorosos quanto 

a história policial da mesma.  

Quando se pensa em definir ou taxonomizar o que são as chanchadas – ou, pior ainda: as 

pornochanchadas – cada estudioso, crítico ou mero apreciador avalia de formas diferentes 

quais seriam as suas características elementares, apesar de o apelo musical, a licenciosidade 

humorística e a ordinariedade dos temas eventualmente se manifestarem como marcas 

registradas comuns à maioria dos filmes assim chamados. O desdém acadêmico em relação a 

este importante subgênero nacional ainda é bastante manifesto, sendo exígua a bibliografia 

                                                             
3 No escopo do referido trabalho, a acepção genérica da chanchada (relacionada a comédias musicais produzidas 

de forma rasteira e/ou imediatista, repetindo, inclusive, cacoetes de filmes anteriores) será privilegiada sobre a 

sua acepção demeritória (analisada criticamente), o mesmo sendo dito acerca da pornochanchada, que 

corresponde a uma translação setentista do mesmo gênero, onde o erotismo se acrescenta à comicidade veloz e 

substitui os números musicais das chanchadas propriamente ditas.  
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sobre o tema. No caso da pornochanchada – e, principalmente, dos filmes que não tinham 

nada a ver com pornochanchada, mas eram vendidos como tal – o caso é muito mais 

complicado, visto que estão associados ao pólo extremo da relação de sobrevivência acima 

mencionada: a crise ferrenha do cinema brasileiro após a difusão maciça de filmes de sexo 

explícito, a antecipação do fechamento da Embrafilme em 1990 e a recusa do público 

brasileiro em se identificar com os personagens nacionais mostrados nas telas.  

No Brasil, além dos fatores anteriormente mencionados, havia uma desonrosa competição 

justamente contra as fórmulas cinematográficas estrangeiras, que abarrotavam os cinemas, 

mesmo quando se recorriam a reservas de mercado potencialmente redentoras, que obrigavam 

as salas de exibição a cumprir um percentual mínimo de filmes nacionais em cartaz. Mas, a 

despeito do que os críticos aventavam, eram as produções chanchadescas as que mais 

chamavam a atenção do público, principalmente quando recheadas com o tempero picante da 

sexualidade sul-americana. As sujeições crescentes dos cineastas idiossincráticos da 

pornochanchada a um regime de produção seriado de sexo explícito corroeu estas mudanças 

individuais na equanimidade vulgar de títulos que, de fato, não sobreviveriam a uma análise 

mais detida de suas virtudes estéticas, sendo as ambições comerciais o mote dominante e 

quase onipresente da realização das mesmas.  

Uma disseminação senso-comunal amplamente divulgada entre os observadores do 

cinema brasileiro – em especial, a partir da década de 1980 – é a de que o cinema nacional 

estaria relacionado a um mau gosto pornográfico. Apesar de não estar necessariamente 

quantificada através de pesquisas de opinião, mas facilmente perceptível na difusão de jargões 

como “cinema brasileiro não presta”, esta era a opinião dominante acerca dos filmes 

produzidos no Brasil, pelo menos até meados da década de 1990. Tendo um fundamento 

ideológico, a rejeição aos filmes brasileiros – mesmo que não sejam efetivamente eróticos – 

tem raiz no preconceito nutrido por algumas elites culturais e/ou aquisitivas em relação à 

pornochanchada. A oposição demonstrada por estes segmentos cultos não é embasada numa 

indagação acerca do que o público da pornochanchada buscava nestes filmes, mas sim numa 

proposição moralizante que escamoteava interesses de mercado.  

Sabendo-se que a indústria cultural erigida na Rua do Triumpho, em São Paulo, não era 

subsidiada pelos incentivos financeiros estatais, “os filmes eram produzidos com 

financiamento privado e as novas produções dependiam fundamentalmente do êxito de 

bilheteria dos filmes anteriores” (LEITE, 2005, p.108), de modo que uma oposição inicial 

detectada entre os “filmes de qualidade” financiados e distribuídos pela Embrafilme e os 

filmes alegadamente vulgares, mas bem-sucedidos comercialmente produzidos na Boca do 
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Lixo tem a ver com os seus estratagemas de produção, visto que os primeiros “não teriam 

nenhum compromisso com o resultado financeiro do filme, enquanto a Boca sofria as 

pressões do sistema de capital privado – e de seu grande juiz, o sucesso de bilheteria” 

(ABREU, 2006, p. 189).  

 

1. 2. Características regionais da Boca do Lixo.  

 

Historicamente, Boca do Lixo é a designação geral estendida à região formada pelos 

bairros de Campos Elíseos, Luz, Santa Ifigênia e Bom Retiro, que passou a ser assim chamada 

por conta das atividades de prostituição que proliferaram devido à proximidade com a Estação 

Ferroviária, onde havia uma grande movimentação de imigrantes e comerciantes. Ali, as 

prostitutas que haviam sido expulsas do bairro do Bom Retiro por causa de um decreto do 

governador Lucas Nogueira Garcês viviam em plena ilegalidade e, “além de atender à 

clientela local, podiam investir nos homens que estavam em trânsito por São Paulo, 

geralmente a trabalho, e se hospedavam naquela região” (STERNHEIM, 2005, p. 15). A 

figura 1, captada por Ozualdo Candeias e incluída num livro de fotografias sobre a Boca do 

Lixo, demonstra como as prostitutas interagiam com os freqüentadores habituais da região. 

 

 

Figura 1: fotografia de Ozualdo Candeias que mostra a interação entre as prostitutas da Boca do Lixo e os 

profissionais de cinema que se instalaram na região
4
. 

                                                             
4 Ao longo do texto dissertativo, a Boca do Lixo será geograficamente referida sob diversas maneiras, visto que 

os autores consultados nesta pesquisa ora se referiam à mesma como região, ora como bairro, ora como pecha 

demeritória, ora como concentração de empresas cinematográficas, etc.. Em consultas a mapas contemporâneos, 
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A designação Boca do Lixo era aplicada “porque ali se concentravam sujeitos que 

desafiavam as convenções morais e legais da sociedade. Seres comparáveis aos restos, à 

sujeira e aos dejetos produzidos continuamente na cidade” (TELES, 2009, p. 33). A 

associação com o cinema marginal (ou “pós-novo”, conforme insiste o cineasta depoente), 

apregoada por Carlos Reichenbach, era, portanto, absolutamente propícia no plano discursivo, 

visto que “o pós-novo lidava com a dúvida, não via saída nenhuma, o desfecho era sempre 

uma estrada vazia” (REICHENBACH, 2002, pp. 373-374). Segundo o próprio diretor, “foi a 

partir de uma entrevista à extinta revista Manchete, concedida por seu amigo Antonio Lima, 

que surgiu a designação Cinema da Boca do Lixo. Nem todos gostaram. Mas ficou” 

(STERNHEIM, 2005, p. 29 – grifo do autor).  

 

Conforme anteriormente afirmado, a conjunção entre os interesses discursivos dos 

cinemas atrelados ao Cinema Marginal e as condições estruturais da Boca do Lixo, que, aos 

poucos, se consolidava como um importante pólo produtivo de filmes na cidade de São Paulo, 

foi quase imediato. Porém, na década de 1970, a insistência incontornável, por parte dos 

produtores, no que tange à inclusão de um forte apelo erótico no cinema produzido na região 

fez com que emergisse o subgênero inicialmente pejorativo das pornochanchadas, então 

menos relacionado às pretensões expressivas de seus diretores que à satisfação dos desejos 

sensuais de um público consumidor cativo. “O erotismo não era um defeito, uma imoralidade. 

Apenas uma fórmula para satisfazer o gosto popular. Afinal, o cinema nacional ainda se auto-

sustentava, o mecenato natural ele leve, pequeno. Nada mais natural que ir ao encontro da 

preferência do público” (STERNHEIM, 2005, p. 32). Entretanto, esta naturalidade era 

advinda de uma chaga longeva do cinema brasileiro, a necessidade dos produtores 

cinematográficos locais substituir no mercado interno a preferência imputada pelos filmes 

estrangeiros, que legava aos mesmos apenas duas possibilidades em termos empresariais:  

 

Ou o produtor oferece ao público filmes com elementos que os estrangeiros 

não podem apresentar, a diferenciação funcionando como atrativo; ou então 

ele tenta fazer um produto parecido com o estrangeiro e que possa satisfazer 
no público brasileiro uma expectativa e hábitos criados pelos filmes 

estrangeiros (BERNARDET, 1973, p. 149).  
 

                                                                                                                                                                                              
descobriu-se que a Rua do Triunfo, principal logradouro mencionado nas fontes bibliográficas consultadas, situa-

se no bairro de Santa Ifigênia, cidade de São Paulo.  
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Se, por um lado, o ciclo das comédias eróticas denominadas pornochanchadas foi uma 

das mais bem-sucedidas demonstrações de que é possível recuperar o investimento feito nos 

filmes através das bilheterias – que não apenas eram acachapantes na década de 1970 como 

promoveram uma reconciliação benévola entre o espectador brasileiro e o filme nacional – 

por outro, os preconceitos da crítica especializada em relação a estes filmes eram imensos e a 

perseguição da censura era implacável. Isso se deu porque “as comédias eróticas foram a 

manifestação, no cinema nacional, da onda de permissividade, de liberação dos costumes e da 

revolução sexual, fenômenos que afloraram da década de 1960” (LEITE, 2005, p. 108).  

Apesar de, no início, as pornochanchadas – em especial, as cariocas, bastante distintas 

daquelas produzidas pela Boca do Lixo em suas tentativas de expressão autoral – funcionarem 

como extensão dos mecanismos de repressão sexual, no sentido de que, para além da posta em 

cena de questões sexuais que eram consideradas tabus, “a alusão ao proibido sexual não tem 

nenhum efeito realmente libertador, já que ele se dá num quadro de valores que alimentam a 

restrição (a família, o machismo, etc.)” (BERNARDET, 1976, p. 207 – grifo do autor), no 

final da década de 1970, alguns diretores eram cônscios de que “no campo da representação 

do comportamento sexual e erótico, estava ocorrendo uma ‘liberação conservadora’” 

(ABREU, 2006, p. 166). Ou seja, o que mais incomodava os opositores das pornochanchadas 

e da elaboração posterior da Boca do Lixo enquanto macrogênero era menos a pretensa 

liberalização dos costumes sexuais que constavam dos filmes que a “existência de uma 

produção consistente de filmes populares (talvez o embrião de um cinema popular brasileiro)” 

(ABREU, 2006, p. 167), em que vários dos técnicos eram provindos das mesmas classes 

populares que os seus espectadores
5
.  

No início da década de 1980, esperava-se que, com a implantação de medidas cada vez 

mais democráticas no panorama político do Brasil, os rumos da produção cinematográfica – 

inclusive no que diz respeito ao funcionamento da Embrafilme – seriam redefinidos, o que 

“trouxe muitas esperanças para o cinema nacional, principalmente em relação ao fim da 

censura oficial e maiores investimentos para o setor” (LEITE, 2005, p. 118). Nesta época, até 

mesmo alguns dos funcionários diretamente envolvidos com as atividades oficiais de censura 

passaram a considerá-la hipócrita, apregoando que, ao invés de serem terminantemente 

proibidos, “os filmes deveriam ser classificados por idade e por horário. E, caso isso não fosse 

                                                             
5 Segundo o pesquisador Nuno César Abreu, o ponto nodal de sua tese associativa entre o cinema da Boca do 

Lixo e as classes populares encontra-se na origem dos técnicos que trabalhavam no local, que ocupavam funções 

proletárias (mecânico, mensageiro, office boy, etc.) similares às do público predominante, não sendo raro, 

inclusive, que pequenos comerciantes de queijo ou de rapadura, por exemplo, financiassem alguns dos filmes. 

Por conta disso, as utilizações do conceito de classe social aqui apresentadas são similares às levadas a cabo pelo 

autor, sem uma prévia delimitação de seu enfoque conceitualmente polissêmico.  
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aceito, os cortes deveriam respeitar o enredo do filme” (GODINHO & MOURA, 2012, p. 

125), sendo merecedoras de particular investigação as razões que liberaram os primeiros 

filmes com cenas de sexo explicito, a partir de 1981.  

Num artigo paradigmático publicado em 1985, em que enumera as manifestações 

autorais surgidas no cinema brasileiro durante o período conhecido como abertura 

democrática – a partir de 1979, quando o general João Figueiredo sobe ao poder e promulga a 

Lei da Anistia, que permite a volta de exilados políticos ao Brasil – o crítico Ismail Xavier 

deixa entrever em que aspecto este contexto propulsionou o cinema da Boca do Lixo para a 

produção de filmes pornográficos hard core, que se tornariam dominantes no final da década 

de 1980. Apesar de menções pontuais a cineastas como Carlos Reichenbach, Ozualdo 

Candeias e José Mojica Marins, associados a este pólo produtivo cinematográfico, o autor não 

demonstra entusiasmo acerca das iniciativas autorais levadas a cabo por cineastas como Jean 

Garrett, Ody Fraga e Cláudio Cunha, sequer mencionados no artigo, apesar de sua 

importância incontestável no período.  

Por mais que os filmes realizados pelos diretores acima mencionados atenham-se a um 

modelo de produção em que “a energia do cinema se volta para a exploração dos espaços 

franqueados para uma representação naturalista do que incide diretamente no corpo” 

(XAVIER, 1985, p. 112), sendo o sexo e a violência duas manifestações cabais desta incisão, 

o cinema da Boca do Lixo era estigmatizado como amplamente pornochachandesco, de modo 

que os divulgadores midiáticos da época, mesmo quando bem-intencionados, legitimavam um 

preconceito já deveras arraigado contra a sensualidade irrefreada de algumas destas 

produções. É urgente, porém, apresentar as motivações oportunistas para a difusão ostensiva 

destes preconceitos, tão prejudiciais quanto equivocados em sua generalização.  

Não obstante ser utilizado como categorização amplamente genérica para todos os 

filmes realizados na Boca do Lixo, a pornochanchada ‘per si’, diz respeito a um tipo 

apressado e mal-acabado de produção cômica, com acentuado teor de erotismo, em que a 

prioridade na exibição anatômica surge como característica básica passível de conflitar com a 

evolução narrativa da trama, cujo roteiro não raro era um mero pretexto para a “simples 

sustentação de piadas ou situações ‘eróticas’ que envolvam mulheres mais ou menos despidas, 

‘coroas’ correndo atrás de virgens, senhoras enlouquecidas ante a simples visão de um 

garotão de Ipanema, etc.” (SIMÕES, 1979, p. 87). Ou seja, indo diretamente ao ponto, a 

pornochanchada, enquanto subgênero deveras formulaico e com especificidades históricas 

que merecem ser deslindadas posteriormente, diz respeito a uma convulsão efusiva de 

personagens e eventos propositalmente despolitizados (ou aparentando-se como tal), em 
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muito diversa do panorama contestatório da época em que Ismail Xavier escreveu o artigo 

anteriormente citado.  

Estendendo ainda mais a definição, a fim de distinguir inicialmente o que era 

escamoteado sobre a difusão jornalística intensiva deste termo, a pornochanchada pode ser 

compreendida como um tipo de filme, produzido com poucos recursos, em que eram 

condensadas “a influência dos filmes italianos em episódios, o erotismo que se insinuava nos 

filmes paulistas do final da década de 1960 (e em seus títulos apelativos) e a reatualização da 

tradição carioca da comédia popular urbana – a chanchada” (ABREU, 1996, p. 74 – grifo do 

autor). Ainda que, de fato, as pornochanchadas tenham sido numerosas na década de 1970, 

época em que a Boca do Lixo, situada na Rua do Triunfo, tornou-se “um pólo de atração para 

o pessoal que quer ‘fazer cinema’, período em que predominam uma certa aventura artística, 

uma produção sustentada por uma economia de capital ‘selvagem’ e relações de trabalho 

solidárias e primitivas” (ABREU, 2006, p. 41), na década de 1980 este tipo de filme era 

considerado retrógrado até mesmo por seus realizadores.  

Tendo como primeiros representantes – ainda que numa perspectiva mais mitológica 

que efetivamente historicizada – os filmes “Os Paqueras” (1969, de Reginaldo Faria) e 

“Adultério à Brasileira” (1969, de Pedro Carlos Rovai)
6
, a pornochanchada, conforme já foi 

aventado, surgiu enquanto continuidade do gênero chanchada, que já existia no cinema 

brasileiro desde o início do século XX, quando ele ainda estava se consolidando enquanto 

indústria, mas que teve o seu apogeu nas décadas de 1940 e 1950, graças aos filmes da 

produtora Atlântida.  

Capitaneada por diretores como Watson Macedo e Carlos Manga, admiradores 

confessos das superproduções musicais hollywoodianas, a Atlântida tornou-se famosa por 

seus filmes carnavalescos, amplamente valorizados pelo público, que assistiam aos filmes de 

modo tão entusiasmado que possibilitavam que os mesmos fossem capazes de enfrentar a 

concorrência mercadológica com os filmes norte-americanos que os inspiravam. Graças a 

uma perspicácia elogiável por parte de seus realizadores, as produções da Atlântida 

“permaneciam anunciadas em alguns cinemas dos grandes centros urbanos durante todo o ano 

[...], possibilitando aos espectadores a escolha conveniente a qualquer tempo” (CATANI & 

                                                             
6 Apesar de não ser mencionado dentre os filmes seminais para a consolidação da pornochanchada enquanto 

subgênero, “As Três Mulheres de Casanova” (1968, de Victor Lima) apresenta várias das características 

associadas ao mesmo, como a derivação imediata do entrecho chanchadesco (visto que o diretor desta obra ficou 

famoso justamente ao realizar chanchadas tardias), o conteúdo machista das situações sexuais persecutórias e o 

humor rasteiro. O texto publicitário que constava dos cartazes do filme quando da época de seu lançamento 

[“amava a primeira, vivia bem com a segunda e se acostumava com as três!... que fôlego!!!” ‘apud’ SILVA 

NETO, 2002, p. 818] deixa a sua filiação genérica bastante evidente.  
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SOUZA, 1983, p. 45), instaurando uma inovadora relação de cumplicidade entre os filmes e o 

público, também emulada, sob outro prisma, nas futuras pornochanchadas.  

Tal qual se pode perceber na década de 1970, em que, para além de seu 

reconhecimento como um produto de consumo com vistas primordiais ao lucro, para que o 

subgênero aqui questionado tenha sido aceito de forma tão afoita por seus espectadores foi 

necessário que “juntamente com toda a alienação e confirmação de preconceitos que ela traz, 

a pornochanchada tenha elementos de identificação com a situação objetiva vivida pelo 

público” (BERNARDET, 1976, p. 209), as chanchadas propriamente ditas hipertrofiavam as 

situações e enredos carnavalescos, distanciando-se das problemáticas políticas do período.  

Por causa da sujeição insistente a fórmulas musicais e à comicidade histriônica, a 

imprensa da época tachava a chanchada como sendo “o disparate vulgar combinado a um 

pouco de sexo e de frases de duplo sentido. Influência do baixo teatro, da burleta e do 

radiologismo mais ruim” (apud CATANI & SOUZA, 1983, p. 59), ataque similar àquele que 

costumou ser perpetrado contra as pornochanchadas da década de 1970, espinafradas à 

exaustão como sendo vulgares, chulas e desprovidas de cuidado artístico. Entretanto, ao se 

averiguar cuidadosamente as afiliações dos opositores destes gêneros de cinema com forte 

aceitação popular, pode-se constatar o quanto estes ataques eventualmente dizem menos 

respeito às qualidades estéticas propriamente ditas dos filmes criticados que às suas 

avassaladoras estratégias de penetração comercial e aos valores morais de uma determinada 

elite social, que desdenham “o que de significativo para eles os amantes de pornochanchada 

encontram nesses filmes. Estão propondo é substituir o cinema que eles não querem. 

Substituir o sexo que eles não querem, a que chamam pornografia, pelo sexo que querem, e a 

que chamam erotismo” (BERNARDET, 1976, p. 207).  

Estilisticamente, alguns aspectos das chanchadas também se manifestam nas 

pornochanchadas setentistas, o que não invalida por completo a comparação continuada, não 

obstante esta deixar de fazer sentido em relação aos filmes produzidos na década de 1980, 

quando a tônica é a da proximidade cada vez mais acentuada com o sexo explícito, algo que 

“encurrala e atrai o setor da Boca [do Lixo] que tentava uma melhoria de qualidade através da 

produção média” (ORTIZ RAMOS, 1987, p. 439).  

Alavancados pelo sucesso de “Coisas Eróticas” (1981, de Raffaele Rossi & Laerte 

Calicchio), primeiro filme ostensivamente pornográfico do cinema brasileiro, liberado pela 

censura em 1982, após uma série de medidas judiciais que serão mais bem observadas à 

frente, os produtores da Boca do Lixo viram-se impelidos a incluir cada vez mais situações de 

penetração sexual explícita nos filmes, em detrimento da elaboração tramática de seus 
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enredos, relegados a um patamar secundário, desembocando na enxurrada de pornografia que 

abundou no cinema brasileiro após a reabertura democrática de 1985. Se, apesar de nem 

sempre reconhecidos, os cineastas paulistanos que adotavam um acentuado teor erótico em 

seus filmes perquiriam uma delicada elaboração autoral no início da década de 1980, na 

segunda metade da mesma, muitos capitularam perante o sexo explícito ou abandonaram as 

suas funções directivas, engendrando a falência criativa – e, por extensão, também financeira 

– de uma das mais prolíficas regiões do cinema brasileiro.  

Antes que os filmes de sexo explícito se instalassem no Brasil, cujo sistema de 

governo ainda era um presidencialismo ditatorial, as pornochanchadas setentistas eram 

recriminadas por seu conservadorismo moral, visto que a produção típica desse período “nem 

propõe uma crítica de valores nem elabora novos tipos a partir da situação nacional na qual se 

baseia. Nem poderia ser de outro modo, já que o alvo é divertir o público e que o 

empreendimento comercial não deixa muita folga para o experimentalismo” (BERNARDET, 

1974, p. 210). Os personagens comuns a esta configuração conservadora da pornochanchada 

são, portanto, o corno estouvado, o homossexual afetado e o galã conquistador, todos 

servindo como pretexto para a interação com mulheres sensuais, que são mostradas nuas em 

qualquer oportunidade. Ou seja, nesse contexto, “o corpo da mulher nua é o pólo máximo de 

atração, ponto básico na decupagem, ainda que isso implique em inevitável prejuízo 

dramático” (SIMÕES, 1979, p. 88).  

Nos filmes produzidos a partir de 1979, por outro lado, a predominância da nudez 

feminina enquanto chamariz temático é mantida, mas os filmes passam a abordar os conflitos 

da sexualidade feminina em seus enredos. Obras como “A Mulher que Inventou o Amor” 

(1979
7
, de Jean Garrett), “A Fêmea do Mar” (1980, de Ody Fraga) e “Mulher Objeto” (1981, 

de Sílvio de Abreu) destacaram-se por sua dramaticidade psicanalítica, o que não implicou em 

fracasso nas bilheterias por conta dos espectadores ávidos por sexualidade, afinal abundante 

nos três filmes. Tal perspectiva mais elaborada da sensualidade feminina resulta numa 

convivência na Boca do Lixo entre um grupo de diretores e roteiristas mais audaciosos na 

abordagem do erotismo e produções maltrapilhas que ainda reproduzem desgastadamente as 

fórmulas do período anterior, de modo que “procurando ocupar terreno no violento mercado 

de bens simbólicos que atingiu o campo cinematográfico, o setor vai fechar a década [de 

                                                             
7
 Os anos de realização dos filmes pesquisados freqüentemente divergem de uma publicação bibliográfica para 

outra, sendo adotados nesta dissertação aqueles que aparecem com maior regularidade em diferentes livros e/ou 

periódicos, mas tomando-se como referência principal a minuciosa catalogação de Alfredo Sternheim 

empreendida em Cinema da Boca: dicionário de cineastas (2005), citado na Bibliografia. 
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1970] adequando seus filmes às alterações da modernizada sociedade brasileira” (ORTIZ 

RAMOS, 1987, p. 428).  

É nesse contexto que o rótulo de “pornochanchada” depositado sobre a produção mais 

extensiva da Boca do Lixo deixa de ser um designativo genérico para se tornar uma pecha 

incondizente com a delimitação temática e estética dos filmes, agora subdivididos em gêneros 

mais densos e antenados ao questionamento do erotismo como algo que equilibre 

discursivamente exigências individuais e reivindicações culturais massificadas, visto que “é 

um dos problemas cruciais da humanidade saber se esse equilíbrio é alcançável através de 

uma determinada conformação da cultura ou se tal conflito é irreconciliável” (FREUD, 1930, 

p. 99). Ou seja, não obstante as pressões por retorno financeiro de seus filmes, os 

responsáveis pelos mesmos visam a resultados e acabamentos mais artísticos, derivados da 

erudição ou argúcia técnica de alguns deles.  

Vale destacar que a culminância intelectual da Boca do Lixo e sua decadência quase 

concomitante trazem à tona outros importantes aspectos analíticos, visto que a derruição do 

setor tem a ver com uma crise generalizada de todo o cinema brasileiro, relacionada ao 

enfraquecimento dos aparatos estatais de financiamento ao cinema, ao longo da década de 

1980, em especial a Embrafilme, “que, progressivamente, foi perdendo poder – espaço 

político –, capacidade e iniciativa e competência administrativa, refletindo o enfraquecimento 

do regime político que a criou” (ABREU, 2006, p. 122). A menção à Embrafilme – Empresa 

Brasileira de Filmes S. A., criada em 1969, com o intuito de financiar governamentalmente o 

cinema brasileiro – é deveras oportuna nesta reflexão sobre a derrocada da Boca do Lixo, 

visto que a empresa estatal, instalada em plena ditadura militar mas comandada 

primordialmente por cineastas cinemanovistas
8
 marcados pelo rigoroso patrulhamento 

ideológico
9
 nos produtos que escolhiam, era acusada de privilegiar os cineastas cariocas e 

ignorar as reivindicações e necessidades dos cineastas paulistas.  

A polêmica acerca de uma oposição “embrafílmica” entre os filmes “cultos” cariocas e 

os filmes da Boca do Lixo, designados em bloco como “pornochanchadas”, fica evidente na 

imprensa da época quando se comprova uma insatisfação generalizada por parte da crítica em 

                                                             
8 Termo que adjetiva os cineastas advindos do Cinema Novo, expressão estética do cinema brasileiro sessentista, 

cujos diretores “assumiram a posição de vanguarda na discussão dos grandes problemas brasileiros, tentando, 

por intermédio de seus filmes, refletir sobre a identidade nacional” (LEITE, 2005, p. 98). 
9 Expressão que remonta a uma declaração do cineasta Cacá Diegues (em entrevista ao Jornal do Brasil, em 31 

de agosto de 1978), que vociferava contra as censuras à liberdade de expressão que provinham de intelectuais 

que agiam em nome de partidarismos ideológicos. Tal expressão deu origem à coletânea de entrevistas 

“Patrulhas Ideológicas”, organizada por Carlos Alberto M. Pereira e Heloísa Buarque de Holanda, em 1980 (vide 

Bibliografia).  
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relação à produção supostamente canhestra dos cineastas paulistas, tachados de grosseiros e 

vulgares
10

. Havia, portanto, uma rejeição generalizada de alguns filmes em prol de uma 

suposta integridade (moral e estética) do cinema nacional, em que “esse outro cinema que 

deveria ser colocado no lugar da pornochanchada nunca é definido, ele só se caracteriza, salvo 

exceção, por não-ser-pornochanchada” (BERNARDET, 1976, p. 206).  

A tomada de partido contra os acusadores gratuitos da pornochanchada enquanto 

gênero não nos leva a ignorar que a mesma é enredisticamente fundamentada sobre “o 

aviltamento da mulher reduzida a boas empregadas e secretárias que fazem de tudo, sobre as 

bichas de plantão que estão aí para serem humilhadas e afirmar o machismo dos outros, sobre 

os velhos e as velhas cujos desejos sexuais são ridicularizados” (BERNARDET, 1979, p. 

106), mas, justamente pelo contrário, diferenciar as tendências distintas de apresentação de 

personagens erotizados subsumidos pelo rótulo pornochanchadesco mais geral.  

Neste sentido, deve ser levado em consideração que a pornochanchada “oficial” surgiu 

no Rio de Janeiro e que a apropriação paulistana da mesma atrela-se a um estratagema bem-

sucedido de mercado, um ciclo de comédias eróticas que atravessou a década de 1970 e que 

foi “um dos principais responsáveis pela volta do espectador brasileiro aos cinemas para 

assistir ao filme nacional, apesar dos preconceitos da crítica e da perseguição implacável da 

censura” (LEITE, 2005, p. 108).  

 

1. 3. Fases e distinções geracionais da Boca do Lixo.  

 

Tendo a Boca do Lixo enquanto pólo de produção cinematográfica surgido a partir da 

instalação de produtoras que optaram pela localização no bairro da Luz por causa da 

proximidade com as estações rodoviária e ferroviária, o que era deveras estratégico no que 

tange à distribuição de filmes, cabe deslindar alguns aspectos acerca de sua constituição 

enquanto similar brasileiro (e proporcionalmente inferior) do studio system hollywoodiano.  

A terminologia Boca do Lixo foi designada “provavelmente nos anos 1950 pela 

crônica policial e resumia o processo de degradação da região, motivado pela saída da classe 

média que ali habitava” (LEITE, 2005, p. 108), mas, do modo como se entende hoje a região, 

o termo foi ressignificado a partir da década de 1960, quando os realizadores que seriam 

                                                             
10 Esta insatisfação generalizada por parte da imprensa é o que leva Jean-Claude Bernardet a escrever alguns de 

seus mais polêmicos artigos (com destaque para “A pornochanchada contra a cultura ‘culta’”, publicada no 

jornal Opinião em 27 de setembro de 1974, sob o pseudônimo Carlos Murao), que iam de encontro ao teor 

preconceituoso contra as pornochanchadas, dominante na época.  
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conhecidos a partir da alcunha de “marginais” (Carlos Reichenbach, José Mojica Marins, 

Jairo Ferreira, Rogério Sganzerla, Andrea Tonacci e Ozualdo Candeias) começaram a se 

reunir na Rua do Triunfo
11

 e tiveram “o privilégio de viver muita coisa em muito pouco 

tempo: o ativismo político, o desbunde, a droga, a fase mística” (REICHENBACH, 1999, p. 

374), privilégio este que redundou numa expressão estética balizada pela promulgação de um 

Manifesto Cafajeste, cujo lema era “temos que sair do péssimo para chegar ao ótimo” 

(REICHENBACH, 1999, p. 373).  

Entretanto, os produtores que se instalaram na Rua do Triunfo – em especial Oswaldo 

Massaini (da Cinedistri, instalada na Boca do Lixo em 1956, apesar de ter sido fundada em 

1949, noutra região paulistana) e Alfredo Palácios e Antonio Polo Galante (que fundaram 

juntos a Servicine, em 1968) – tornaram-se conhecidos pela implantação de um perfil 

produtivo marcado pela combinação de posicionamentos práticos como “visão de mercado, 

espontaneísmo, erotismo, baixo custo, entre outros” (ABREU, 2006, p. 31), perfil este que 

rapidamente se consolidou e, no Brasil, foi aquele que “mais se aproximou de uma indústria 

cinematográfica, pois os filmes eram apoiados exclusivamente por capitais privados e, dessa 

forma, submetidos aos riscos do mercado cinematográfico” (LEITE, 2005, p. 109).  

Além de alguns faroestes tupiniquins e de filmes caipiras que aproveitavam o sucesso 

de cantores bem-sucedidos em cidades do interior paulista, foi mesmo o atrelamento primevo 

às pornochanchadas que consolidou a Boca do Lixo como um setor que destila filmes a toque 

de caixa, malgrado a percepção de um inevitável semi-amadorismo, cuja vinculação ostensiva 

e numerosa à comédia erótica foi tanto criticada pelos cineastas cinemanovistas quanto 

repreendida “pela censura e por políticos moralistas, vista com reservas pelos órgãos estatais 

(pois conseguia a almejada conquista do mercado, mas com modos mal-educados para o gosto 

oficial)” (ORTIZ RAMOS, 1987, p. 407).  

Nesse sentido, “em meados da década de 1970, a Boca do Lixo já era conhecida como 

uma ‘linha de montagem’ de filmes populares do gênero (com erotismo) identificados pela 

mídia como pornochanchadas” (ABREU, 2006, p. 77). Além de este período ser marcado pela 

emergência de novos produtores e investidores, que se somavam aos produtores já instalados 

no local, surge nesta época uma “segunda geração da Rua do Triunfo”, associada aos 

diretores, produtores e roteiristas (Jean Garrett, Cláudio Cunha, David Cardoso, Francisco 

Cavalcanti, Fauzi Mansur, Ody Fraga) que, na década de 1980, lutariam para se dissociar do 

então pejorativo rótulo pornochanchadesco depositado sobre a totalidade de seus filmes. Ou 

                                                             
11 Grafada originalmente “Rua do Triumpho”, conforme consta nas placas do local e na homenagem em curta-

metragem que lhe prestou o cineasta Ozualdo Candeias em “Uma Rua Chamada Triumpho” (1971).  
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seja, neste período da produção da Boca do Lixo constam “desde filmes mais elaborados, 

realizados com competência artesanal, que buscam abordar o erotismo com preocupações 

formais, até produções medíocres – filmes que oferecem um erotismo vulgar” (ABREU, 

2006, pp. 77-78), que, num cômputo geral, correspondem a cerca de trinta por cento dos 

filmes brasileiros produzidos anualmente na década de 1970
12

.  

O pesquisador Nuno César Abreu adota uma divisão em três períodos acerca daquilo 

que ele designa como “ciclo da Boca do Lixo”: o primeiro destes períodos estaria 

compreendido entre os anos de 1970 a 1975, que tem como principal característica a 

consolidação da pornochanchada enquanto subgênero cômico-erótico dominante e o 

subseqüente deslanchamento produtivo “a toque de caixa e a todo vapor
13

” do setor que, dessa 

forma, passa a produzir “o similar nacional – dos filmes de gênero –, enfrentando o produto 

estrangeiro, ocupando significativo espaço no mercado exibidor, em consonância com a 

política governamental da substituição de importações” (ABREU, 2006, p. 11). Vale lembrar 

que, segundo o pesquisador, nesta época as pretensões autorais dos realizadores da Boca do 

Lixo enfrentavam critérios bastante objetivos de delimitação, “preocupando-se mais em 

adaptar-se como fornecedora de produtos, para atender a demandas de público/mercado” 

(ABREU, 2006, p. 50).  

O segundo período designado pelo pesquisador estaria compreendido entre os anos de 

1976 a 1982, marcado pela consolidação de reputações, pela entrada em cena da já 

mencionada “segunda geração da Boca do Lixo
14

” e pela maior complexidade das relações 

empresariais do setor, que passa a apresentar os seus primeiros ‘novos-ricos’. Além disso, “os 

produtos procuram maior apuro técnico, o similar nacional ganha feições próprias e a exibição 

torna-se mais receptiva e participante, por conta de seus interesses econômicos evidentes” 

(ABREU, 2006, p. 12). Ou seja, neste período em que “a produção (o capital) tende a se 

concentrar e os filmes vão-se hierarquizando em termos de qualidade artística e nível de 

produção” (ABREU, 2006, p. 77), os filmes tendem a abarcar todos os gêneros possíveis – 

não havendo mais a predominância avassaladora das pornochanchadas – e passa a haver uma 

espécie de auto-referência à Boca do Lixo e a seu estabelecimento na Rua do Triunfo, visto 

que, além da similaridade em relação ao studio system hollywoodiano, existe também um 
                                                             
12 Informação que pode ser verificada no Quadro de filmes brasileiros produzidos entre 1966 e 1983, onde se 

pode estabelecer comparações entre aqueles que foram financiados pela Embrafilme e aqueles que foram 

realizados pela Boca de Lixo paulistana (‘apud’ ABREU, 2006, pp. 186-187).  
13 Título do segundo capítulo de Boca do Lixo: Cinema e Classes Populares (2006, pp. 43-76), citado na 

Bibliografia.  
14 Referente a diretores, produtores e roteiristas que são gerados pelo próprio ambiente da Rua do Triunfo e não 

mais oriundos do trânsito imediato de outros movimentos cinematográficos, conforme aconteceu anteriormente 

com alguns realizadores do Cinema Marginal.  
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vasto star system, em que atrizes como Helena Ramos, Matilde Mastrangi, Aldine Müller e 

Patrícia Scalvi eram tratadas como estrelas, associando-se a determinados diretores ou filões 

genéricos e atraindo multidões aos cinemas por conta de suas exposições nos cartazes dos 

filmes, o que assegurava a garantia de que elas apareciam nuas nos mesmos.  

Por fim, o terceiro período indicado por Nuno César Abreu corresponde à agonia da 

Boca de Lixo, iniciada em sete de julho de 1982, com a estreia oficial de “Coisas Eróticas”, 

após mais de um ano interditado pela censura. Realizado por um diretor menos talentoso do 

setor (o italiano Raffaele Rossi), este filme causou um verdadeiro rebuliço nos cinemas, 

engendrando filas quilométricas e, segundo publicação estatística da Embrafilme em 1986, 

logo se tornando a décima primeira maior bilheteria do cinema brasileiro desde 1970, tendo 

atingido a marca de mais de quatro milhões e quinhentos mil espectadores até 1984
15

, quando 

foi lançada uma continuação do filme, novamente dirigida por Raffaele Rossi, mas sem o 

mesmo sucesso. Impulsionado pela profusão de transas reais na tela, já devidamente 

lastreadas pela ejaculação ostensiva fora do orifício vaginal, atendendo a uma convenção em 

voga no cinema pornográfico estrangeiro, o acachapante sucesso de bilheteria do filme 

“mostrava que um novo ciclo estava para surgir: a era do explícito. A pornochanchada se 

tornaria obsoleta. Afinal, quem pagaria para ver insinuação se já era possível ver sexo?” 

(GODINHO & MOURA, 2012, p. 129).  

Segundo Nuno César Abreu, a agonia do ciclo da Boca do Lixo era uma metonímia da 

decadência do cinema brasileiro como um todo, em crise não apenas em relação ao crescente 

desprestígio da financiadora Embrafilme e do regime militar ao qual ela estava relacionada 

como também por causa da entrada avassaladora de filmes pornográficos estrangeiros no 

Brasil, após a abertura de mercado de 1985. Além disso, a desorganização do circuito exibidor 

e fatores como a desobediência de leis protecionistas sobre a permanência em tela de filmes 

brasileiros alavancou a fragilidade da Boca do Lixo, também lancinada por cisões internas 

acerca de quais realizadores e produtores se renderiam ou não à produção maciça de filmes 

pornográficos. Não apenas o sucesso estrondoso de “Coisas Eróticas” (vide cartaz na figura 2) 

indicava “o fim da Boca do Lixo como um grande pólo cinematográfico em São Paulo” 

(GODINHO & MOURA, 2012, p. 129) como cerca de sessenta por cento da produção 

cinematográfica subseqüente a este lançamento, até 1990, quando foi definitivamente extinta 

a Embrafilme, era composta por filmes pornográficos. “A produção nacional não consegue 

competir com o modelo econômico e estético dos filmes hard core americanos e vai 

                                                             
15 Segundo o quadro “Maiores Rendas de Filmes Brasileiros e Estrangeiros (1970-1984)”, disponível em ORTIZ 

RAMOS (1987, p. 418).  
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desaparecendo, levando junto as salas de cinema populares estigmatizadas pela pornografia” 

(ABREU, 2006, p. 12).  

 

 

Figura 2: Cartaz de COISAS ERÓTICAS, primeiro filme oficialmente pornográfico lançado nos cinemas 

brasileiros16. 

 

Apesar das intensas rupturas entre diretores e produtores em decorrência das recusas 

em realizar filmes pornográficos e da adesão de alguns deles (geralmente sob pseudônimos) 

ao novo gênero exigido compulsoriamente, alguns posicionamentos idiossincráticos 

manifestos entre 1982 e 1985, em particular por conta de uma carta aberta do roteirista e 

diretor Ody Fraga na revista Filme Cultura, clamavam pela assunção de “novas propostas 

para o cinema da Rua do Triunfo, cuja existência é fundamental para que viva toda a estrutura 

do cinema brasileiro, inclusive os filmes de autor, de experimentação e mesmo de algum 

elitismo, pois até o elitismo é necessário num grande painel de cultura democrático” (‘apud’ 

ABREU, 2006, p. 136).  

                                                             
16 Os cartazes e/ou fotogramas cinematográficos acrescentados a esta dissertação foram encontrados 

ordinariamente através de sítios eletrônicos de busca, não estando suas fontes destacadas por corresponderem a 

imagens de divulgação dos filmes, amplamente reproduzidas na Internet.  
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Dentre os filmes que tentaram implantar alguma sofisticação no gênero pornográfico 

hard core, podem ser nomeados: “Oh! Rebuceteio” (1984, de Cláudio Cunha), 

metalingüístico e centrado em discussões sobre a estética teatral; “24 Horas de Sexo Ardente” 

(1985, de José Mojica Marins), que tentava driblar a limitação das fórmulas do gênero 

escolhendo atrizes destoantes do padrão de beleza habitual e submetendo-as a cenas mais 

nojosas que intencionalmente excitantes, como a zoofilia, que, enquanto contraefeito, tornou-

se um subgênero dominante no Brasil; “O Filho do Sexo Explícito” (1985, de Francisco 

Cavalcanti), que metaforiza narrativamente a decadência perpetrada pelo novo sistema de 

produção, absolutamente desrespeitoso em relação aos seus artífices, visto que não havia mais 

o star system da fase áurea da pornochanchada; e, principalmente, “Senta no Meu, que Eu 

Entro na Tua” (1985, de Ody Fraga), paradigmático em sua criticidade resistente, chegando 

ao píncaro de focalizar o escritório da Embrafilme numa determinada seqüência, antes que o 

diretor se submetesse à realização de “Mulheres Taradas por Animais” (1986), último filme 

que realizou antes de falecer, em 1987, por conta de complicações da AIDS. Em outras 

palavras: salvos pouquíssimas exceções, os exemplares pornográficos brasileiros do período 

de decadência da Boca do Lixo não conseguiam escapar da “impressão de caricatura ou de 

comicidade (às vezes, involuntária). Há neles, a forte presença de um traço recorrente da 

cultura brasileira: a sacanagem, referida tanto à conduta (à ética) quanto ao terreno da 

sexualidade” (ABREU, 2006, p. 132).  

Analisando o cinema da Boca do Lixo a partir da perspectiva de seus defensores, 

como o crítico Jairo Ferreira e os diretores do jornal Shimbun (Mizumoto Kokuro) e a revista 

Cinema em Close-Up (Minami Keizi), o pesquisador Alessandro Constantino Gamo propõe 

uma subdivisão dos períodos produtivos do setor com uma sutil diferenciação em relação à 

taxonomia cronológica adotada por Nuno César Abreu. Segundo ele, o primeiro período de 

destaque da Boca do Lixo transcorreu de 1966, ano da criação do INC (Instituto Nacional de 

Cinema, órgão de política pública que visava ao financiamento de filmes brasileiros com forte 

propensão do conteúdo nacional), até o biênio 1973-1974, quando findou a experiência do 

Cinema Marginal e foram decretadas modificações nos financiamentos propostos pela 

Embrafilme.  

Em seguida, viria o período estabelecido entre 1974 e o biênio 1982-1983, marcado 

por uma grande fase de efervescência produtiva, em que apareceram “diversos diretores, 

empresas produtoras, uma organização maior entre os técnicos – muitos deles formados a 

partir do começo dos anos 70 – e o empenho em aprimorar o nível técnico e artístico dos 

filmes” (GAMO, 2006, Pp. 03). Vale lembrar que, como o escopo da pesquisa deste autor é 
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embasado em profissionais diretamente relacionados ao contexto, não há a profusão do termo 

‘pornochanchada’, visto que, conforme já foi explicado, este dizia menos respeito a um 

subgênero cômico-erótico que a uma generalização pejorativa da vasta produção da Boca do 

Lixo.  

Por fim, aquele que o pesquisador designa como o momento do ocaso, posterior a 

1983, instaurado a partir da liberação dos filmes de sexo explícito e da rearticulação de forças 

produtivas relacionadas à tentativa de sobrevida no setor, sendo este um período “marcado 

pela fragmentação de perspectivas, restando como procedimento de subsistência, muitas vezes 

reutilizando-se filmes já realizados e quando muitos diretores e produtores [...] nem mesmo 

assinam o nome nas obras” (GAMO, 2006, p. 03).  

Em razão de o trabalho ora apresentado assumir como foco de pesquisa uma terceira 

vertente, no caso, as relações contraditórias entre vendabilidade e contestação política na 

primeira metade da década de 1980, será adotada uma terceira divisão de períodos, centrada 

prioritariamente nas vertentes estilísticas dos filmes em questão: um primeiro período, 

antecessor e deveras abrangente, correlacionará a fundamentação dos cineastas marginais e 

dos primeiros produtores da Boca do Lixo na região do bairro da Luz, cotejando os interesses 

estéticos e discursivos dos mesmos com as fórmulas bem-sucedidas de comicidade levadas a 

cabo pelo astro caipira Amácio Mazzaropi, inclusive quando associado às produções da 

extinta produtora Vera Cruz. Em seguida, mas ainda nos limites cronológicos deste primeiro 

período, analisar-se-á a transição para a Boca de Lixo enquanto produtora sobressalente de 

pornochanchadas, destacando-se as considerações mencionadas pelo ator David Cardoso, 

quando se estabeleceu na região em meados da década de 1960 e constatou a seguinte 

distinção: “os intelectualóides e os cineastas mal-sucedidos se encarregavam de tentar sujar o 

cinema ali produzido. Quando alguns conseguiam algum tipo de financiamento, o filme 

ganhava status de superprodução” (CARDOSO, 2006, p. 163). Com esta afirmação, o ator – 

apelidado, segundo o que era dito sobre ele na publicidade da época, “rei da pornochanchada” 

– estabelecia uma hierarquia primeva de estilos, sendo o cinema marginal associado aos 

nomes de José Mojica Marins e Ozualdo Candeias, o cinema elitizado atrelado a Walter Hugo 

Khouri e Oswaldo Massaini, e o cinema comercial a ele próprio, Ody Fraga e Tony Vieira. 

Este período mais abrangente, portanto, abarca desde o lançamento de “A Margem”, de 

Ozualdo Candeias, em 1967, até o final da década de 1970, quando as pornochanchadas 

propriamente ditas passaram a minguar, em razão das novas configurações temáticas 

vinculadas aos clamores por reabertura política do Brasil.  
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A segunda fase, cognominada justamente Boca do Lixo, visto que, tal qual 

Hollywood, a região tornou-se um modelo estético em si mesma, em que, para além da vasta 

diversidade de gêneros existente no setor e das adequações das pretensões autorais dos 

diretores a uma lógica de mercado, podia ser identificada na quase totalidade de seus produtos 

a uma combinação formulaica de realização e divulgação erótica. Por conta da pressão cada 

vez maior pelas produções com sexo explícito – impulsionada por filmes considerados mais 

artísticos como “O Império dos Sentidos” (1976, de Nagisa Oshima) e “Calígula” (1979, de 

Tinto Brass & Bob Guccione), liberados em função de mandados judiciais provisórios, antes 

que a censura federal fosse extinta de vez – os produtores da Boca do Lixo obrigavam cada 

vez mais os seus diretores a realizarem filmes mais ousados no que tange à exibição dos atos 

sexuais. Isso alavancou os problemas estruturais do setor, de modo que era vivenciada uma 

fase de esgotamento, “tanto de um ‘estilo’ (práticas significantes) como de um ‘modo de 

produção’ (práticas de produção), centrados na fórmula erotismo + produção barata + título 

apelativo + divulgação em mídias populares” (ABREU, 2006, p. 118 – grifo do autor), estilo 

e modo de produção que, combinados, configuram um modelo estético.  

Posterior a este esgotamento e considerando-se os lucros exorbitantes que eram 

obtidos a partir da exibição de filmes ostensivamente pornográficos, muito menos onerosos 

em sua realização, cria-se uma nova estrutura ao redor das ambições dos produtores, a fim de 

garantir escoamento dos filmes no circuito exibidor, com base nas brechas legislativas 

envolvendo a liberação judicial dos filmes anteriormente citados. “É o que se chama à boca 

pequena de ‘a indústria das liminares’, que seria uma bem-armada operação envolvendo 

produtores, advogados e até juízes dispostos a conceder os tais mandados, uma vez que 

oficialmente a Censura não libera filmes pornográficos” (SIMÕES, 1999, p. 235).  

Assim sendo, os filmes produzidos pela Boca do Lixo após o lançamento avassalador 

de “Coisas Eróticas”, em 1982, quando se pôde vislumbrar na tela “sexo oral, manipulação 

vaginal, mamilos excitadíssimos, gemidos altos e frenéticos, o som ritmado dos corpos se 

batendo a cada penetração e o cheiro de fluidos corporais” (GODINHO & MOURA, 2012, p. 

67), foram marcados pelo prolongamento desenfreado de uma imaginação pornográfica que 

desembocou, entre outros fetiches, num duradouro (e repugnante) ciclo de filmes em que as 

personagens femininas faziam sexo com cachorros e cavalos. Além disso, as atrizes que se 

tornaram célebres nas fases anteriores da pornochanchada dominante e da Boca do Lixo 

enquanto modelo “não foram cooptadas e, nos poucos filmes a que algumas, menos 

conhecidas, emprestaram o nome, elas foram ‘dubladas’ (cenas enxertadas) nas cenas de sexo 

explícito, logo abandonado o set de filmagem” (ABREU, 2006, p. 131).  
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Frente ao esgotamento inevitável deste tipo de produção, os já mencionados esforços 

de Ody Fraga, principal roteirista da Boca do Lixo, na instauração de uma tentativa de 

originalidade forçosa, fizeram com que se tornasse patente ‘a dúvida de como o pornô 

prosseguirá: continuará surpreendendo ou se perderá em enfadonha repetição?”(ORTIZ 

RAMOS, 1987, p. 440). A resposta prática a esta dúvida apresentou-se na virada da década de 

1980 para 1990, quando, em paralelo ao fechamento da Embrafilme e outros indícios de uma 

crise generalizada do cinema brasileiro como um todo, a produção de filmes pornográficos na 

Boca do Lixo “diminuiu de modo substancial, devido, aparentemente, à incursão maciça de 

filmes americanos no mercado e à escassa produção dos nacionais em tecnologia VHS” 

(DÍAZ-BENÍTEZ, 2010, p. 16), configurando surgimento de uma nova tendência 

pornográfica, a videográfica, muito mais devastadora e menos estética e obedecendo a um 

regime de produção completamente diferente.  

No restante do Brasil, a crise instaurada por aquilo que alguns autores identificam 

primordialmente como industrialização problemática possibilitou a manifestação de 

tendências autorais e diversificação genérica em que a produção cinematográfica é dotada de 

uma “plena potencialidade para entrar em sintonia com a sociedade e a cultura modernizadas, 

condensando os desejos da vida contemporânea e os sonhos de transformação latentes” 

(ORTIZ RAMOS, 1987, p. 451). Esta potencialidade, entretanto, esbarrou no desrespeito 

contumaz a estratégias de protecionismo mercadológico do cinema brasileiro, como a reserva 

de mercado de 140 dias, burlada ostensivamente, e o fechamento definitivo da Embrafilme, 

em 16 de março de 1990, pelo então presidente Fernando Collor de Mello.  

Além disso, existem outras razões adicionais que permitem explicar o declínio da 

indústria cinematográfica desde o início da década de 1980, desde o aumento exorbitante do 

preço dos ingressos até a contrapartida oferecida pela televisão, que “proporcionou aos 

brasileiros um entretenimento barato e geralmente de alta qualidade no conforto de suas 

casas” (JOHNSON, 1993, p. 34), passando pela dependência exacerbada da indústria 

cinematográfica brasileira em relação às medidas governamentais: “o modelo está no ocaso, o 

Estado se retira, e os cineastas, por não terem construído alternativas, não sabem para onde se 

virar” (BERNARDET, 1990, p. 185).  O cotejo entre o modelo inovador de autossustentação 

efetivado com sucesso por algumas décadas na Boca do Lixo e a situação mais geral do 

cinema brasileiro, em relação a esta crise, conduz a uma discussão bastante interessante e 

assaz atual, mas que se distancia dos limites históricos desta pesquisa, que é centrada num 

panorama bastante particular, em que a censura ditatorial apresentava um projeto bem 

definido de controle da sociedade. Neste projeto, havia “uma estratégia de atuação no atacado 
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que alimentava todo o sistema político, enquanto no varejo, é claro, era impossível controlar 

todas as manifestações” (SIMÕES, 1999, p.16).  

O Brasil, que vivia sob uma ditadura militar desde o golpe de 1º de abril de 1964, 

lidava com um cinema que apresentava uma condição básica de financiamento bastante 

específica, em que “quando o produto cinematográfico brasileiro existe, não é em função de 

uma relação entre produção e mercado, mas por decisão própria de um indivíduo que, por 

motivos pessoais, se volta para o cinema” (BERNARDET, 1979a, p. 45).  

Segundo o teórico Paulo Emílio Salles Gomes, tal condição advém de um 

subdesenvolvimento essencial do cinema brasileiro, não apenas dependente de legislações 

paternalistas como também funcionando industrialmente de forma irregular, visto que “os 

interesses do comércio cinematográfico nacional goram em torno do cinema importado, 

prosseguindo o mercado atual saturado pelo produto estrangeiro” (GOMES, 1966, p. 79), o 

que leva o autor a recapitular as principais fases e ciclos do cinema nacional a demonstrar a 

tese contida no subtítulo de seu artigo mais famoso: “trajetória no subdesenvolvimento” 

(GOMES, 1973, pp. 81-101).  

Num sentido derivado, a análise que o crítico Ismail Xavier faz da diferença de 

perspectivas cinematográficas entre a explosão criativa surgida no Cinema Novo em resposta 

ao golpe militar de 1964 e o contexto declinante verificado em 1984, quando a abertura 

política e a articulação de um governo civil, além da luta pelas eleições diretas e o clima de 

transição então em voga na sociedade, “encontram um cinema brasileiro em crise de 

produção, num quadro em que se fala da morte do cinema e de uma necessária reformulação 

da Embrafilme” (XAVIER, 1985, p. 52) tem no cinema da Boca do Lixo um importante 

cenário investigativo, em que as já mencionadas relações contraditórias (ou quiçá 

combinatórias) entre vendabilidade e contestação política urgem para serem desvendadas. A 

subestimação discursiva do setor, que, salvo pelos escritos impávidos, polemistas e, no 

período, quase solitários, de Jean-Claude Bernardet, era a tônica dominante na imprensa 

brasileira, traz à tona, portanto, relações muito mais complexas entre erotismo e política, que 

o rótulo generalizante de “pornochanchada” não é mais capaz de esconder.  
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CAPÍTULO 2: OS AFRODISÍACOS DISCURSIVOS DA BOCA DO LIXO E A 

PRECOCIDADE EJACULATÓRIA DO MERCADO 

 

Introduzindo, ainda no início da década de 1970, um debate que estabelece as diretrizes da 

pornochanchada enquanto cinema popular, o crítico Jean-Claude Bernardet investiga por que 

“uma instituição conservadora como é qualquer governo manifestará preferência objetiva por 

certos tipos de filmes” (BERNARDET, 1978a, p.184). Segundo ele, a oposição tácita que se 

estabelecia entre cinema comercial e cinema de prestígio cultural perpassa indiscutivelmente 

pela questão da perspectiva popular, evitando-se as mistificações ideológicas e o entreguismo 

completo aos ditames do financiamento. Continua ele: “é necessário lutar pela afirmação do 

cinema brasileiro no mercado interno, em favor de um cinema de perspectiva politicamente 

popular (não confundir com sucesso de bilheteria) e lutando contra os filmes de ornamentação 

cultural” (idem).  

Dentre os vários pontos de vista através das quais se possam estudar o período de 

produção de filmes destacado e, a partir daí, revelar o quanto as suas configurações formais 

mais elementares revelam traços discursivos, convém recorrer ao pensamento do teórico 

britânico Fredric Jameson, que, em sua postulação das características e fundamentos do que 

ele chama de “capitalismo tardio”, detectou a existência de um cinema-nostalgia, reiterativo 

da imagem enquanto mera mercadoria visual. Segundo ele, o cinema-nostalgia é o 

substitutivo de um sistema anterior de representação histórica, marcado pelo sintoma da 

“compensação formal pelo enfraquecimento da historicidade em nossa época, como se fosse 

um fetiche cintilante a serviço daquele desejo insatisfeito” (JAMESON, 1995, p.133). Nesse 

sentido, os traços de realismo mágico contidos nalguns dos filmes-chave do período estudado 

denunciam “um modo de produção ainda em conflito com traços de um modo mais antigo (se 

não com as antecipações do surgimento de um modo futuro)” (JAMESON, 1995, p.142), 

cujos filmes são emoldurados num contexto denuncista e justificativo de suas condições de 

apelação a um erotismo vendável através do qual o filme pôde se manter, visto que o mercado 

restrito e incapaz de se autossustentar, a competição injusta com a saturação de filmes 

estrangeiros e a dependência de leis estatais que não eram cumpridas à risca antecipavam uma 

derrocada desoladora do cinema brasileiro.  
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2. 1. O modelo de produção da Boca do Lixo.  

 

No afã por distinguir a noção de Estado como sendo uma ampliação do círculo 

familiar, conforme costuma acontecer equivocadamente nos meandros legislativos que 

carecem de uma consulta moral, o historiador Sérgio Buarque de Holanda afirma que “onde 

quer que prospere e assente em bases muito sólidas a ideia de família – e principalmente onde 

predomina a família de tipo patriarcal – tende a ser precária e a lutar contra fortes restrições a 

formação e evolução da sociedade segundo conceitos atuais” (HOLANDA, 1936, pp. 103-

104). Apesar do distanciamento cronológico entre o momento em que tal percepção foi 

verificada, o contexto de formação histórica nacional ao qual ela se refere e as contradições 

sustentaculares que arregimentaram a condenação oportunista das pornochanchadas, esta 

perspectiva oferece um eficaz ponto de partida para se analisar esta categoria de filmes.  

Partindo de uma exposição etimológica da palavra latina vulgus (que significa 

multidão, povo), o crítico Jean-Claude Bernardet evidencia mais uma vez o quão 

propositalmente enviesada é a pecha de vulgaridade imputada contra a maioria dos filmes 

produzidos durante a década de 1970, desconsiderando-se que “quando alguém declara a 

vulgaridade de um filme, geralmente não tenta fazer mais nada do que confirmar o seu status 

social e cultural e se diferenciar da ‘massa’ que aprecia esta pretensa vulgaridade” 

(BERNARDET, 1974, p. 212).  

Discorrendo sobre as práticas comuns que se consolidaram enquanto modo de 

produção vicário da Boca do Lixo, o pesquisador Nuno César Abreu percebeu que as práticas 

produtivas do setor “compreendem algumas inventadas e desenvolvidas ali, no calor dos 

acontecimentos; outras, que já faziam parte do jeito brasileiro de produzir, foram ali 

‘atualizadas’ para a sua realidade, além daquelas práticas correntes no cinema em geral, em 

escalas diversas” (ABREU, 2006, p. 194). Dentre estas, podiam-se destacar os esquemas de 

produção rigorosamente controlados, que envolviam estratégias como o tempo de filmagem 

reduzido, a economia de filme virgem, as negociações remunerativas entre elenco e equipe e 

as despesas com anúncios e divulgação, o que demonstrava que a coerência estilística dos 

filmes produzidos dava-se mais pelo pendor mercadológico que pelas intenções estéticas dos 

realizadores, não obstante estas não serem desprezíveis, principalmente em filmes que não 

eram exatamente pornochanchadas.  

Esses três pontos de partida teóricos ajudam a lançar luz sobre as contradições 

significativas entre os esquemas de produção da Boca do Lixo, a recepção entusiasmada dos 

filmes pelos espectadores, a recepção crítica constantemente negativa, as proibições 
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governamentais através das interdições da censura e os discursos contestatórios que eram 

depositados nos filmes, mesmo quando estes passaram a ter como inimigo não apenas as 

produções estrangeiras hegemônicas no mercado mas também as pressões abusivas pela 

inserção de cenas com sexo explícito. Nas palavras do prolífico roteirista e diretor Ody Fraga, 

a situação hodierna do Brasil exigia que os filmes melhorassem o apuro na qualidade técnica, 

visto que a mediocridade nos financiamentos implicava em resultados de bilheteria 

igualmente medíocres, o que foi diagnosticado por ele, numa entrevista concedida em 1982, 

como uma fase de agonia, entendendo-se o termo como aquela fase em que “todo organismo, 

todo ser, começa a se convulsionar, a sofrer e a entrar em pânico. A entrar em crise, não para 

morrer, mas para passar a uma outra etapa” (apud ABREU, 2006, p. 119).  

Nesta fase de agonia, a pressão cada vez mais dificultosa para enfrentar os produtos 

estrangeiros obrigou os produtores, além de desgastarem-se nos filmes de sexo explícito, a 

explorarem perversões cada vez mais esdrúxulas, criando o já citado ciclo da zoofilia que foi 

exportado até mesmo para os EUA, onde, em alguns Estados, é legislativamente proibido 

exibir imagens de sexo entre pessoais e animais. Entretanto, “além de apelar para animais, 

anões, travestis, tipos homossexuais e temas bizarros, o pornô nacional foi broxando no bojo 

da impotência geral do cinema brasileiro, entre 1989 e 1994” (ABREU, 1996, p. 87). Seguiu-

se, portanto, a decadência completa da Boca do Lixo, que, hoje, junto com as ruas 

circunvizinhas, faz parte da região conhecida como Cracolândia (conforme se tenta mostrar a 

figura 3), que abriga dezenas de usuários de drogas, despejados nas ruas.  
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Figura 3: fotografia em satélite da Boca do Lixo, região que, hoje em dia, abriga a Cracolândia (fonte: Google 

Maps). 

Se, durante o apogeu da década de 1970, a censura ditatorial acabou se tornando uma 

espécie de “coprodutora (estética e econômica), ao ‘contribuir’, com suas proibições, para o 

aparecimento de iniciativas criativas para contornar os cortes, transpor as interdições” 

(ABREU, 2006, p. 205), após a reabertura democrática, os filmes pornográficos assumem 

uma hipertrofia espetaculosa, de modo que, enquanto valor estético, estes filmes são 

construídos “a partir da combinação do exagero, mediante a exploração de situações 

extremas, com uma estética do realismo, por intermédio da exposição pormenorizada dos 

corpos e das práticas” (DÍAZ-BENÍTEZ, 2010, p. 99 – grifo da autora). O que interessa agora 

para o mercado, cada vez mais setorizado, é única e exclusivamente a exposição do ato 

sexual, cujo entorno obedece a convenções subgenéricas adequadas aos diferentes nichos de 

consumo (heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, etc.) existentes. Em todos esses 

arranjos, o ato culminante é a ejaculação, “condição sine qua non para uma correta 

representação do prazer, todos os filmes devendo destacar o momento em que o sêmen cai 

sobre a boca, o rosto, as nádegas ou os seios de mulheres, travestis ou atores que exercem o 

papel de passivos sexuais” (DÍAZ-BENÍTEZ, 2010, p. 137). As insinuações matreiras da 

pornochanchada (e seus derivados dramáticos) não têm mais lugar nesta nova configuração.  



42 

 

No final da década de 1980, as únicas salas que cumpriam as leis de obrigatoriedade 

do filme nacional então vigentes eram justamente os cinemas que exibiam filmes 

pornográficos, o que não ocorria da mesma forma pelas salas que exibiam outros gêneros de 

filmes nacionais. “A realização de filmes brasileiros estava tão periclitante que mesmos os 

fabricantes em série de filmes pornográficos, uma área que tinha experimentado notável 

incremento depois de 1982-1985, estavam sentindo os efeitos da crise” (SOUZA, 1993, p. 

52), crise esta que era extensiva a todo o cinema realizado no Brasil, em que eram 

continuamente repensadas “as relações com o Estado, as possibilidades de atuação diante dos 

altos custos e do mercado reduzido, além da necessária ordenação da efervescência do 

videocassete” (ORTIZ RAMOS, 1987, p. 449).  

Por mais que as informações acima estejam condicionadas a uma reorganização 

mercadológica, uma análise das nuanças produtivas – e também ideológicas – da Boca do 

Lixo ajuda a compreender as interferências políticas do referido contexto, visto que, conforme 

declarado em entrevistas da época, as intervenções da principal financiadora governamental, a 

Embrafilme, eram insatisfatórias, e muitos profissionais cinematográficos declaravam 

terminantemente que “o Estado não podia mais substituir a iniciativa privada e que o modelo 

existente simplesmente já não era viável
17

” (JOHNSON, 1993, p. 42). A extinção definitiva 

da Embrafilme em 1990 redirecionou a discussão para outro âmbito, onde o que estava em 

voga era a necessidade de uma mudança de mentalidade produtiva, pois o modelo 

hegemônico, para além de suas imperfeições e deficiências conjunturais, havia criado hábitos 

e maneiras de pensar e também “condicionou formas de produção, gerou rotinas (mesmo que 

penosas) na busca de solução para os problemas, acostumou a enxergar numa dada 

perspectiva e a nada ver fora dela, e a insistir nesta perspectiva mesmo quando ela deixou de 

ser fecunda” (BERNARDET, 1990, p. 186).  Isso, porém, conduz o âmbito da pesquisa para 

um viés diferente do que está sendo estudado aqui.  

Analisando os filmes a partir dos discursos que os mesmos continham e das diferentes 

receptividades em diversos públicos aos estratagemas narrativos das pornochanchadas, o 

pesquisador Inimá Simões, numa conferência sobre as novas perspectivas do cinema 

brasileiro, em 1985, comenta que costumava assistir ao mesmo filme em mais de um cinema, 

a fim de comparar o entrosamento dialogístico entre os artifícios cômicos de alguns filmes e a 

plateia. Utilizando como exemplo uma cena do filme “O Bem-Dotado, o Homem de Itu” 

(1977, de José Miziara), em que o termo “comida” aparece transmutado em duplo sentido 

                                                             
17 Declaração atribuída ao então diretor da Embrafilme (entre 1985 e 1987), Carlos Augusto Calil, em entrevista 

ao Jornal do Brasil, em 23 de março de 1986.  
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(referindo-se a alimentação por um dos falantes e ao coito por outro), Inimá Simões conclui 

que o motivo de as pornochanchadas da década de 1970 terem sido tão bem sucedidas 

financeiramente “em certo sentido tem a ver com as tradições de narrativa, de narrativa 

popular. É o cirquinho de periferia, é o drama que se apresenta no circo, é um pouco do teatro 

de revista e mesmo do cinema americano, é claro” (MORAES, 1986, p. 135-136).  

Tal percepção leva-nos a retomar a análise comparativa entre os moldes formais e 

narrativos dos filmes produzidos nas diferentes fases da Boca do Lixo enquanto 

correspondente nacional dos estratagemas hollywoodianos, destacando-se a cuidadosa inter-

relação entre as fases de produção, exibição e distribuição que havia no setor. Antes, porém, 

convém retomar etimologicamente as origens do termo chanchada, de vital importância para o 

entendimento da fórmula mais duradoura – e também da pecha mais insistente – que foi 

depositada sobre a Boca do Lixo. Vale ressaltar que “só a estupenda aceitação popular da 

chanchada já lhe asseguraria um lugar destacado na história do cinema brasileiro. Mas ela 

demonstrou possuir outros atributos” (AUGUSTO, 1989, p. 14), não sendo de concepção tão 

ingênua quanto as suas tramas carnavalescas deixavam entrever.  

 

2. 2.  A Boca do Lixo enquanto movimento estético espontâneo.  

 

Segundo uma definição dicionarística, chanchada equivale a “peça ou filme sem 

nenhum valor, em que predominam os recursos cediços, as graças vulgares ou a pornografia; 

qualquer espetáculo de pouco ou nenhum valor” (apud CATANI & SOUZA, 1983, p. 12 – 

grifo do autor). Enquanto gênero cinematográfico, entretanto, corresponde a um gênero 

cômico-musical, de ritmo rápido e feitura idem, que proliferou no cinema brasileiro desde o 

início do século XX, cuja solidificação definitiva, na década de 1940, através dos filmes 

produzidos nos estúdios da Atlântida, foi “o resultado mais evidente da almejada confluência 

de interesses comerciais e industriais” (GOMES, 1966, p. 73).  

Tendo sido fundada em 1941, a Companhia Cinematográfica Atlântida foi 

imediatamente beneficiada pela promulgação do decreto nº 21.240, pelo então presidente 

Getúlio Vargas, em 30 de dezembro de 1939. Este decreto visava proteger o cinema brasileiro 

através da seguinte determinação: “em todo o país, cada sala de exibição terá de programar 

pelo menos um filme nacional por ano” (AUGUSTO, 1989, p. 32). Havendo portanto esta 

demanda, a Atlântida surgiu tendo como seus fundadores o produtor e diretor Moacyr 

Fenelon, o diretor José Carlos Burle, o roteirista Alinor Azevedo e o fotografo Edgar Brasil. 

A primeira produção de sucesso lançada pelo estúdio foi “Moleque Tião” (1943, de José 
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Carlos Burle), protagonizada por aquele que seria um dos grandes astros do estúdio, Grande 

Otelo, cuja própria biografia foi adaptada no enredo. A partir daí, surgiram diversos filmes 

similares que tinham como principais marcas registradas “a produção rápida com roteiros 

simples e despretensiosos, sem exigir grandes gastos. O êxito de bilheteria deveria propiciar o 

capital necessário para financiar um novo filme, mantendo a produção em permanente 

funcionamento” (LEITE, 2005, p. 70), algo que nenhuma produtora conseguira até então e 

que se tornaria também uma das principais características da Boca do Lixo.  

Com o advento da televisão na década de 1950, o aumento no preço dos ingressos e as 

rápidas transformações da sociedade brasileira, a fórmula de sucesso das chanchadas foi se 

esgotando, novos movimentos cinematográficos surgiram, principalmente influenciados pelo 

Neo-Realismo italiano, de modo que, quando a Atlântida fecha as portas, chega o momento de 

preferir-se as filmagens em locações ao invés de estúdios, adotando-se o esquema da câmera 

nas ruas, “em busca de sol e de um enfoque mais neo-realista para o Brasil trigueiro, 

deslocando o foco do desocupado para o trabalhador, o favelado e o intelectual fossento. O 

pandeiro é guardado e o Cinema Novo faz baixar nas telas a sisudez da quaresma” 

(AUGUSTO, 1989, p. 65).  

Antes da eclosão do Cinema Novo no Brasil, deve ser mencionada a experiência 

brevemente malograda da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que, fundada em 1949, em 

São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, como tentativa de produzir filmes mais 

refinados e elaborados, em contraposição à algaravia das chanchadas, durou apenas até 1954, 

tendo conseguido produzir apenas dezoito longas-metragens. O maior problema da Vera Cruz, 

ostensivamente inspirada no modelo dos grandes estúdios hollywoodianos, foi o sobejo de 

pretensões elitizadas, relacionadas à contratação de conceituados técnicos europeus e à 

necessidade de recorrer a “vultosos empréstimos bancários, a juros altos e prazos curtos, 

incompatíveis com o ritmo de circulação financeira do capital empatado na atividade 

cinematográfica” (LEITE, 2005, p. 82), o que engendrou a falência acachapante da produtora 

paulista, incapaz de competir mercadologicamente com as produções norte-americanas que 

entulhavam o mercado e em relação às quais os seus filmes se atrelavam imitativamente.  

O Cinema Novo, por outro lado, desde o seu surgimento, teve como polêmico efeito 

colateral a dificuldade de comunicação com o público. Podendo ser definido, em seu apogeu 

na primeira metade década de 1960, como sendo um conjunto de filmes estilisticamente 

diversificados que “demonstram a feliz solução encontrada pelo ‘cinema de autor’ para 

afirmar sua participação na luta política e ideológica em curso na sociedade” (XAVIER, 1985, 

p. 51), o Cinema Novo tinha como principal diferencial a constância de uma reflexão 
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intelectual acerca das condições sociais brasileiras, sobre as conseqüências do golpe militar de 

1964 e sobre a necessidade de formatar uma linguagem expressiva adequada às condições 

precárias e/ou dependentes do cinema nacional, transformando em proposital e ostensivo 

aquilo que era involuntário ou limitador noutros contextos. Era mais ou menos isso o que 

apregoava a celebrada “estética da fome”, difundida pelo cineasta Glauber Rocha em janeiro 

de 1965
18

, que celebrava a fome enquanto atributo estético, tendo como reação problemática o 

fato de que esta mesma fome, ao ser sentida, não era adequadamente compreendida.  

Em seu texto seminal, Glauber Rocha define o Cinema Novo como “um conjunto de 

filmes em evolução que dará, por fim, ao público a consciência de sua própria miséria” 

(ROCHA, 1965, p. 3), sendo a marginalização perseguida do referido movimento em relação 

às determinações industriais um ato de afronta diante do compromisso do cinema industrial 

com a mentira e a exploração. Diz o próprio autor, em defesa de suas ideias:  

 

[...] onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a 

pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do Cinema Novo. Onde houver um 
cineasta, de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr o seu cinema e 

sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do 

Cinema Novo (ROCHA, 1965, p. 3).  

 

Levando à frente, portanto, a antes mencionada definição do que seria a estética da 

fome, o Cinema Novo seria justamente aquele movimento que se realiza politicamente através 

da mesma, servindo-se conteudística e discursivamente das fraquezas estruturais e 

conscienciosas de sua própria existência.  

Por motivos estratégicos, a publicação desta “Estética da Fome” ocorreu no exterior, 

na cidade italiana de Milão, já que o cineasta viria a realizar algumas coproduções europeias 

na década de 1970. Isso deixa patente o quanto este movimento cinematográfico foi mais bem 

compreendido fora do país, onde se atrelava continuadamente aos cinemas novos nacionais 

advindos da influência da Nouvelle Vague ao redor do mundo, e o quanto o cinema brasileiro 

da época gozava de reconhecimento crítico estrangeiro por conta, entre outros motivos, da 

Palma de Ouro concedida em 1962 ao filme “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, 

sobre o qual foi dito que, por causa desse prêmio, “homens públicos e de negócios voltam 

suas vistas para o cinema brasileiro, considerando-o como algo possivelmente remunerador e 

que, de qualquer forma, corresponde certamente a uma necessidade e interesses nacionais” 

(SADOUL, 1963, p. 513).  

                                                             
18 Publicado no Brasil apenas em julho de 1965, através da revista Civilização Brasileira nº 3.  
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Esta afirmação comercialmente entusiástica do Georges Sadoul, portanto, vai de 

encontro ao que dizia Glauber Rocha a respeito do cinema brasileiro sessentista, o que leva 

Ismail Xavier a ser particularmente inspirado quando taxonomiza os cineastas relacionados ao 

Cinema Novo em três principais vertentes: aqueles cujo estilo entra em forte conflito com as 

convenções, no caso, o próprio Glauber Rocha, Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Arthur 

Omar, Andrea Tonacci e Luiz Rosemberg, além daqueles que posteriormente migrariam para 

o Cinema Marginal (ou “pós-novo”), que nos interessam particularmente, por conta de sua 

articulação basilar dos germens da Boca do Lixo; aqueles que se beneficiam da consolidação 

de alguns códigos de comunicação, realizando filmes que podem ser assimilados pelo grande 

público, como o premiado Anselmo Duarte, Roberto Farias, Domingos Oliveira e Hector 

Babenco; e, por fim, aqueles cineastas que “buscam variados compromissos entre os 

imperativos da expressão pessoal e os códigos vigentes, a indagação mais complexa e a 

comunicação mais imediata” (XAVIER, 1985, pp. 59-60), podendo ser citados neste quesito 

Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Arnaldo Jabor, Leon Hirszman, 

Carlos Diegues, Ana Carolina e Fernando Cony Campos, entre outros.  

A partir de 1967, especialmente, os cineastas do cinema novo cindiram-se em novos 

movimentos, como o Tropicalismo, uma radicalização do próprio Cinema Novo, em que “a 

investigação da realidade e consciência do oprimido continua, agora em filmes preocupados 

com a passividade política do povo” (XAVIER, 1985, p. 63), e o Cinema Marginal 

propriamente dito, que, “assentado em imagens sujas e chocantes e na fragmentação narrativa, 

colidia com o público e a censura” (ORTIZ RAMOS, 1987, p. 402). Em sua vertente da Boca 

do Lixo, o Cinema Marginal resvala para filmes de cunho acentuadamente erótico, “na linha 

‘cafajeste’ ou, em contraste, apresenta a forte parábola política, agressiva no enfoque da 

pobreza, que investe contra o sonho da loteria e contra a máscara sedutora do ‘milagre 

brasileiro’” (XAVIER, 1985, p. 76).  

Se, no dito cinema comercial brasileiro
19

, se estabelecia enquanto campeão de 

bilheteria Amácio Mazzaropi, lançado na Vera Cruz mas nunca levado a sério pela crítica 

cinematográfica
20

, visto que, “acostumada a buscar seus referenciais no cinema europeu, os 

                                                             
19 Dados atualizados sobre as maiores bilheterias do cinema brasileiro podem ser encointradas em: 

http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2105.pdf (acessado em 30 de junho de 2014).  

20 Não obstante seus filmes serem comumente rotulados como estilisticamente medíocres, Amácio Mazzaropi 

possui vários de seus filmes listados na tabela da ANCINE sobre os filmes brasileiros que ultrapassaram um 

milhão de espectadores, sendo seu filme mais rentável “O Jeca Macumbeiro” (1975, de Pio Zamuner & Amácio 

Mazzaropi), visto por um público pagante de quase 3.500.000 pessoas.  

http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2105.pdf
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críticos brasileiros, em geral, consideravam os filmes dos diretor apenas uma manifestação 

caipira da indústria cultural” (LEITE, 2005, p. 86), na Boca do Lixo, iniciou-se o duradouro e 

mercadologicamente fecundo ciclo das comédias eróticas, aproveitando o sucesso obtido 

pelos filmes primevos no subgênero de Reginaldo Faria e Pedro Carlos Rovai realizados em 

1969, além de “Memórias de um Gigolô” (1970, de Alberto Pieralise), sendo o primeiro e o 

terceiro realizados no Rio de Janeiro. Tais filmes, aliás, “misturavam ingenuidade e malícia, 

‘os dilemas do dar e do comer’, segundo os chavões contestadores (juventude/liberdade 

versus conservadorismo/repressão) no campo do comportamento dos anos 1960 e 1970” 

(ABREU, 2006, p. 43).  

Tal qual foram as chanchadas – o que não inviabiliza por completo o apelido que estas 

produções receberam – os filmes cômico-eróticos produzidos pela Boca do Lixo destacavam-

se pelo ritmo rápido, pelo forte apelo popular, pela presença freqüente de um mesmo grupo de 

astros (principalmente, estrelas) e pela alta rotatividade de produção, o que implicava numa 

subsunção formulaica extremada. Entretanto, as tais pornochanchadas conseguiam enfrentar 

com bravura os filmes hollywoodianos hegemônicos em cartaz, eventualmente cedendo a 

regravações picarescas de obras famosas, como as relações paródicas que se percebe entre “O 

Poderoso Garanhão” (1973, de Antonio B. Thomé) e “O Poderoso Chefão” (1972, de Francis 

Ford Coppola), o filme de terror “Exorcismo Negro” (1974, de José Mojica Marins) e “O 

Exorcista” (1973, de William Friedkin) e “Bacalhau” (1976, de Adriano Stuart) e “Tubarão” 

(1975, de Steven Spielberg), para ficar em apenas alguns títulos, mais ou menos como 

acontecia na época das chanchadas com títulos como “Nem Sansão Nem Dalila” (1953) e 

“Matar ou Correr” (1954), ambos dirigidos por Carlos Manga.  

 

2. 3. ‘Studio system’ e ‘star system’ na Boca do Lixo: principais diretores e atrizes.  

 

Por mais que as pretensões autorais também se projetassem sobre os diretores que 

trabalhavam na Boca do Lixo, nesta primeira fase, ainda na década de 1970, o anseio pela 

realização de um filme pessoal implicava a necessidade de convencer os produtores de que 

este filme indicaria também perspectivas lucrativas. Ou seja, “a linguagem e a expressão 

pessoal estavam voltadas a garantir um mínimo de qualidade narrativa para o filme, para que 

este rendesse bastante dinheiro” (ABREU, 2006, p. 51), ficando os diretores 

responsabilizados pelo sucesso ou pelo fracasso de bilheteria dos projetos aos quais se 

vinculavam. Não obstante, surgiram nesta época os profissionais cinematográficos (diretores, 
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roteiristas, diretores de fotografia, etc.) que “estavam sendo ‘feitos pela vida, formados pela 

técnica’ no caldo cultural da Boca do Lixo” (ABREU, 2006, p. 54).  

Dentre estes, cabe destacar aqui as particularidades filmobiográficas de alguns 

realizadores, essenciais para se compreender as extensões discursivas que desembocariam nos 

elementos politicamente contestatórios que poderiam ser transversalmente percebidos nalguns 

filmes. Um nome que merece ser estudado com atenção é o de Fauzi Mansur, um dos mais 

prolíficos do setor, tendo realizado vinte e oito filmes, incluindo-se os filmes de sexo explícito 

em que apareceu sob pseudônimos como Victor Triunfo ou Izuaf Rusnam, além de ter 

produzido vários outros. No início de sua carreira, dirigiu filmes protagonizados por Dedé 

Santana e Renato Aragão, que, mais tarde, formariam o grupo Os Trapalhões, responsáveis 

por alguns dos mais avassaladores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro
21

. Mas, de 1971 

em diante, Fauzi Mansur empenha-se na exibição de sua ambição criativa, de “sua maneira de 

ver e fazer o cinema. A partir daí, seja em produções de terceiros ou através de sua própria 

empresa (a Virgínia Filmes), se empenha em filmes densos e que procuravam fugir à 

mesmice” (STERNHEIM, 2005, p. 150). Um inusitado entrecho envolvendo incesto 

homossexual em “Cio... Uma Verdadeira História de Amor” (1971), a descrição das 

desventuras proletárias de personagens interpretados por Ney Latorraca e Robert Bolant em 

“A Noite do Desejo” (1973) e os diversos e complicados meandros metalingüísticos de 

“Ensaio Geral – A Noite das Fêmeas” (1975), corroteirizado por Marcos Rey, são apenas 

alguns dos trabalhos que denotam o quanto este cineasta distanciava-se das fórmulas 

generalizadas das pornochanchadas, não obstante tê-las adotado em obras como “A Ilha dos 

Paqueras” (1970), “O Mulherengo” (1977), “O Inseto do Amor” (1979) e “Sexo às Avessas” 

(1982), num viés muito mais autoparódico, levado ao extremo no subestimado “AIDS – Furor 

do Sexo Explícito” (1985).  

O sul-mato-grossense David Cardoso, outrora assistente de Amácio Mazzaropi, é 

outro nome de destaque na Boca do Lixo, tendo fundado a sua produtora, a DaCar 

Produções, em 1973 no bairro dos Campos Elíseos, a um quilômetro da Rua do Triunfo, onde 

ele recrutava a maioria dos seus técnicos e atores, inclusive o diretor Ozualdo Candeias, que 

dirigiu “Caçada Sangrenta” (1974), o seu primeiro filme como produtor. Mas era mesmo 

                                                             
21 Na tabela publicizada pela ANCINE (Agência Nacional de Cinema) sobre os filmes brasileiros que 

ultrapassaram a marca de um milhão de espectadores, diversos títulos protagonizados por os Trapalhões são 

mencionados, com destaque para “O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão” (1977, de J. B. Tanko), que foi visto, 

nos cinemas, por quase seis milhões de pessoas. Entre os dez filmes mais vistos do cinema brasileiro, segundo a 

tabela publicizada em 2008, seis dos títulos eram protagonizados e/ou produzidos pelo grupo.  
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como galã erótico que David Cardoso se destacou, tendo exercido também a atividade de 

diretor no final da década de 1970 e na década de 1980, já quando constatou o declínio do 

cinema brasileiro e a perda de mercado que se estabeleceu com a avassaladora onda de filmes 

pornográficos, com os quais também se envolveu brevemente, através do pseudônimo 

Roberto Fedegoso. Na opinião saudosista do artista, a Boca do Lixo constituía: 

 

 [...] um pólo de cinema único no país, onde só se respirava a sétima arte. Garotas 

pobres que sonhavam com o estrelato, atores e atrizes em começo de carreira 

recebendo pequenas somas pelas suas participações nos filmes, jovens diretores 
aprendendo com os mais velhos e experientes (já meio desesperançados), técnicos que 

trabalhavam na maioria das vezes sem nenhuma garantia trabalhista. [...] Projetos 

muitas vezes inacabados, sonhos miraculosos e por ocasiões realizações fantásticas ali 
nasceram ao sabor de nada mais do que um prato feito e uma cerveja gelada 

(CARDOSO, 2006, pp. 163-164).  

 

Vale lembrar que, apesar de não ser um intelectual e de ser um dos mais exitosos 

recordistas de bilheteria da Boca do Lixo
22

, David Cardoso contribuiu indiretamente para o 

clima de liberação sexual que coadjuvou a reabertura democrática de 1985 e que foi 

naufragada pela decadência cultural conseguinte à onda de filmes com sexo explícito. Obras 

que ele protagonizou, roteirizou e/ou produziu como “A Noite das Taras” (1980, de John Doo, 

David Cardoso & Ody Fraga), “Pornô!” (1981, de Luiz Castellini, David Cardoso & John 

Doo), “As Seis Mulheres de Adão” (1982, de David Cardoso) e “A Freira e a Tortura” (1983, 

de Ozualdo Candeias) são paradigmáticos em suas ousadias temáticas que driblavam a 

censura titubeante, principalmente no que diz respeito à exposição do órgão sexual masculino 

(o pênis do próprio astro, absolutamente narcisista), proibida até então. Apesar de flertes 

direcionados com a comédia sardônica, seus filmes não correspondem ao que se 

convencionou tachar de pornochanchada.  

Continuando com o inventário dos cineastas mais expressivos da Boca do Lixo 

surgidos na década de 1970, o português José Antonio Nunes Gomes e Silva, mais conhecido 

como Jean Garrett, surge como um dos mais inventivos e estetizados. Trabalhando em 

gêneros mais elaborados, como o drama psicanalítico e o suspense, ele realizou obras bastante 

apuradas em seu requinte produtivo, como “Amadas e Violentadas” (1975), “Possuídas pelo 

Pecado” (1976), “Excitação” (1977) e a obra-prima “A Mulher que Inventou o Amor” (1979), 

escrita por João Silvério Trevisan e marcada por homenagens visuais a grandes mestres do 

                                                             
22 Na tabela disponibilizada pela ANCINE sobre os filmes brasileiros que ultrapassaram a marca de um milhão 

de espectadores, o filme em episódios “A Noite das Taras” (1980) é citado como tendo sido visto, nos cinemas, 

por 2.107.829 pessoas, por exemplo.   
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cinema europeu. Algumas das práticas que tornaram Jean Garrett um dos cineastas da Boca 

do Lixo mais respeitados pela crítica foram o seu acompanhamento cuidadoso dos roteiros 

escritos por outrem, desde a fase do argumento, através da alegação de que “um bom roteiro é 

o começo de uma boa direção” (apud ABREU, 2006, p. 108) e a constituição de um 

arcabouço de influências cinematográficas estrangeiras, às quais ele recorria, impulsionado 

por técnicos eruditos como o seu costumeiro fotógrafo Carlos Reichenbach, antes de adentrar 

as filmagens. Por causa de suas intenções estéticas mais elaboradas, por seu esforço em 

realizar filmes considerados menos vulgares pelos críticos que execravam a produção do setor 

e “pela determinação em obter o que se pode chamar de bom acabamento – fatura compatível 

com o cinema comercial produzido pela EMBRAFILME – [Jean] Garrett conseguiu, de certo 

modo, atravessar a barreira do ‘bom gosto’” (ABREU, 2006, p. 109 – grifo do autor), 

consolidando a sua carreira com obras eminentemente eróticas que rejeitavam o machismo e 

os demais preconceitos legitimados pelas fórmulas pornochanchadescas, conforme se percebe 

no drama feminista (e lésbico) “Karina, Objeto do Prazer” (1982), coprotagonizado e 

produzido pelo versátil Cláudio Cunha. Durante a fase declinante do cinema brasileiro, Jean 

Garrett, que também realizou alguns filmes de sexo explicito com ironia acima da média – 

vide o originalíssimo “Fuk-Fuk à Brasileira” (1986) – trabalhou como administrador do 

Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, mas, conforme aconteceu com outros realizadores da 

Boca do Lixo, “ele estava deprimido com a falta de perspectivas para a sua carreira de 

cineasta. Nessa condição, morreu de ataque cardíaco em 22 de abril de 1996, em São Paulo. 

Não tinha completado 50 anos” (STERNHEIM, 2005, p. 130).  

O cineasta Carlos Reichenbach, falecido em 14 de junho de 2012, quando completava 

67 anos de idade, possui uma trajetória absolutamente variada, tendo realizado diversas 

funções técnicas além da de diretor, não se submetendo ao ciclo de filmes de sexo explícito e, 

nas palavras do crítico Alfredo Sternheim, foi o único que sobreviveu à extinção da Boca do 

Lixo, “e fez isso se mantendo coerente com a sua obra autoral, com a sua visão de mundo, que 

sempre procura externar em suas realizações” (STERNHEIM, 2005, p. 203). Egresso do 

Cinema “Pós-Novo” (como ele preferia se referir ao Cinema Marginal), este cineasta 

adequou-se muito bem ao “padrão Boca de produção: o mínimo de investimento para o 

máximo de aproveitamento” (ABREU, 2006, p. 101), geralmente atuando como roteirista, 

diretor de fotografia e realizador de seus filmes, ao mesmo tempo em que fingia estar 

realizando pornochanchadas quando, na verdade, estava lançando no mercado verdadeiros 

“filmes de invenção”, sátiras políticas que continham reinvenções e assimilações de 

influências do cinema internacional de arte, especialmente os provenientes da chamada 
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“Nouvelle Vague japonesa” (Nagisa Oshima, Yoshishige Yoshida, Shohei Imamura, Masaki 

Kobayashi, etc.), “trabalhando repertórios populares para realizar, no precário/inventivo 

ambiente da Rua do Triunfo, uma obra com forte marca pessoal, um cinema autoral” 

(ABREU, 2006, p. 102). Bastante premiado em festivais por conta de seus filmes 

assumidamente cinefílicos, em meados da década de 1980, Carlos Reichenbach descolou-se 

dos padrões da Boca do Lixo e fundou, ao lado de Sara Silveira e de Maria Ionescu, a sua 

própria companhia produtora, a Dezenove Filmes, que lançava prioritariamente – mas não 

exclusivamente – os filmes do cineasta, inclusive o premiadíssimo “Alma Corsária” (1993), 

marco antecessor da chamada Retomada do Cinema Brasileiro, na década de 1990, que 

“respondeu à necessidade de uma camada universitária que estava começando a redescobrir o 

cinema brasileiro. Foi o primeiro filme brasileiro, depois de dez anos, a entrar no mercado 

exibidor francês” (REICHENBACH, 1999, p. 377), tendo, inclusive, sido lançado com 

relativo êxito no mercado de vídeo norte-americano de filmes de arte.  

Cláudio Cunha é outro importantíssimo cineasta que se consagrou na Boca do Lixo, 

sendo um dos mais perseguidos pela crítica de cinema elitizada e preconceituosa, que insistia 

em acrescentar o prefixo ‘porno-’ a seus filmes, não importasse os gêneros aos quais os 

mesmos estivessem relacionados.  Não obstante o seu filme de estreia, “O Clube das Infiéis” 

(1974), possuir, de fato, diversos elementos que o tornassem merecedor da alcunha de 

pornochanchada, os filmes posteriores do cineasta foram todos classificados de forma similar, 

de modo que ”Snuff – Vítimas do Prazer” (1977) foi vendido como ‘pornothriller’, “Amada 

Amante” como ‘pornodrama’, “Sábado Alucinante” (1979) como ‘pornodisco’, e, a fim de 

esculhambar propositalmente as classificações preconceituosas, Cláudio Cunha realizou o 

filme pornográfico conceitual “Oh! Rebuceteio” (1984), com o objetivo anedótico e chistoso 

de “pôr-no deles
23

”. “Surpreendendo sempre, Cláudio Cunha procurava escolher com precisão 

os temas de seus filmes, apoiar-se em roteiristas experimentados e compor o elenco com 

nomes que pudessem garantir maior divulgação” (ABREU, 2006, p. 88), o que não o impediu 

de se decepcionar com o cinema e aposentar-se precocemente enquanto diretor, voltando a 

trabalhar no teatro, cuja peça “O Analista de Bagé”, adaptada de um livro de Luiz Fernando 

Veríssimo, permanece “muitos anos em cartaz e ainda criou encenações similares, espécies de 

continuações, do próprio [Cláudio] Cunha, com as quais ele excursiona pelo país” 

(STERNHEIM, 2005, p. 105).  

                                                             
23

 Tal declaração bem-humorada consta do filme documentário “Boca do Lixo: a Bollywood Brasileira” (2011, 

de Daniel Camargo), que, além de exibir trechos de vários filmes clássicos e/ou tardiamente cultuados da Boca 

do Lixo, entrevista, além de Cláudio Cunha, diversos profissionais que, de alguma forma, estiveram envolvidos 

com o modo de produção do setor.  
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Realizando continuamente um subgênero de filme policial que imita descaradamente 

as produções norte-americanas sobre justiceiros assassinos, em especial as protagonizadas por 

Charles Bronson, Francisco Cavalcanti é outro nome bastante relevante na Boca do Lixo, não 

apenas por ser deveras prolífico, mas também por ser um dos mais contraditórios 

discursivamente, visto que os roteiros de seus filmes são permeados por uma moral 

fortemente familiar mas mesmo assim o que mais chama a atenção nos mesmos são os 

insertos sexuais e os títulos espalhafatosos, conforme acontece em “Ivone, a Rainha do 

Pecado” (1983), “Os Violentadores de Meninas Virgens” (1983) e “Sexo, Sexo, Sexo” 

(1984), cuja ostensividade sexual quase explícita vai de encontro ao apelo melodramático de 

suas tramas. Além de realizar alguns filmes de terror com o amigo José Mojica Marins e ter 

encetado um filme infantil [“Padre Pedro e a Revolta das Crianças” (1984)] em meio às suas 

produções parapornográficas, Francisco Cavalcanti protagonizava como mocinho 

atormentado e injustiçado a maioria de seus filmes, tentando dar continuidade à sua carreira 

mesmo após o declínio da Boca do Lixo, onde “muitas vezes evitou fazer produções com sexo 

explícito, mas, pressionado, chegou a incluir cenas assim em dramas policiais” 

(STERNHEIM, 2005, p. 97), que se tornavam incoesos em suas canhestras lições de moral.  

O cineasta Ody Fraga, por sua vez, roteirista de dezenas de obras, era positivamente 

reconhecido, até mesmo por uma crítica mais exigente, “por ter propostas de conteúdo mais 

respeitável, um olhar crítico sobre a classe média, opiniões estéticas e políticas (também em 

relação à classe cinematográfica) articuladas” (ABREU, 2006, p. 114). Malgrado ter a 

estranha fama de preguiçoso, era um dos cineastas mais práticos da Boca do Lixo, conforme 

declaram os técnicos que trabalharam consigo, e escrevia mais de um roteiro por ano, tendo 

trabalhado com todos os principais produtores do setor, além de ter instruído diversos outros 

diretores, como, por exemplo, Guilherme de Almeida Prado e Luiz Castellini. Bastante 

erudito, Ody Fraga é responsável por alguns dos pontos nodais desta pesquisa no que diz 

respeito à contestação política que ocorria em paralelo aos filmes com fortíssimo apelo 

erótico-comercial, não obstante ter concedido declarações deveras pessimistas acerca do 

futuro incerto (afinal, confirmado) da Boca do Lixo, como quando afirmou, numa carta aberta 

publicada na revista Filme Cultura em 1984, que: 

 

‘Filmes de sexo explícito’, importados ou nacionais, possuem um erro fundamental: 

não são nem autênticos, nem verdadeiros, nem reais filmes pornográficos. São apenas 
filmes imorais. [...] Pode-se mesmo, a esta altura, formular uma denúncia: as massas 

populares estão sendo atiradas para fora do processo cultural cinematográfico pela 

massificação de uma única modalidade de cinema [o sexo explícito] (‘apud’ ABREU, 

2006, p. 136).  
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Enquanto realizador, seu tino profissional era tão valorizado quanto o de Jean Garrett, 

tendo realizado filmes desde a década de 1960, inclusive nos moldes da pornochanchada, mas 

obtendo o verdadeiro sucesso comercial e reconhecimento crítico em obras como os solenes 

“A Fêmea do Mar” (1980), que conta com o diretor Jean Garrett como protagonista, e 

“Palácio de Vênus” (1981), além de ter realizado “Fome de Sexo” (1981), que, “ainda 

equilibrando um fio narrativo razoavelmente bem construído com cenas de sexo explícito que 

só não mostravam o momento da ejaculação, quebrando portanto uma regra do hardcore e 

criando um curioso pornô ‘contido’, talvez pensando em driblar a censura” (ORTIZ RAMOS, 

1987, p. 439), antecipou o famigerado “Coisas Eróticas” (1981, de Raffaele Rossi & Laerte 

Calicchio), lançado apenas no ano seguinte, em matéria de pornografia. Além disso, sob o 

pseudônimo Johannes Freyger, dirigiu o pornô zoofílico “Mulheres Taradas por Animais” 

(1986 – figura 4), último filme de sua carreira, visto que, “em meio de sua biblioteca com 

pouco mais de três mil livros, ele estava preparando uma versão moderna da ópera ‘Carmen’ 

quando sofreu um enfarto fulminante” (STERNHEIM, 2005, p. 124), falecendo em 4 de 

setembro de 1987.   

 

 

Figura 4: cartaz do filme MULHERES TARADAS POR ANIMAIS, último filme dirigido por Ody Fraga, cujo roteiro 

é permeado por inúmeras seqüências de zooerastia. 
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Além de todas as suas contribuições como diretor e roteirista, Ody Fraga é 

fundamental para esta investigação por conta do filme “Senta no Meu, que Eu Entro na Tua” 

(1985), em que os dois episódios recheados de realismo fantástico, “Alô, Buça!” e “O 

Unicórnio”, ultrapassam os limites da mera catarse pornográfica em razão da extremada 

criticidade dos enredos, em que uma vagina falante reclama contra a opressão dos militares e 

paquera padres em detrimento dos desejos sexuais classistas de sua proprietária e um 

empresário em cuja testa nasce um pênis vislumbra o logotipo da Embrafilme quando sai na 

janela do escritório onde trabalha, antes de se submeter a práticas adúlteras justificadas pela 

nova demanda orgástica requerida pelo falo adicional. No contexto em pauta (vide ilustração 

metonímica da figura 5), portanto, é cabida a análise do filósofo alemão Peter Sloterdijk sobre 

o cinismo sexual, quando ele afirma que: 

 

[...] a pornografia da burguesia tardia serve à sociedade capitalista como exercício na 
estrutura-não-atual de vida esquizóide que se enganou em sua própria época. Vende o 

original, o dado e o natural como objetivo distante, como encanto sexual utópico. A 

beleza do corpo, que foi reconhecida no platonismo como um indicador da alma até a 
mais alta e entusiasta experiência da verdade, serve na pornografia moderna para a 

solidificação da falta de carinho que, em, nosso mundo, tem o poder de definir o que é 

realidade
24

 (SLOTERDIJK, 1983, p. 396).  

 

 

Figura 5: Cartaz de 48 HORAS DE SEXO ALUCINANTE, filme de sexo explícito realizado por José Mojica 

Marins. 

                                                             
24 Tradução pessoal, a partir do espanhol, por sua vez traduzido do original alemão por Miguel Ángel Vega.  
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Não obstante cineastas como Ozualdo Candeias, José Mojica Marins, Juan Bajon, 

Waldir Kopezky, Geraldo Vietri, Conrado Sanchez, Guilherme de Almeida Prado, Mário Vaz 

Filho, Marcelo Motta, Tony Vieira, e tantos outros cuidadosamente elencados pelo crítico 

Alfredo Sternheim em seu dicionário de diretores da Boca do Lixo – que, obviamente, inclui 

ele próprio, visto que Alfredo Sternheim passou por todos os subgêneros do setor, realizando 

“filmes mais empenhados, de época, melodramas com elenco ‘all star’, filmes de praia, filmes 

de presídio” (ABREU, 2006, p. 99) – os sete cineastas destacados anteriormente são os mais 

expressivos no que tange à hipótese levantada por esta pesquisa, no que diz respeito aos 

interstícios contestatórios dos produtos comerciais equivocadamente consumidos como 

pornochanchadas. Um cotejo pertinaz entre as biografias deste hepteto de cineastas e o 

oportunismo que moveu Raffaele Rossi na realização de seus filmes demonstra o quanto a 

Boca do Lixo é vasta em suas expressões autorais, escamoteadas nas fórmulas 

sensacionalistas que levavam milhares de pessoas aos cinemas para assistir aos filmes 

brasileiros, em detrimento das campanhas publicitárias exorbitantes dos filmes 

hollywoodianos, nas décadas de 1970 e 1980. Vale lembrar que, novamente numa 

comparação imediata com as chanchadas, o bravio sucesso de público dos filmes produzidos 

pela Boca do Lixo devia-se a uma adoção de esquemas produtivos adotados exitosamente por 

Hollywood, havendo no setor uma variação nacional nos moldes do studio system e do star 

system. Em relação ao primeiro caso, isso comporta “um método preciso de organização do 

trabalho, destinado à maximização dos lucros através de uma exploração optimal dos 

recursos” (COSTA, 1985, p. 66), onde havia uma rígida divisão do trabalho e uma 

subordinação rigorosa dos demais técnicos e membros da equipe à figura do produtor.   

No caso da Boca do Lixo, conforme já foi explicado, a divisão de funções entre os 

membros da equipe era múltipla, sendo comum que um mesmo profissional realizasse 

diversas atividades em relação a um mesmo filme ou, às vezes, trabalhando em mais de um 

filme ao mesmo tempo, visto que, no apogeu da Boca do Lixo, os filmes eram produzidos a 

toque de caixa. Entretanto, a figura do produtor era imponente, comumente afirmando-se no 

papel de “agentes catalisadores do processo financeiro” (ABREU, 2006, p. 196), que montava 

as suas produções a partir do esquema: captação de recursos (levando-se em consideração os 

investimentos dos exibidores e as associações com capitalistas e/ou pequenos mercadores, 

entre outros) em conjunto com facilidades como o apoio de prefeituras, hotéis e 

transportadores e os recursos próprios, relacionados aos investimentos pessoais que os 
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produtores individuais eram capazes de depositar nos filmes, que, afinal, não eram tão caros, 

ao menos num cotejo com os filmes subvencionados pela Embrafilme.  

O star system, por sua vez, bastante integrado ao studio system enquanto sistema de 

escoamento, tinha como características principais a adoção do estrelismo, em que a fama ou a 

beleza inconteste das atrizes protagonistas eram promovidas através de cartazes imensos 

(figura 6), e o sistema de gêneros, “ou seja, um instrumento eficaz de diferenciação dos 

produtos além de um expediente de racionalização do processo produtivo baseado na máxima 

especialização dos vários componentes do trabalho artístico (diretores, roteiristas, atores, 

etc.)” (COSTA, 1985, p. 66). Ainda que, no caso da Boca do Lixo, a pletora de gêneros fosse 

engolfada pela rotulação geral de pornochanchadas, o que configurava um equívoco 

intencional da imprensa que, assim, desmerecia com facilidade os filmes, podia-se diferenciar 

os produtos fílmicos a depender dos produtores ou diretores que estivessem relacionados à 

sua realização, conforme a comparação entre os estilos dos sete profissionais anteriormente 

destacados permite constatar sem muita dificuldade.  

 

 

Figura 6: cartaz de ERÓTICA, A FÊMEA SENSUAL, protagonizado por Matilde Mastrangi, uma das musas da 

Boca do Lixo. 

Na Boca do Lixo, entretanto, as atrizes eram o foco da atenção. “A exploração 

comercial dos filmes, seu apelo ao público, apoiava-se na figura da mulher, realçando-se os 
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seus dotes físicos – a beleza e a sensualidade dos corpos, em suas performances em cenas 

eróticas, no sex appeal” (ABREU, 2006, p. 171). Por isso, era dito que, nalguns casos, nem 

era preciso que a atriz pudesse ou quisesse interpretar, visto que a sua simples presença em 

cena, geralmente despida, assegurava a exploração de sua imagem erótica, devidamente 

acentuada através de recursos de câmera aproximados e indutores de lascívia.  

Dentre as atrizes que se tornaram conhecidas como estrelas da Boca do Lixo, 

geralmente, através do jargão “rainhas da pornochanchada”, pode-se destacar Vera Fischer, 

numa primeira fase, visto que, antes de se dedicar às telenovelas, ela protagonizou um grande 

número de comédias eróticas, incluindo o satírico “A Superfêmea” (1973, de Aníbal 

Massaini) e “Essa Gostosa Brincadeira a Dois” (1974, de Victor di Mello), tendo abandonado  

as pornochanchadas em meados da década de 1970, quando passou a renegar esta fase de sua 

carreira como sendo motivada por critérios unicamente “físicos” de interpretação. Com o 

tempo, Vera Fischer conseguiu associar o estereótipo de símbolo sexual a capacidades 

dramáticas de interpretação, tornando-se uma requisitada protagonista de telenovelas. Porém, 

na fase mais expressiva (e discursiva) dos filmes produzidos pela Boca do Lixo, justamente o 

momento que precedeu a sua agonia, após a eclosão dos filmes com sexo explícito, as atrizes 

que mais se destacaram enquanto musas alavancadoras de bilheteria foram: Aldine Müller, 

bastante requisitada para papéis que exigiam um misto de sensualidade com inocência juvenil 

– vide as suas participações em “A Mulher que Inventou o Amor” (1979), de Jean Garrett, 

com quem trabalhou em diversas ocasiões, e “A Fêmea do Mar” (1980, de Ody Fraga) – e que 

foi uma das poucas atrizes do setor que conseguiu se firmar posteriormente na televisão, 

aparecendo em algumas telenovelas e programas humorísticos; Matilde Mastrangi, 

comumente desbocada e associada a David Cardoso por causa dos vários filmes em que 

contracenaram, especialmente “Pornô!” (1981) e “A Noite das Taras – Nº 2” (1982, de Ody 

Fraga & David Cardoso), filmes que dialogam entre si graças à piada metalingüística 

comentando o envolvimento recorrente do casal no segundo filme; Patrícia Scalvi, hoje 

famosa como dubladora, mas convertida em musa do diretor Luiz Castellini, seu marido à 

época, através de diversos filmes, onde eventualmente realizava a função adicional de 

assistente de direção, incluindo “Orgia das Taras” (1980), “A Reencarnação do Sexo” (1982) 

e “Elite Devassa” (1984); e Helena Ramos, uma das mais versáteis e talentosas, que, além de 

ter participado de algumas pornochanchadas, teve sua carreira dramática impulsionada depois 

que trabalhou com diretores consagrados como Walter Hugo Khouri em “Convite ao Prazer” 

(1980) e Sílvio de Abreu em “Mulher Objeto” (1981 – figura 7), o seu filme mais famoso.  
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Figura 7: pôster de MULHER OBJETO, protagonizado por Helena Ramos. 

Aproveitando os depoimentos que o pesquisador Nuno César Abreu coletou destas 

atrizes sobre as pornochanchadas para incluí-los num livro basilar
25

, onde exalta o setor por 

conta de sua comunicação fecunda com as classes populares, em decorrência da associação 

pessoal de muitos realizadores com estas classes. Inclusive, é possível verificar uma 

impressionante diferença de entonação entre as declarações de: Patrícia Scalvi, que declarava 

que o que fez com que o público voltasse a apreciar o cinema brasileiro foi exatamente a 

pornochanchada, “porque o Cinema Novo era maravilhoso e tal, mas o pessoal não queria ver 

fila de ônibus, marmita debaixo do braço. Você vai ao cinema pra se divertir
26

” (‘apud’ 

ABREU, 2006, p. 160); Matilde Mastrangi, hoje convertida a uma igreja evangélica, que 

reclamava que a pornochanchada só proliferou por conta da complicada situação política do 

Brasil, já que permitiam uma válvula de escape e “foi a cara do Brasil: ‘cu’ e ‘boceta’
27

” 

(‘apud’ ABREU, 2006, p. 160); e Helena Ramos, ainda entusiasmada com a versatilidade e 

criatividade do período, que, em depoimento coletado pelo autor em 17 de setembro de 2001, 

refere-se ao setor como “Boca do Sonhos”, o que “ilustra com o coração o heroísmo criativo e 

a aventura heróica do ciclo da Boca do Lixo” (ABREU, 2006, p. 215). Tal variedade de 

                                                             
25 ABREU, Nuno César. Boca do Lixo: Cinema e Classes Populares (2006), citado na bibliografia e destacado 

nesta pesquisa em mais de um momento, por conta de sua rigorosa pesquisa, correspondendo ao trabalho mais 

completo, até então publicado, sobre o universo fílmico aqui abordado.  
26 Depoimento coletado pelo autor em 25 de outubro de 2001.  
27 Depoimento coletado em 09 de novembro de 2001.  
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opiniões é o que justifica a análise mais depurada do capítulo a seguir, centrada nas 

contradições e (in)coerências ideológicas detectadas nos filmes produzidos durante que 

antecedeu a reabertura política do Brasil.   

Ainda que as motivações efetivamente sociais dos cineastas da Boca do Lixo e da 

pornochanchada permaneçam obscuras diante de sua subsunção aos anseios por lucro, a 

possibilidade de coerência autoral e estética não deve ser deixada de lado, principalmente 

quando cotejada com os traços de orientação moral contidos em “Coisas Eróticas”, filme que 

estranhamente driblou a censura da época – absolutamente avessa à mostra de órgãos sexuais 

em ‘close-up’, que dirá em pleno ato sexual – e que, por detrás de um elogio falseado à uma 

liberdade sexual já moribunda, propagandeava descaradamente o ideário valorativo e 

preconceituoso dos defensores da família e prosperidade burguesas, deixando evidentes a 

configuração classista dos personagens e seu apego estrito e hipócrita a valores morais em 

declínio, como, por exemplo, a exigência da virgindade pré-matrimonial ou o evidente 

descompasso entre as práticas sexuais masculinas e os desejos eróticos femininos, 

desprestigiados no processo, mas mencionados psicanaliticamente em quase todos os filmes 

roteirizados por Ody Fraga, um dos cineastas e roteiristas mais prolíficos do período 

estudado.  

Investigando o caso específico da pornochanchada como um paroxismo comercialmente 

bem-sucedido do desenvolvimento das indústrias culturais no Brasil, convém analisá-la a 

partir de dois fatores que atuam de forma interdependente, ambos destacados pela 

pesquisadora Virginia Pradelina da Silveira Fonseca: um de natureza política, relacionado aos 

reordenamentos postos em prática a partir do golpe militar de 1964; e outro de natureza 

econômica, relacionado à consolidação do mercado de bens culturais que se instaurou no 

Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Como as pornochanchadas são efetivamente bens culturais 

e, como tais, elas envolviam uma dimensão simbólica que apontava para questões ideológicas 

embutidas em seus próprios produtos, é trazida à tona uma distinção entre as facetas 

repressiva e disciplinadora da censura militar, sendo esta segunda faceta muito mais complexa 

em razão de sua interferência sobre a especificidade de um conteúdo e não ao seu contexto 

produtivo mais geral, atuando como uma “repressão seletiva que impossibilita a emergência 

de um determinado pensamento ou obra artística” (FONSECA, 2003, p.320). 

A fim de que se pudessem contemplar os objetivos dissertativos aqui elencados, pensou-

se, a partir dos procedimentos ora desvelados, numa estrutura organizacional que levasse em 

consideração, diacronicamente: a exposição das nuanças estilísticas, produtivas, geográficas e 

socioantropológicas da Boca do Lixo a partir de sua situação contextual no panorama 
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cinematográfico brasileiro, sendo de vital importância para este objetivo o recurso aos textos 

capitais de Paulo Emílio Salles Gomes sobre as condições inequivocamente subdesenvolvidas 

do cinema brasileiro; uma investigação sobre os caracteres peculiares da zona de produção 

cinematográfica situada na rua paulistana do Triunfo, visto que se trata de uma experiência 

que se diferencia daquela que foi prioritariamente desenvolvida “pelas elites culturais (e do 

cinema), amparadas pelo investimento estatal. Um cinema voltado, basicamente, ao 

entretenimento das classes populares e realizado por pessoal egresso dessas mesmas classes” 

(ABREU, 2006, p.40).  

Neste aspecto, portanto, além de uma apresentação minuciosa de toda a variedade 

técnica de diretores, produtores e imitativos de ‘studio system’ e ‘star system’ regionais, 

convém distinguir os filmes que são efetivamente pornochanchadescos daqueles que assumem 

uma faceta ‘boca-do-lixiana’ mais melodramática ou psicanalítica (vide figura 8) e daqueles 

que desandam na pornografia explícita; e, a exposição das propostas de enquadramento da 

Boca do Lixo em fases produtivas, conforme leva a cabo Nuno César Abreu (2006) – a Boca 

do Lixo enquanto pólo de atração produtivo (1970-1975); a hierarquização produtiva (1976-

1982); e a decadência oriunda de suas frágeis estruturas (posterior a 1983) – a fim de 

possamos nos concentrar no derradeiro momento e testar as hipóteses relacionadas à questão-

problema dialética que motiva esta pesquisa. 

 

 

Figura 8: cartaz de A FÊMEA DO MAR, cujo elenco é encabeçado por Aldine Müller. 
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CAPÍTULO 3: A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORGÁSTICAS ENQUANTO 

APROPRIAÇÃO DEMOCRATIZANTE DOS CONFLITOS ERÓTICOS 

 

Ao se compreender que cada indústria cultural nacionalizada adota feições particulares 

que visam a permitir que as condições gerais de funcionalidade sejam cumpridas, pode-se 

averiguar até que ponto, no Brasil da primeira metade da década de 1980, os filmes 

produzidos e (bem) vendidos como pornochanchada estão situados na dinâmica concorrencial 

que se constitui no seio de cada indústria cultural. Entendendo-se esta como uma área de 

produção social no capitalismo avançado que se dispõe a cumprir “uma dupla condição de 

funcionalidade, a serviço do capital individual monopolista em concorrência (função 

publicidade) e do capital em geral, ou do Estado (função propaganda)” (BOLAÑO, 2010, p. 

45), é importante analisar como os filmes da Boca do Lixo posicionam-se enquanto elemento-

chave na construção de hegemonia. 

 

3. 1. Uma conceituação de ideologia e sua aplicação do contexto da Boca do Lixo.  

 

Antes de averiguar as contribuições ideológicas oportunamente subestimadas dos 

filmes produzidos pela Boca do Lixo no contexto político de abertura democrática do início 

da década de 1980, convém refletir um pouco acerca do próprio conceito de ideologia, visto 

que, sendo amplamente definido como algo que “pode ser usado para se referir às maneiras 

como o sentido (significado) serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar 

relações de poder que são sistematicamente assimétricas” (THOMPSON, 1990, P. 16), ajuda-

nos a compreender o porquê de uma mesma forma simbólica ser entendida como legitimadora 

do status quo num contexto e radical e subversiva noutro. No caso específico das 

pornochanchadas, tal variação de sentido e/ou função ideológica é particularmente relevante, 

visto que, se por um lado, “a pornochanchada, como produto comercial, teria rompido um 

suposto preconceito em relação ao cinema brasileiro, colocando-se como alternativa ao filme 

estrangeiro para o consumidor popular” (ABREU, 2006, p. 144), por outro, nem todo 

consumo popular de produtos midiáticos dota o mesmo de um pendor popular, visto que 

“fazer coincidir as duas palavras, povo e público, é uma operação mágica que transforma 

automaticamente um filme de sucesso comercial em obra representativa dos interesses 

populares” (BERNARDET, 1978b, p. 254). 
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Segundo o pesquisador britânico John B. Thompson, a ideologia
28

 deve ser estudada 

como algo que está relacionado ao estabelecimento e à sustentação de relações de dominação 

através da circulação de formas simbólicas, entendendo-se este último conceito, numa 

perspectiva bourdieuana, como sendo “um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, 

que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos 

significativos” (THOMPSON, 1990, p. 79). Neste prisma conceitual, a ideologia opera 

através de cinco maneiras específicas – conforme se enumerará a seguir – que, eventualmente, 

podem sobrepor-se e reforçar-se mutuamente e cuja exposição é importante na averiguação 

das pornochanchadas primevas, visto que, nestas, foi dito que a licenciosidade é introduzida 

para reafirmar os valores morais da família tradicional e do casamento enquanto algo 

institucionalmente vinculado à concepção de felicidade integrada à sociedade, posto que 

“mostrar os vícios para exaltar a virtude é velho estratagema: dá-se uma vaga satisfação ao 

moralismo vigente para mostrar, senão o que o público quer ver, pelo menos o que o público 

aceita pagar” (BERNARDET, 1979b, p. 105).   

Num panorama cultural mais complexo, como era o do cinema brasileiro quando do 

surgimento das pornochanchadas, vários movimentos cinematográficos de protesto surgiram 

concomitantemente, a partir das derivações continuadas do Cinema Novo, mas eram 

suprimidos, em seus intentos originais, pela rejeição do público, aficcionado por subgêneros 

predominantemente cômicos que “reiteram sua força mesmo em tempos de crise; [...] são 

tomados como focos de resistência de um cinema que se mostra enraizado, mantendo-se vivo 

(por mais discutível que seja a ideias de raízes numa sociedade urbana de mercado)” 

(XAVIER, 1985, pp. 61-62).  

Nesse sentido, convém averiguar como são regulamentadas as relações entre os seres 

humanos a partir dos traços culturais, “as relações sociais que dizem respeito ao ser humano 

na condição de vizinho, de ajudante, de objeto sexual de outro, de membro de uma família, de 

um Estado” (FREUD, 1930, p. 96), o que, em termos freudianos, é bastante difícil, por causa 

das exigências tomadas como ideais e que se contrapõem àquilo que, segundo o autor, deveria 

ser apreendido como propriamente cultural.  

Segundo John B. Thompson, o primeiro dos cinco modos elementares de operação 

ideológica é a legitimação, que age prioritariamente através: da racionalização, em que “o 

                                                             
28 O conceito de ideologia foi trabalhado por diferentes autores e em diferentes perspectivas. No escopo desta 

pesquisa optou-se por utilizar a formulação que lhe dá John B. Thompson, em função da estreita relação que 

apresenta com o objeto de estudo. Trata-se, portanto, de uma opção metodológica em função da necessidade de 

um recorte de precisão que pudesse embasar as análises.  
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produtor de uma forma simbólica constrói uma cadeia de raciocínio que procura defender, ou 

justificar, um conjunto de relações ou instituições sociais, e com isso persuadir uma audiência 

de que isso é digno de apoio” (THOMPSON, 1990, pp. 82-83); da universalização, que 

apresenta acordos institucionais que servem apenas a interesses específicos de um grupo 

como sendo de interesse geral; e da narrativização, que se apóia no poder das tradições 

culturais, eventualmente inventadas, para criar “um sentido de pertença a uma comunidade e a 

uma história que transcende a experiência do conflito, da diferença e da divisão” 

(THOMPSON, 1990, p. 83). 

O segundo desses modos elementares é a dissimulação, que estabelece ou sustenta 

relações de dominação a partir da ocultação, da negação e do obscurecimento possibilitados 

por representações que desviam a atenção dos receptores, como pro exemplo figuras de 

linguagem como os eufemismos, as metonímias e as metáforas. O autor, entretanto, faz 

questão de afirmar que não sugere com isso que os usos figurativos da linguagem são 

predominantemente ideológicos, mas somente quando a mobilização de sentido a eles atrelada 

envolve-se com as relações de poder anteriormente mencionadas.  

O terceiro dos modos é a unificação, que se vale da padronização de formas 

simbólicas como estratagema predominante, de modo que a supressão das diferenças 

individuais daí decorrente pode servir, em circunstâncias bastante particulares, para o 

estabelecimento e a sustentação das referidas relações de dominação, o que, no caso 

específico do cinema, pode chegar ao extremo de fazer com que “as reações individuais, cujo 

conjunto constitui a reação maciça do público, ficam determinadas, desde o começo, pela 

virtualidade imediata de seu caráter coletivo” (BENJAMIN, 1935, p. 83). Nesse sentido, as 

teses dos teóricos da Escola de Frankfurt, à qual se filiava Walter Benjamin, são mais que 

requisitadas, visto que estas se detêm sobremaneira na implantação da estandardização 

enquanto importantíssimo estratagema da Indústria Cultural, principalmente através do 

cinema, para fazer com que as reações espectatoriais controlem-se mutuamente a partir de 

parâmetros estabelecidos pelos mantenedores ideológicos das relações dominantes de poder.  

O quarto dos modos é a fragmentação, que opera através da diferenciação – ou seja, “a 

ênfase que é dada às distinções, diferenças e divisões entre pessoas e grupos, apoiando as 

características que os desunem e os impedem de construir um desafio efetivo às relações 

existentes” (THOMPSON, 1990, p. 87) – entendida como um nicho despolitizado de 

consumo, e ao expurgo do outro, que envolve a criação simbólica de um inimigo, interno ou 

externo, que é retirado do contexto original em que surge e dotado de um potencial ameaçador 

aos interesses de determinados receptores ideológicos.  
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Por fim, o quinto dos modos através do qual a ideologia age nas sociedades modernas, 

segundo o autor britânico, é a reificação, também abundantemente estudada pelos teóricos da 

Escola de Frankfurt, em que “as relações de dominação podem ser estabelecidas e sustentadas 

pela retratação de uma situação transitória, histórica, como se esta situação fosse permanente, 

natural, atemporal” (THOMPSON, 1990, p. 87). Os recursos que atendem a este modus 

operandi são: a naturalização, que atrela um dado fenômeno social a uma suposta conjunção 

de fatores naturais; a eternalização, em que os mesmos fenômenos sociais são esvaziados de 

seu caráter histórico; e a passivização, que inverte as relações de causa e conseqüência 

perpetradas pelos agentes ideológicos, que, mais uma vez trazidas para o território do cinema, 

engendram um novo conjunto de atitudes frente à arte – que deve ser essencialmente 

politizada, segundo Walter Benjamin – em que “a quantidade tornou-se qualidade. O 

crescimento maciço do número de participantes transformou o seu modo de participação” 

(BENJAMIN, 1935, p. 90), de maneira que a oposição entre diversão e concentração diante 

das formas simbólicas encontra, através da penetração maciça da Indústria Cultural, uma 

inversão basilar: antes, era o indivíduo que, ao se concentrar, penetrava na obra de arte. “Pelo 

contrário, no caso da diversão, é a obra de arte quem penetra na massa” (BENJAMIN, 1935, 

p. 91).  

É possível, portanto, transportar esta discussão sobre os modos de operação da 

ideologia para a transição das pornochanchadas primevas enquanto filmes que apresentavam, 

segundo a perspectiva imediatista da época, “personagens isentos de conflitos emocionais, o 

que libera o espectador de alguma eventual responsabilidade psicológica, pelo menos a nível 

consciente” (SIMÕES, 1979, p. 89) para filmes mais elaborados, em que as aflições 

psicanalíticas das protagonistas femininas e as insatisfações dos personagens em relação às 

condições políticas do Brasil deixavam entrever não apenas um esgotamento da fórmula 

produtiva das comédias eróticas, mas a necessidade de acompanhar uma elevação no nível de 

exigência (inclusive intelectual) do público, que foi traumaticamente atravessada pela erupção 

do sexo explícito no início da década de 1980.  

Se, obviamente, a relevância cultural (e autoral) de subgêneros como a comédia 

erótica, o filme sertanejo e as produções infantis, abundantemente produzidos na Boca do 

Lixo, não era descartada pelos críticos que inventariavam as tentativas de enfrentamento à 

configuração sociopolítica do país, refletindo – até mesmo involuntariamente – as 

características próprias da sociedade brasileira à época, os mesmos tendiam a ser descartados 

por não assumirem, tanto quanto outros filmes isolados, “uma relação mais tensa com as 

fórmulas muito codificadas ou apelativas” (XAVIER, 1985, p. 62). Subjacente à condenação 
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destas fórmulas pela imprensa dominante no período, estava a necessidade de entender 

algumas delas, primordialmente as eróticas, como enfrentadoras de uma tendência censória, 

que deixa às claras que “tão perverso quanto o sexo reificado da pornochanchada, que não faz 

senão prolongar o sexo que anda por aí, é a condenação que lhe infligimos do alto do nosso 

ideal” (BERNARDET, 1979b, p. 107), visto que a condenação irrestrita ao erotismo enquanto 

gênero só faria sentido se estendida a toda a condenação do cinema industrial, posto que os 

interesses em voga nesta condenação eram tão ou mais comerciais quanto eminentemente 

morais.  

 

3. 2. Fundamentos da marginalização numa biografia da Boca do Lixo.  

 

Conforme já foi dito acerca do potencial de comunicação (para além das reações 

eréteis) entre as pornochanchadas e as classes populares, os filmes produzidos pela Boca do 

Lixo deixavam evidente que: 

 
[...] a esfera da vida na qual se movem os desajustados é um mundo à parte, com suas 
próprias normas e convenções, suas idiossincrasias, concepções e aspirações 

peculiares – e onde os valores morais inerentes ao homem, por imorredouros, 

transfiguram-se, travestem-se, mutilam-se na adaptação aos requisitos do meio. Assim 
é que ali faz-se da sensualidade o simulacro do amor, da notoriedade o substitutivo do 

renome, da vaidade a contrafação do verdadeiro orgulho, e na associação de interesses 

escusos é que se vai encontrar o arremedo da amizade (JOANIDES, 1977, p. 22).  

 

Esta constituição de um mundo próprio, marginal (nos dois sentidos do termo) ao 

terreno das idealizações institucionais dos responsáveis pela censura e pela rejeição ostensiva 

dos filmes e discursos provindos da Boca do Lixo, foi proferido justamente por um dos 

freqüentadores mais notórios (ou melhor, infame) do local, o bandido Hiroito Joanides, que, 

em depoimento
29

 escrito no seu décimo segundo ano de aprisionamento, reconstituiu 

literariamente o surgimento da Boca do Lixo enquanto estigma social decorrente de medidas 

governamentais que, em 1953, extinguiram as zonas de prostituição oficializada na cidade de 

São Paulo, basicamente concentradas em torno do bairro do Bom Retiro.  

Segundo o depoente, a necessidade de sobrevivência das prostitutas despejadas das 

regiões onde conviviam em casas de meretrício levou as mesmas a se espalharem pelas ruas 

circunvizinhas, de modo que, “gerado pelo sêmen da injustiça social, após o longo e feio 

                                                             
29

 Transformado em filme em 2010, sob o título abreviado “Boca”, com direção de Flávio Frederico e com 

Daniel de Oliveira no papel principal. A adaptação cinematográfica, entretanto, suprime diversas seqüências do 

livro e justapõe fatos e personagens de diferentes épocas, modificando a estrutura narrativa original em prol de 

uma estrutura ficcional coadunada às convenções do gênero policial.  
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parto, emergia, do ventre da cidade grande, o odiado e odiento filho: a Boca do Lixo, 

quadrilátero do pecado” (JOANIDES, 1977, p. 29), região designada de forma pejorativa que 

compreendia diversas ruas e avenidas contíguas ao bairro dos Campos Elíseos e ao bairro de 

Santa Ifigênia (figura 9), cujos processos de disputa e ressignificação do espaço urbano são 

ainda hoje bastante significativos e marcados pela intervenção do poder público. “No caso da 

‘Boca’, atualmente, o flagelo causado pelo consumo do ‘crack’, sobretudo por meninos de 

rua, é tratado como caso de polícia: expulsar seus moradores significa ‘limpar’ a área” 

(TELES, 2009, p. 33), o que deixa evidente o quanto Hiroito Joanides investe numa 

perspectiva político-contestatória compartilhada por vários dos profissionais de cinema que se 

instalaram no local quando este rejeita a pecha de “submundo do crime” atribuída à Boca do 

Lixo como designação subgeográfica, mas assumindo-a como algo que mancomuna os seres 

humanos que vivem à margem da lei e dos bons costumes, sendo, portanto, um designativo de 

classe, muito mais que de local, “já que os lugares freqüentados por aqueles a que a ela 

pertencem, onde se reúnem, residem ou exercem os seus misteres ilícitos, pode [ser] que 

sejam vários e dispersos, espalhados por toda a extensão de uma cidade grande” (JOANIDES, 

1977, p. 19).  

 

Figura 9: mapa das cercanias da Boca do Lixo. Na indicação da seta, a esquina das ruas Triunfo e Vitória, onde 

se concentravam as produtoras de cinema da região (fonte: Google Maps). 
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A partir deste ponto, cabe uma recapitulação estendida do que foi dito nos capítulos 

anteriores, a fim que se possa enxergar por um viés mais específico a persistência de atributos 

críticos na esfera pública do consumo, servindo-se de pressupostos habermasianos para 

investigar como os produtos culturais da Boca do Lixo contribuíram deliberativamente para o 

processo de redemocratização do Brasil na primeira metade da década de 1980, a partir de um 

prisma analítico que aproxima sexo e poder. Se na época das pornochanchadas, era mais 

conseqüente buscar as imagens e discursos reais que estavam escamoteadas pelas situações 

eróticas que apareciam nas telas, a fim de descobrir que, “embora se dirigindo a esferas 

culturais distintas, filmes bem elaborados ou pornochanchadas grosseiras mantêm um 

substrato comum determinado pela necessidade de manipular um discurso de natureza sexual” 

(SIMÕES, 1979, pp. 94-95), no período posterior de consolidação genérica da Boca do Lixo 

enquanto correspondente nacional (e obviamente subdesenvolvido) de Hollywood, no que diz 

respeito à variedade de gêneros aproximados pelo modelo de produção e por traços estilísticos 

gerais, a perquirição discursiva requer um arsenal teórico ainda mais cuidadoso.  

Nesse sentido, cabe reafirmar que a identificação teórica, por parte dos pesquisadores 

da Escola de Frankfurt, do fenômeno conhecido como Indústria Cultural está associada a um 

contexto em que o público dos meios de comunicação de massa é desviado de sua função 

crítica inicial para uma mera função consumista e alienada, ainda que alguns produtos 

culturais convertidos em simples mercadoria conservem em seu bojo a capacidade e/ou a 

possibilidade de fomentar o debate público, principalmente num viés político. Se, por um 

lado, quando as leis do mercado “penetram na esfera reservada às pessoas privadas enquanto 

público, o raciocínio tende a se converter em consumo e o contexto da comunicação pública 

se dissolve nos atos estereotipados da recepção isolada” (HABERMAS, 1961, p. 191), por 

outro, “o envolvimento das mídias tradicionais às questões de cidadania reflete o contexto 

global, que parece propício ao avanço da democratização nas sociedades” (PERUZZO, 2004, 

p. 52), de modo que é necessário analisar os meios de comunicação de massa através de um 

esquema que transcenda a polarização dicotômica através da qual ela era vislumbrada no 

passado. 
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3. 3. As contribuições deliberativas da Boca do Lixo no processo de redemocratização 

brasileira  

 

A distinção constatada por Jürgen Habermas em relação aos conceitos de 

“publicidade” (ato de tornar algo público) e publicidade (ato de disponibilizar algo a um 

público) pode ser amplamente adotada no contexto midiático hodierno, em que se pode 

perceber francamente a degradação de eixo da esfera pública estudada por este autor, em que 

o público deixa de ser pensador de cultura para se tornar predominantemente consumidor de 

cultura, estando a função crítica subsumida pela função manipulativa. Analisando-se 

historicamente esta transição, salta aos olhos o processo através do qual as condições básicas 

de participação na esfera pública literária do século XVIII (acessibilidade, discursabilidade e 

dessacralização dos temas discutidos) perdem as suas características na medida em que a 

tendência para o debate público “se transforma também em negócio, com a cobrança de 

ingresso e a criação de regras de apresentação, evidenciando que não apenas os bens culturais, 

mas até mesmo o debate adquire a forma de mercadoria” (BOLAÑO, 2000, p. 85).  

Servindo-se, portanto, de um arsenal teórico habermasiano, César Bolaño identifica 

três funções desempenhadas pela Indústria Cultural em relação ao capitalismo monopolista
30

, 

a saber: publicidade (enquanto estímulo comercial das mercadorias oferecidas ao público), 

propaganda (vinculada à propagação de ideias e conceitos) e programa (desempenhada 

quando há deslocamento e posterior apropriação, por parte da Indústria Cultural, de formas 

orgânicas de criação de significado ligadas à cultura popular). Segundo o autor, em relação à 

função programa, “essa apropriação é um processo permanente que se desenvolve de acordo 

com um movimento circular de constante interação entre a cultura de massa e as culturas 

populares e de resistência” (BOLAÑO, 2000, p. 241), de modo que a observação dos traços 

enredísticos recorrentes e do modelo de produção comum aos filmes produzidos pela Boca do 

Lixo paulistana – e, concomitantemente, de sua influência no processo de redemocratização 

do Brasil, efetivado em meados da década de 1980 – é bastante elucidativa no que tange à 

verificação da persistência de elementos críticos numa perspectiva cultural de mercado (ainda 

que subsistente), amplamente permeada pela lógica do consumo.  

Não obstante ter se destacado por sua ênfase nos temas eróticos e ser consagrada pela 

sustentação de uma indústria cultural nacional auto-suficiente (no que tange ao controle 

                                                             
30

 Como tal, é compreendida a fase do capitalismo em que os capitais individuais encontram-se em concorrência 

entre si, havendo uma modificação das bases nas quais estavam assentadas um Estado não intervencionista, que, 

agora, deve reassumir as funções clássicas de defesa dos contratos civis, de manutenção da ordem e de proteção 

dos mecanismos de mercado, entre outras.  
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minucioso das três fases do processo de difusão cinematográfica: produção – distribuição – 

exibição), a região conhecida como Boca do Lixo paulistana, muito ativa entre as décadas de 

1970 e 1980, também foi efetiva na adesão às deliberações pela abertura política do Brasil, 

afinal ocorrida na segunda metade da década de 1980. Apesar de seus enredos comumente 

renderem-se a concessões formais e conteudísticas associadas a públicos populares – donde o 

resgate etimológico do termo depreciativo e generalizante ‘pornochanchada’ será essencial 

para a compreensão do fenômeno estudado – os filmes produzidos neste contexto possuíam 

uma carga de contestação política digna de menção, especialmente através de um humor 

satírico que, destinado à obtenção do riso popular, “surge justamente por tornar risível, 

ridículo, tudo o que causa medo, especialmente o sagrado – o poder, a moral, etc. – que é de 

onde procede a censura mais forte: a interior” (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 103).  

 O acúmen perceptivo acerca do traço recorrente que marcava a noticiabilidade 

midiática sobre estes filmes, na época em que eles eram lançados, deixa entrever uma 

vulgarização planejada dos mesmos, no sentido de que “quando alguém declara a vulgaridade 

de um filme, geralmente não tenta fazer nada mais do que confirmar o seu status social e 

cultural e se diferenciar da ‘massa’ que aprecia esta pretensa vulgaridade” (BERNARDET, 

1974, p. 212), algo inventariado por razões políticas – no caso específico, associadas ao 

poderio militar do Brasil durante o regime ditatorial do País – que oportunizaram as acusações 

depreciativas contra os discursos contestatórios contidos nalguns destes filmes. O fato de 

estas obras serem produzidas num espaço urbano bastante restrito e de haver uma 

comunicação efetiva com as classes populares explica a gênese oportuna dos conflitos 

envolvendo as apreciações opinativas públicas sobre elas, o que deixa evidente que, num 

panorama redemocratizante, “as contradições são inerentes às sociedades e o espaço 

comunitário apenas reflete a realidade mais ampla” (PERUZZO, 2004, p. 54).  

Se, por um lado, era evidente que os filmes da Boca de Lixo investiam num humor 

erótico de fortíssimo apelo popular que incomodava parte da crítica cinematográfica por causa 

da associação aos temas chulos, por outro lado, os ataques destinados contra estes filmes não 

eram detidos em suas especificidades técnicas improvisadas ou em seus aspectos reacionários 

de legitimação de preconceitos contidos em comédias popularescas, mas voltavam-se “contra 

uma imagem cinematográfica que revelaria um aspecto inconveniente da sociedade brasileira. 

Uma imagem de ‘grossura’, de ‘obsessão por sexo’. Essa a imagem que se precisa destruir e 

substituir por outra” (BERNARDET, 1976, pp. 206-207). O que incomodava era o 

atrelamento deste cinema a determinadas camadas sociais. Estando os seus críticos e 

detratores associados às elites financeira, política e intelectual do país, além da imprensa 
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oficial, dos setores do cinema “culto” e das ligas de decência, era alegado que a produção da 

Boca do Lixo trabalhava num sentido contrário à pretendida valorização do cinema nacional, 

“denegrindo a imagem positiva do cinema brasileiro que se procurava construir. Uma 

aparente contradição, já que o sucesso de público obtido pelos filmes da Boca, sobretudo 

junto às classes populares, era seu melhor avalista” (ABREU, 2006: 22).  

Malgrado se poder verificar na Boca do Lixo uma espécie de hierarquização intelectual 

entre os seus partícipes (principalmente, em relação aos roteiristas), no que diz respeito a 

“uma espécie de recrutamento de certa competência que permite a legitimação do gênero 

‘erótico’ – a rigor, comédias de costumes com doses atualizadas de malícia” (ABREU, 2006, 

pp. 43-44), a multifuncionalidade forçosa de seus técnicos, obrigados, por razões econômicas 

a desempenharem funções diversificadas em seus próprios filmes e nos de outros 

profissionais, possibilitava uma especialização que não se limitava aos aspectos compositivos 

da arte cinematográfica, mas os integrava a uma associação proletária que enxergava nas 

respostas de consumo das classes populares não apenas uma retroalimentação financiadora 

(ainda que este seja o grande mote comercial dos filmes), mas um autorreconhecimento 

enquanto “trabalhadores culturais”, no sentido de que, assim, eles contribuíam para o embate 

do cinema brasileiro contra o seu principal problema distributivo, a competição com o cinema 

hegemônico estrangeiro, explicitamente o hollywoodiano. Ou seja, para além dos ataques 

oportunistas contra o “mau gosto” perpetrado por estes filmes, o seu apelo popular não estaria 

manifesto exclusivamente “em sua autenticidade ou em sua beleza, mas sim em sua 

representatividade sociocultural, em sua capacidade de materializar e de expressar o modo de 

viver e pensar das classes subalternas” (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 113).  

Investigando-se os fundamentos históricos de um processo em que “a cultura assume 

forma de mercadoria, e só assim, ela se transforma propriamente em ‘cultura’ (como algo que 

faz de conta que existe por si mesmo)” (HABERMAS, 1961, p. 44), a numerosa produção 

cultural da Boca do Lixo, em seu recebimento demeritório e generalizante do rótulo 

pornochanchadesco, instiga uma análise acerca de seu papel decisivo no interior das relações 

de produção e consumo no setor cultural em um período específico e conturbado da vida no 

país, ou seja, “sua contribuição, na veiculação de um imaginário cinematográfico, para o 

consumo popular de conteúdos e formas referentes ao sexo e ao erotismo” (ABREU, 2006, p. 

142), dado que “parece mais honesto e natural, e portanto menos vulgar, afirmar claramente o 

propósito de fazer filmes que mostrem traseiros do que mostrar traseiros em filmes de uma 

forma velada, que esconde uma vergonha reprimida por fazê-lo” (BERNARDET, 1974, p. 

214). Em outras palavras: um dos grandes méritos da Boca do Lixo enquanto produtora de 
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cultura (erótica) está em sua assunção ostensiva de uma postura de enfrentamento no que diz 

respeito à moralidade das classes dominantes, visto que “o erotismo desses filmes, apesar do 

afobamento, da vulgaridade ineficaz, da tendência autodestruidora em acentuar nos quadris as 

nádegas e no seio a mama, é, com efeito, o que têm de mais verdadeiro” (GOMES, 1973, p. 

98), tanto no cumprimento da missão de desafiar o produto estrangeiro quanto em sua 

demonstração espontaneísta de algo parecido com uma consciência de classe.  

Deve ser considerado que, em alguns dos filmes que tinham na ostentação erótica o 

seu maior chamariz, o questionamento das formas burguesas de relacionamento afetivo e 

sexual tinha como conseqüência extensiva um questionamento da ordem burguesa como um 

todo, ou seja, “do capitalismo como meio de produção, da ‘democracia’ como forma de 

manutenção da separação de classes sociais, da família nuclear tradicional como forma de 

manutenção de uma moral hipócrita e reacionária” (MENEZES, 2005, p. 113), pode-se 

destacar a importância tangencial destes filmes no processo de abertura democrática associado 

ao encerramento da ditadura militar no Brasil, abertura esta que, paradoxalmente, solapou a 

produção destes filmes. O motivo: com a abertura política, veio também a abertura de 

mercado para os produtos pornográficos estrangeiros, que, retidos desde a década de 1970, 

chamaram a atenção do público, por causa da abundância de sexo explícito, e fizeram com 

que os distribuidores cinematográficos manifestassem desinteresse pelas produções nacionais, 

de modo que o pólo mais bem-sucedido do cinema paulista de mercado, “entrou em colapso, 

levando com ele a possibilidade de estabelecer, a partir de uma base popular, uma indústria 

cinematográfica nacional” (ABREU, 2006, p. 137).  

Todo este preâmbulo sobre as conseqüências mais amplas de um fenômeno artístico 

que, no Brasil, estava rigorosamente associado ao contexto de anseio pela abertura política 

defendida e anunciada por campanhas como a das “Diretas Já!” justifica a indução de que, a 

se entender por espera política “o âmbito no qual são tomadas as deliberações de mais 

relevante interesse coletivo, então fica fácil compreender que historicamente o advento da 

democracia política precedeu o advento da democracia social” (BOBBIO, 1984, p. 68). Em 

outras palavras, para além das diferenças contextuais em relação à esfera pública burguesa 

literária surgida no século XVIII, os sentimentos de insatisfação e contestação social através 

dos ataques à moralidade sexual contida nos filmes produzidos pela Boca do Lixo permitiam 

a instauração de uma esfera pública política que, para além de seus interesses mercadológicos 

sustentaculares, “intermedia, através da opinião pública, o Estado e as necessidades da 

sociedade” (HABERMAS, 1961, p. 46).  
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Embasando-se na percepção de que “nem sempre os fatos relevantes da vida política 

recebem a devida atenção dos profissionais dos veículos [midiáticos], aos quais caberia reunir 

as melhores informações disponíveis e explicar e debater as ideias políticas públicas” (MAIA, 

2008, p. 95), pode-se, mais uma vez, entender a perseguição que os filmes insistentemente 

tachados de “pornochanchadas” sofriam pela censura oficiosa dos meios de comunicação de 

massa como uma legitimação de interesses escusos dos mesmos em relação a um clientelismo 

ditatorial em que “os jornais regionais e as companhias de transmissão radiofônica ou 

televisiva são tipicamente apropriadas por oligarquias locais que os utilizam para solidificar o 

seu controle político
31

” (HALLIN & PAPATHANASSOPOULOS, 2002, p. 6). No caso 

específico do Brasil, vale acrescentar que o poderio hegemônico da Rede Globo de Televisão 

não apenas refletia as visões políticas de seu então proprietário, Roberto Marinho, como 

instituiu rígidos padrões tecnoestéticos que, em competição aberta tanto com as demais 

emissoras televisivas quanto com o próprio cinema nacional em crise de financiamento, servia 

para “reduzir ao máximo o caráter aleatório da realização dos produtos culturais, ao garantir a 

fidelização de uma parte do público” (BOLAÑO, 2000, p. 239).  

Com a difusão cada vez mais maciça das telenovelas entre o público que outrora 

lotava as salas de cinema – principalmente, as que exibiam os filmes produzidos pela Boca do 

Lixo – e o reconhecimento tácito de um “padrão Globo de qualidade”, ainda na década de 

1970, não apenas os astros e técnicos televisivos passam também a trabalhar no cinema como 

a Rede Globo também passa “a fazer publicidade para alguns filmes, e seu fiel público segue 

o anúncio publicitário. Mas ela seleciona os filmes: eles devem ter características tais que se 

preveja que vão agradar a seu público” (BERNARDET, 1977, p. 130). Ou seja, paralelamente 

ao supracitado padrão televisivo, havia um “cinemão da Embrafilme”, associado a “filmes 

com jeito de superprodução, erotismo elegante e ‘artisticamente’ justificado (não o sexo 

‘grosso’ da pornochanchada), algo de popular, êxito de bilheteria e público pertencente a 

várias classes sociais, etárias, etc..” (BERNARDET, 1977, p. 131), algo que consolidaria uma 

marca de cinema nacional contraposto à vulgaridade da Boca do Lixo, numa campanha 

publicitária que atravessou décadas e, ainda hoje, desperta no público de cinema brasileiro a 

impressão de que os filmes nacionais são impregnados de imoralidade (vide figura 10).  

 

                                                             
31 Tradução pessoal a partir de um texto publicado originalmente em inglês.  
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Figura 10: cartaz de HISTÓRIAS QUE NOSSAS BABÁS NÃO CONTAVAM, típico exemplo de paródia 

pornochanchadesca. 

 

Justificado pelo fato de que “todos os bens simbólicos – informação, documentários, 

entretenimento artístico, pastiches, comédias – são afetados pelos critérios utilizados pelos 

agentes da mídia para apresentar o material ao público” (MAIA, 2008, p. 98), os veículos de 

imprensa das décadas de 1970 e 1980 apressavam-se em redigir necrológios sobre os filmes 

roteirizados por Ody Fraga
32

, por exemplo, no sentido de que, “uma vez superado o interesse 

pelos temas eróticos, a pornochanchada não teria mais nada a oferecer e, por conseqüência, a 

Boca do Lixo seria obrigada a buscar novos caminhos para sobreviver” (ABREU, 2006, p. 

121). Como resposta temerária a este tipo de necrológio, o próprio Ody Fraga roteirizou e 

dirigiu um filme paradigmático “Senta no Meu, que Eu Entro na Tua” (1985), em que, para 

além dos interesses cômicos advindos de seu inusitado enredo – dividido em dois episódios 

surreais, nos quais uma vagina adquire voz repentinamente e um pênis cresce na testa de um 

empresário – há ataques incisivos e frontais à delicada situação sociopolítica da época em que 

                                                             
32 Ody Fraga foi o mais prolífico dos roteiristas da Boca do Lixo, tendo se envolvido, direta ou indiretamente, na 

maior parte dos filmes produzidos neste contexto na primeira metade da década de 1980, dotando-os de uma 

influência ideológica ostensivamente libertária.  
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ele foi realizado, como cena em que a genitália falante flerta com párocos transeuntes ou a 

focalização do cartaz da sede da Embrafilme num plano criticamente oportuno do segundo 

episódio. Entretanto, as declinantes condições de sustentação deste tipo de filme levaram o 

diretor Ody Fraga a resvalar na produção de filmes de sexo explícito, não apenas confirmando 

o vaticínio jornalístico como, conforme se pode constatar em relação ao título do filme que 

ele realizou em seguida [“Mulheres Taradas por Animais” (1986)], “a necessidade de 

concorrer com o produto estrangeiro levou a imaginação nacional a explorar os limites das 

‘perversões’, introduzindo nos filmes o sexo bizarro. As aberrações que já se anunciavam 

desaguaram na zoofilia [vide figura 11], filão praticamente terminal para o gênero 

[pornográfico] no Brasil” (ABREU, 2006, p. 132).  

 

Figura 11: cartaz de MEU MARIDO, MEU CAVALO, um dos mais famosos filmes pornográficos zoofílicos 

brasileiros. 

 

Ao se entender os meios de comunicação de massa como sendo capazes de “absorver e 

dar continuidade a debates iniciados em ambientes específicos, conferindo-lhes ampla 

visibilidade” (MAIA, 2008, p. 115), entra-se em contato também com a sua contrapartida 

(auto)censora, manifesta principalmente quando alguns veículos midiáticos resolvem “cuidar 

dos outros em nome da moral e dos bons costumes, naturalmente sinônimos de 
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conservadorismo e reacionarismo, decidindo, apesar de não mais haver censura entre nós, o 

que alguns podem ou não ver” (MENEZES, 2005, p. 120). Isso deixa evidente uma espécie de 

efeito colateral da indústria cultural
33

, que, “ao levar a relação mercantil até a cotidianidade, 

até o sexo e a intimidade, acaba politizando-os, isto é, convertendo-os em espaços de luta 

contra o poder” (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 92 – grifo do autor). É neste aspecto que, 

mais uma vez, os filmes produzidos pela Boca do Lixo paulistana revelam o seu potencial 

contestatório, num paralelismo com os clamores democráticos no Brasil oitentista.  

Interessante destacar que, quando surgiram, na década de 1970, em resposta imitativa 

– mas nacionalizada – de produtos italianos congêneres, as pornochanchadas propriamente 

ditas valiam-se inicialmente de um humor preconceituoso para atingir os espectadores 

atrelados às classes sociais de menor poder aquisitivo. “A adesão de um amplo público a esse 

tipo de comédia erótica faz com que os produtores trabalhem diretamente para o mercado; o 

sucesso levou distribuidores e exibidores a participar da produção destes filmes” 

(BERNARDET, 1977, p. 128). A feitura em série dos mesmos, entretanto, conforme já 

anunciado, permitiu a consolidação de um grupo de especialistas que, desde o final da década 

de 1960, tinham como ponto de encontro “o Soberano, um bar localizado à Rua do Triunfo  

[figura 12], nº 145, a principal artéria da Boca do Lixo, [que] passa a receber estudantes, 

cinéfilos (cineclubistas), jornalistas, profissionais e candidatos a profissionais, interessados 

em discutir e realizar cinema” (ABREU, 2006, p. 27). Não obstante os financiamentos de 

baixo custo dos filmes, as tentativas iniciais de diálogo com um mercado exibidor cauteloso e 

as tensões oriundas da censura militar, os filmes produzidos neste contexto espaço-temporal 

bastante definido desembocariam em duas principais vertentes: “por um lado, o enlaçamento 

de uma certa cultura cinematográfica com a ironia e o deboche lapidados por atitudes da 

contracultura” (ABREU, 2006, p. 37) e, por outro, a realização de filmes com acentuado 

conteúdo erótico, em que a verve comercial sobressalente não impedia a manifestação de 

tendências ideológicas e intelectuais que serviam de arcabouço para profissionais “formados 

pela vida”, diretamente na práxis cinematográfica imediatista. Infelizmente, para a imprensa 

do período, era tudo “pornochanchada”. 

                                                             
33 Na citação original, ao invés de “indústria cultural”, opta-se pela expressão “cultura do espetáculo”, cara ao 

teórico situacionista Guy Debord, substituída aqui por equivalente mais universal a fim de não forçar um desvio 

conceitual que requereria uma abordagem ainda mais crítica sobre o tema.  
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Figura 12: vista da Rua do Triunfo, onde se localizava o Bar Soberano, ponto de encontro dos profissionais da 

Boca do Lixo. 

 

Historicamente, o termo pornochanchada equivale a uma comunhão entre o prefixo 

‘porno-’ (vinculado à constante recorrência do conteúdo sexual nestes filmes, ainda que, 

aprioristicamente, não explícito) e o gênero chanchadesco, em vigor esporádico no Brasil 

desde a década de 1910 – possuindo ciclos marcantes nas décadas de 1920 e 1950 – e que 

tinha como aspecto central sua virtude cômico-caricatural, em que “situações e personagens 

são construídos através da comédia, da deformação do real, transfigurando-se a realidade 

social e aproximando o espectador do filme” (CATANI & SOUZA, 1983, p.74). Esta 

aproximação entre o público e os filmes, possibilitada pelas chanchadas primevas, levou 

alguns ideológicos a associarem a típica vertente paródica das mesmas a uma 

representatividade sociocultural de cunho popular, capaz de, conforme já foi antecipado, 

converter estes produtos culturais em representações entusiásticas das classes subalternas, 

visto que são mostradas “as formas como sobrevivem e as estratégias através das quais 

filtram, reorganizam o que vem da cultura hegemônica, e o integram e fundem com o que 

vem de sua memória histórica” (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 113). Entretanto, em seu 

relacionamento com o público, as chanchadas engendram outra possibilidade de identificação: 

“os espectadores se projetariam nos personagens grotescos desses filmes e ririam deles, 
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possibilitando uma catarse que aliviaria o complexo de inferioridade de um público/povo que 

se despreza quando se compara aos países industrializados” (BERNARDET, 1977, p. 117), 

tendo as chanchadas, portanto, uma função impulsionadora de caráter crítico-reflexivo.  

As pornochanchadas, por sua vez, elevam esta função risória a um patamar 

reivindicativo de classe: “em que filmes, que não a pornochanchada, o público da classe 

média baixa vai encontrar deboche de certos meios sociais, dos escritórios acarpetados para os 

quais esse público trabalha?” (BERNARDET, 1976, p. 208). Isso permite que o 

reconhecimento de determinadas condições de subalternidade deixe extrapolar uma 

visibilidade que, em nível deliberativo, fornece a possibilidade de explorar proficuamente os 

conflitos e as tensões existentes entre os indivíduos e os grupos em suas “relações de 

cooperação, negociação e luta para utilizar recursos, para manter ou modificar o ambiente 

físico e social, para redefinir fronteiras entre o público e o privado, para proteger ou desafiar 

culturas e práticas, identidades e valores” (MAIA, 2008, p. 118). Num contexto ditatorial, tais 

questões eram absolutamente urgentes – e, por isso mesmo, desautorizadas pelas relações 

clientelísticas midiáticas que “tendiam a interromper o desenvolvimento horizontal dos 

partidos políticos de massa, particularmente aqueles que representavam a classe trabalhadora” 

(HALLIN & PAPATHANASSOPOULOS, 2002, p. 2). 

A partir do pressuposto de que “o interesse de classe é a base da opinião pública” 

(HABERMAS, 1961, p. 108), pode-se inquirir até que ponto a Boca de Lixo, “verdadeiro 

‘saco de pancadas’, filha enjeitada do cinema nacional, batizada pela polícia” (ABREU, 2006, 

p. 22) contribui para a instauração do pluralismo enquanto característica fundamental do 

sentido moderno de democracia empreendido e desejado pelos que ansiavam pela abertura 

política do Brasil na década de 1980, visto que “o dissenso, desde que mantido dentro de 

certos limites (estabelecidos pelas determinadas regras do jogo), não é destruidor da sociedade 

mas estimulante, e uma sociedade em que o dissenso não seja admitido é uma sociedade 

morta, ou destinada a morrer” (BOBBIO, 1984, p. 74).  

Não obstante a sua rígida organização peculiar enquanto indústria cultural, a Boca do 

Lixo apresentava um paradoxo ideológico elementar: por mais que os filmes fossem 

adequados à fórmula “erotismo + produção barata + título apelativo + divulgação em mídias 

populares” (ABREU, 2006, p. 118 – grifo do autor), grande parte de seus realizadores 

buscavam a constituição de uma marca autoral em seus filmes, supostamente reconhecíveis 

pelo público, em que uma aguda visão das condições sociopolíticas do país era componente 

sustentacular dos enredos. Na década de 1980, quando surgiu A Embrapi, uma cooperativa de 

trabalhadores de cinema que buscava institucionalizar as condições produtivas da Boca de 
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Lixo, a fim de mantê-la ativa no mercado, visto que, em oposição ao que acontecia com os 

filmes cariocas, em que havia co-participação produtiva com o Estado, através da 

Embrafilme
34

, a produção paulistana “buscou seus objetivos nos parceiros naturais da 

iniciativa privada: o exibidor e o distribuidor” (ABREU, 2006, p. 123). No caso da Embrapi, 

para além do laivo da censura estatal, desde que os filmes fossem rentáveis nas bilheterias, os 

produtores e financiadores não tolhiam a liberdade criativa dos diretores e roteiristas, que, 

assim, contribuíam sub-repticiamente para o incremento dos clamores democráticos.  

Sendo a Indústria Cultural, em sentido conceitual mais amplo, algo que intermedia “o 

capital, o Estado e as demais instituições das ordens econômica e política, de um lado, e as 

massas de eleitores e consumidores de outro” (BOLAÑO, 2000, p. 215), a Boca de Lixo 

também possui seu contributo em relação à dinâmica que combina, de forma problemática, as 

necessidades de acumulação do capital e a reprodução ideológica de um sistema caracterizado 

pela contradição. No contexto específico da época analisada, pode-se ver, “mesmo na galhofa, 

a dupla face de sentido que a censura imbricou entre nós: a política e o sexo, no limite sem 

perceber a política do sexo ou a libertação sexual enquanto política” (MENEZES, 2005, p. 

119), visto que, a um ou outro filme, poderiam ser determinadas ordens de eliminação de 

fotogramas considerados ofensivos, mas os censores deixavam-se ludibriar por estratagemas 

dos realizadores, que afastavam as cenas com conotação discursivamente subversiva daquelas 

cujas imagens ou diálogos fossem propositalmente chulos ou predominantemente genitais. 

Este mascaramento ostensivo, portanto, investe num registro diferenciado de sentido, 

convertendo-se em “estratégia de encobrimento e dissimulação, de engano da autoridade e 

inversão das hierarquias” (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 103).  

Os constantes recursos paródicos e humorísticos utilizados pela Boca do Lixo eram 

duplamente funcionais, não apenas no que tange a uma comunicação intencional com as 

camadas mais populares do público como no que diz respeito à demonstração de que “assim 

como inexiste um sistema no qual, apesar de todas as limitações impostas pela autoridade, não 

transpareça o dissenso, assim também inexiste um sistema no qual não existam limites ao 

dissenso” (BOBBIO, 1984, p. 75), sendo os limites mais evidentes justamente nas reações do 

público, visto que, com o passar dos anos, a Boca do Lixo passou a enfrentar tanto uma crise 

político-econômica, refletida na conturbada situação do País, em sua campanha popular pela 

                                                             
34 Empresa Brasileira de Cinema, criado pelo Estado em 1969, com a função de financiar filmes brasileiros, de 

modo que, a partir de 1973, a empresa torna-se também distribuidora e co-produtora do filmes, havendo uma 

preferência por algumas cidades em detrimento de outras no que tange às vantagens sobre adiantamentos de 

receitas, antes mesmo da finalização dos filmes, o que engendrou polêmicas por parte dos cineastas acerca da 

lisura da produtora, originalmente atrelada à ditadura militar.  
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anistia, quanto uma crise estética, sinalizada por um embotamento do subgênero 

pornochanchadesco. Com isso, houve a já mencionada profusão de filmes pornográficos sem 

originalidade constitutiva, que, por serem inautênticos (no sentido autoral pretendido pelos 

realizadores), deixaram que as massas populares fossem “atiradas para fora do processo 

cultural cinematográfico pela massificação de uma única modalidade de cinema [o sexo 

explícito]” (ABREU, 2006, p. 136).  

Em outras palavras: se, por um lado, a adoção da sexualidade como solvente cômico e 

artístico das ambigüidades e contradições políticas de classe no Brasil ditatorial nos filmes da 

Boca do Lixo trazia para “o universo das representações populares a ‘revolução sexual’ em 

curso desde os anos 1960, e, nela, a liberação feminina, o elogio do erotismo e do prazer, as 

modificações na esfera dos costumes e dos comportamentos” (ABREU, 2006, p. 165), por 

outro, a interrupção de contratos distributivos, com a irrupção aberrante de pornografia 

estrangeira no mercado cinematográfico brasileiro, prejudicou o processo que se serve do 

poder simbólico do trabalho cultural com vistas à criação de um efeito de empatia que tem por 

interesse transformar “os sujeitos em audiência, e portanto em objeto, e em seguida produzir 

os cortes, as classificações e as especificações que lhe vão permitir oferecer uma mercadoria 

diferenciada num mercado intercapitalista” (BOLAÑO, 2000, p. 230).  

Para além de sua configuração ambígua como indústria cultural, que fez com que “a 

atração exercida pelos filmes da Boca do Lixo junto às classes populares resultou no maior 

fenômeno de bilheteria produzido no Brasil” (ABREU, 2006, p. 167), o filão cinematográfico 

aqui abordado confirma que “a expressão de pontos de vista ou discursos na esfera de 

visibilidade dos ‘media’ é um processo dinâmico em que a própria exposição pública suscita 

reações e novas manifestações” (MAIA, 2008, P. 118), tendo uma importância digna de 

menção, não obstante a pretensa obnubilação por parte dos veículos midiáticos oficiais, no 

processo deliberativo nacional em prol da abertura democrática do Brasil em meados da 

década de 1980. 

 Em mais de um sentido, a Boca do Lixo, enquanto setor cultural que enfrentava o 

desdém dos formadores midiáticos de opinião mas angariava legiões de admiradores entre as 

classes populares, deixava entrever uma filiação tocquevilleniana ao refratar a opinião pública 

moralizante da sociedade brasileira “antes como coerção à conformidade do que como uma 

força de crítica” (HABERMAS, 1961, p. 160), justificando um resgate acadêmico de suas 

peculiaridades constitutivas no enfrentamento do que já fora diagnosticado como tendência 

endêmica do cinema brasileiro ao subdesenvolvimento. Na pior das hipóteses verificáveis, os 

filmes da Boca do Lixo estimulavam o debate e o dissenso saudável de ideias e, por extensão, 
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o regime democrático – ainda que essencialmente impuro, pois “a realidade não conhece tipos 

ideais, mas apenas diversas aproximações a um ou outro tipo” (BOBBIO, 1984, p. 75) – que 

hoje existe no Brasil e que já era humoristicamente antecipado em diversas das 

pornochanchadas produzidas entre as décadas de 1970 e 1980. Conforme foi escrito num 

texto da época,  

 

Não se justifica, então, tamanho desperdício de energia buscando na má aparência, na 

grosseria, na incompetência, motivos para transformar a pornochanchada em bode 

expiatório das mazelas nacionais. Talvez fosse mais produtivo e conseqüente procurar 
nas imagens reais encobertas por aquelas que se projetam nas telas e talvez aí fosse 

surpreendente descobrir que, embora se dirigindo a esferas culturais distintas, filmes 

bem elaborados ou pornochanchadas grosseiras mantêm um substrato comum 
determinado pela necessidade de manipular um discurso de natureza sexual (SIMÕES, 

1979, pp. 94-95).   

 

A necessidade de se estudar o cinema brasileiro a partir de sua vinculação a uma 

referida condição essencial de subdesenvolvimento faz com que a abordagem teórica da 

Economia Política da Comunicação (EPC) também seja bastante útil na verificação das 

relações ambíguas e complexas que são percebidas no processo de mercantilização das 

atividades culturais. Se, por um lado, esta corrente do pensamento comunicacional sempre 

esteve preocupada “com a luta epistemológica no interior do campo maior da comunicação e 

das ciências sociais, e com a luta de classes no âmbito político e social” (BOLAÑO, 2011a, p. 

369), por outro, a especificidade de sua abordagem latino-americana aborda temas como a 

democratização, o desenvolvimento e a dependência.   

 

3. 4. Criatividade e subdesenvolvimento no modelo de produção da Boca do Lixo.  

 

A influência de Celso Furtado na abordagem supracitada tem a ver principalmente 

com o seu pioneirismo na percepção de uma ruptura no plano da racionalidade econômica que 

ocorre “quando o agente está capacitado para modificar o meio em que atua, apresentando no 

seu comportamento um fator volitivo criador de um novo contexto” (FURTADO, 1978, p. 

10). Tal fator volitivo é definido pelo autor como “criatividade”, conceito que, no contexto 

específico do cinema brasileiro, deve ser abordado à luz de uma contradição peculiar, visto 

que “o esforço de progresso apenas cultural num quadro de subdesenvolvimento geral leva os 

cineastas a se debaterem diante da adversidade, ao invés de realmente combatê-la” (GOMES, 

1973, p. 86).  
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O surgimento da Boca do Lixo, ciclo cinematográfico brasileiro pautado pelo erotismo 

que, durante as décadas de 1970 e 1980, conseguiu, a despeito de suas precariedades técnicas, 

conforme já foi anteriormente explicado, “efetivar uma aliança entre seus três vértices – 

produção, exibição e distribuição – e produzir um cinema popular com excelente resposta de 

público” (ABREU, 2006, p. 9), e, por este motivo, impõe-se como exemplo bem-sucedido de 

indústria cultural brasileira, não obstante ser comumente subestimada nas abordagens teóricas 

sobre as tentativas nacionais de enfrentamento criativo da hegemonia capitalista estrangeira.  

Ao se entender a adoção da criatividade na atividade artística como ponto nevrálgico 

de nosso sistema de civilização, ao lado das relações do homem com a natureza e o suporte 

social da reprodução da espécie, tal como fez Celso Furtado, para quem, “nos três casos, os 

conflitos emergentes assumem a forma de rejeição das estruturas de enquadramento social, de 

afirmação da pessoa humana, de reivindicação de liberdade” (FURTADO, 1978, P. 166), uma 

observação mais detida sobre as contradições sustentaculares da Boca do Lixo paulistana 

permite a associação das mesmas ao que os filmes de lá oriundos possuíam de mais originais 

e fecundos em sua tentativa de substituir a inundação de produtos cinematográficos 

estrangeiros por produções brasileiras.  

Atravessados por questões estruturais como a relação com a censura, o atrelamento a 

um modelo de produção específico e a obrigação de retorno nas bilheterias, os filmes 

produzidos pela Boca de Lixo paulistana eram alvos constantes de críticas relacionadas ao seu 

conteúdo erótico ou ao imediatismo de suas realizações. Malgrado a sua precariedade técnica 

estrutural, estes filmes conseguiram erigir uma identidade própria, permitindo a identificação 

e projeção de cineastas com apuro estético elogiável, como Jean Garrett, Alfredo Sternheim, 

Ozualdo Candeias, Cláudio Cunha, Fauzi Mansur, Ody Fraga e Carlos Reichenbach, entre 

diversos outros. Por mais que, nos referidos filmes, a linguagem e a expressão pessoal 

estavam vinculadas a um estratagema de aquisição monetária, as soluções criativas adotadas 

pelos cineastas referidos – principalmente depois que se vêem obrigados a submeter à fórmula 

tríplice título sugestivo + trama policial + clima de erotismo – justificam a reavaliação 

acadêmica dos mesmos, no sentido de que eles contribuíram para uma das fases mais plenas e 

auto-suficientes do cinema brasileiro enquanto configuração industrial.  

A subsunção da Boca do Lixo a regras de mercado e/ou vigilância estatal, entretanto, 

tem a ver com a percepção de que “a criatividade artística – expressão da liberdade em uma 

de suas formas mais nobres – transforma-se em instrumento de ativação do processo de 

acumulação” (FURTADO, 1978, p. 150), não obstante a mesma ser atravessada por discursos 

de contestação política que, conforme já foi dito, imbuía os produtos fílmicos de uma 
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constituição discursiva eminentemente contraditória, chegando, inclusive, a “intrigar as altas 

esferas”, no sentido de que “o erotismo desses filmes, apesar do afobamento, da vulgaridade 

ineficaz, da tendência autodestruidora em acentuar nos quadris as nádegas e no seio a mama é, 

com efeito, o que têm de mais verdadeiro” (GOMES, 1973, p. 98).  

Os aspectos destacados deixam perceber que criatividade está sistematicamente 

subordinada à lógica dos meios, de modo que liberdade criativa assume o caráter de 

instrumento.  Ou seja, os filmes produzidos pela Boca do Lixo, enquanto objetos artísticos, 

“ao serem inseridos no mercado, adquirem um valor de troca que tende a prevalecer sobre sua 

mensagem intrínseca” (FURTADO, 1978, p. 149). Isso se deve ao fato de que, no 

capitalismo, a produção subordina-se ao processo de acumulação e à concomitante 

homogeneização dos padrões de consumo, de modo que “na criação e difusão histórica da 

civilização industrial, é fundamental o aspecto de inovação institucional (parte da cultura não 

material), que inclui a criatividade política e social” (BOLAÑO, 2011a, p. 375), em relação à 

ruptura no plano da racionalidade anteriormente referida.  

Além disso, o autor destaca a Indústria Cultural como sendo “um setor que, apesar de 

ser mais um elemento do campo de formação e realização do valor, presta-se mal ao processo 

de valorização do capital” (BOLAÑO, 2000, p. 167) porque, aos olhos do consumidor, tem os 

seus produtos marcados pela personalidade dos trabalhadores que os elaboraram, e determina 

três conseqüências da especificidade da produção cultural enquanto determinante da 

unicidade de seus produtos. Estas conseqüências, extensivamente verificáveis nos filmes 

produzidos pela Boca do Lixo, são: “a aleatoriedade da valorização”, atrelada à incerteza do 

sucesso de um determinado produto cultural, em relação a conjunto maior de produtos que 

sabidamente fracassarão no mercado de vendas, e à vida útil limitada destes; os “limites à 

reprodutibilidade”, que têm a ver com as lógicas de manutenção da autenticidade de um 

determinado produto, cujos limites podem ser financeiros, culturais ou político-econômicos; 

e, finalmente, a “diversidade das condições de valorização”, diretamente relacionada à 

conseqüência anterior, cujo ponto nodal é a importância do trabalho de distribuição no que 

tange à diminuição das incertezas valorativas.  

Tais incertezas, no caso dos produtores da Boca do Lixo, engendraram a inteligente 

estratégia do desdobramento dos filmes em gêneros que visavam a parcelas definidas de 

público. “É esta oferta contínua de filmes de gênero que possibilitará ao público (consumidor) 

perceber a existência de uma indústria cinematográfica” (ABREU, 2006, p. 47), nos moldes 

do ‘studio system’ hollywoodiano – em proporções “subdesenvolvidas”, obviamente – de 

maneira que, além das comédias popularescas que receberam o rótulo equivocadamente 
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extensivo de “pornochanchadas”, atribuído a qualquer filme vinculado a este contexto, 

haviam muitos faroestes nacionais, filmes caipiras, dramas existenciais (incluindo as 

incursões de Walter Hugo Khouri neste esquema produtivo), suspenses policiais, filmes de 

prisão feminina e aventuras em lugares exóticos (geralmente, o pantanal mato-grossense), 

comumente protagonizados por David Cardoso, Nicole Puzzi, Helena Ramos e Matilde 

Mastrangi, o que denota também, novamente em moldes sub-hollywoodianos, a existência de 

um ‘star system’ paulistano.  

As atividades exercidas pelos produtores da Boca do Lixo, que, não raro acumulavam 

também as funções de exibidores e distribuidores, asseguravam o verniz industrial do tipo de 

cinema ali realizado, de modo que estes eram as figuras centrais na captação de recursos, na 

contratação dos profissionais, nas negociações comerciais e na responsabilidade “pela 

circulação do capital e do crédito, pelo investimento em meios de produção – câmeras, 

material de iluminação, maquinaria e até estúdios – e também por problemas trabalhistas” 

(ABREU, 2006, p. 51), sendo estes últimos vinculados à prática comum de um mesmo 

profissional realizar diversas atividades, incluindo aquelas para as quais não estavam 

devidamente capacitados de início, sendo freqüente a especialização pragmática de diretores 

que eram também atores, roteiristas, fotógrafos e montadores de seus próprios filmes e dos 

outros.  

Retomando o conceito de criatividade, conforme promulgado por Celso Furtado, ele 

tem a ver com a capacidade de iniciativa de alguns agentes privilegiados, que modificam o 

contexto em que atuam ao passo em que evitam que outros o façam de acordo com interesses 

forâneos. Nas palavras do autor, “o poder econômico tem de comum com o poder político 

essa faculdade de impor a uma coletividade a visão globalizadora, sem a qual não seria 

possível falar de racionalidade macrossocial” (FURTADO, 1978, p. 11), o que deixa evidente 

a preponderância da noção de cultura na concepção furtadiana, espaço delimitado pela ação 

criadora do homem e pelo exercício de sua liberdade.    

No contexto cinematográfico brasileiro, esta concepção de cultura é atravessada pelo 

entrechoque dos interesses dos dominantes (os capitalistas internacionais) e dos esforços de 

resistência dos dominados (os apregoadores de culturas nacionais subdesenvolvidas), de 

modo que “o cinema é incapaz de encontrar dentro de si próprio energias que lhe permitam 

escapar à condenação do subdesenvolvimento, mesmo quando uma conjuntura 

particularmente favorável suscita uma expansão na fabricação de filmes” (GOMES, 1973, p. 

85). Ou seja, o surgimento e posterior desenvolvimento de ciclos criativos e demonstrativos 

da especificidade valorativa do cinema brasileiro soçobram por causa da adesão do público a 
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padrões de consumo ditados pela hegemonia hollywoodiana desde o início do século XX, que 

tem a ver com “a lógica da industrialização e da massificação da cultura e de avanço do 

capital (econômico) sobre o campo cultural” (BOLAÑO, 2000, p. 202), que deixa bem claro 

que, nas condições neoliberais, “não existe nenhuma possibilidade de legitimidade que não a 

conferida pelo mercado” (BOLAÑO, 2000, idem).  

Não obstante serem identificados pelo menos três grandes acontecimentos globais na 

importância constitutivo-identitária do cinema brasileiro (a Bela Época das décadas de 1910 e 

1920, as chanchadas e o Cinema Novo), estes lampejos de criatividade são lancinados pela 

ausência de um destinatário assegurado, de modo que os autores “defrontam um público não 

identificado envolvido pela rede do comércio e são constrangidos a conviver com a burocracia 

ocupante desconfiada, quando não hostil” (GOMES, 1973, p. 100). No caso dos filmes 

produzidos, exibidos e distribuídos pela Boca do Lixo, os espectadores visados e atingidos 

pertencem justamente às classes populares, trabalhadores, que não apenas vêem refletidos na 

tela situações picarescas de seus cotidianos como encontram formas de saciar suas 

necessidades eróticas diante do sobejo de enlaces sexuais nas tramas dos filmes.  

Por razões óbvias, o público dos filmes da Boca do Lixo – extensivamente designados 

como “pornochanchadas”, conforme já foi insistentemente explicado – era “principalmente 

masculino e formado por pessoas que circulavam pelas áreas centrais das grandes (e médias) 

cidades” (ABREU, 2006, p. 89), de maneira que os filmes passavam muitas semanas em 

cartaz e eram acompanhados por campanhas publicitárias ousadas e inventivas, como cartazes 

que expunham as partes íntimas das atrizes protagonistas (figura 13). Além disso, muitas salas 

de cinema ficavam localizadas próximas a zonas de prostituição, o que explica a intitulação 

inicialmente pejorativa como “Boca do Lixo”, disseminada a partir de inquéritos policiais 

freqüentes que descreviam a região, em particular a Rua do Triunfo, como zona de meretrício 

e de atividades proibidas de comércio sexual.  
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Figura 13: cartaz de A MULHER QUE INVENTOU O AMOR, que antecipa que a protagonista Aldine Müller 

aparecerá nua ao longo da projeção. 

 

Se, por um lado, a associação entre os filmes produzidos na Boca do Lixo e as 

atividades lúbricas circunvizinhas aos locais onde eram exibidos os filmes permite o 

diagnóstico de que, apesar da imensa aceitação popular destes filmes, os mesmos não são 

considerados populares (em razão do desprestígio legado pelos críticos culturais da época), 

por outro, a adesão de determinadas plateias (geralmente proletárias) a estes filmes é bastante 

significativa, visto que o erotismo das tramas provoca uma liberação momentânea que permite 

suportar uma restrição sexual oportunizada pelas conformações do capitalismo. Nesse sentido, 

as pornochanchadas são vistas como partes intrínsecas (e enviesadas) dos mecanismos sociais 

de repressão sexual, de modo que suas temáticas não configuram estranheza estrutural onde 

são exibidas: “por que eliminar a pornografia das telas se ela permanece nas portas dos 

banheiros dos cinemas?” (BERNARDET, 1976, p. 207).  

As soluções criativas adotadas pelos roteiristas para tornar as situações eróticas 

acessíveis ao público não apenas enquanto mero reflexo de suas condições sociais mas 

enquanto traço identitário dos filmes produzidos pela Boca do Lixo traz novamente à tona a 

questão complexa do relacionamento com o público, já apontada por Paulo Emílio Salles 
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Gomes no que tange ao descompasso assimilativo das invenções engendradas pelo Cinema 

Novo. As conseqüências econômicas do desinteresse que o público demonstrou pelas 

produções do Cinema Novo, não obstante este movimento cinematográfico ter justamente o 

público e suas condições sociais de existência como principal preocupação, “fizeram evoluir o 

tema a ponto de transformar o público numa palavra vazia de sentido ou num mito indefinido 

em nome do qual se aprova ou desaprova qualquer coisa” (BERNARDET, 1968, p. 219).  

As já mencionadas condições produtivas dos filmes da Boca do Lixo, atravessadas 

tanto por uma adesão formulaica ao erotismo evidenciado em títulos apelativos quanto por 

uma delicada relação entre vigilância estatal (censura) e exigências de financiamento (sucesso 

de público), deixa patente que, tal como acontece nas demais artes, os produtos fílmicos e 

seus respectivos cineastas associam-se irrestritamente a um processo de acumulação em que a 

notoriedade do artista e/ou as condições prévias de vendabilidade de suas obras constituem 

condições necessárias para a evidência do valor de troca das mesmas, de modo que, “por mais 

audaciosa que pretenda ser certa mensagem [artística], o seu efeito se confina numa área 

preestabelecida, pois o ‘público’ é antes advertido de que se lhe vai apresentar algo inusitado, 

extraordinário, fabuloso” (FURTADO, 1978, p. 160).  

Ou seja, a criatividade do artista é assimilada pelo processo industrial e convertida em 

mero chamariz diferenciador para o interesse específico de qualquer produto artístico lançado 

no mercado, visto que o público é aqui interessante enquanto consumidor, no sentido de que 

“o consumo é a variável-chave que estabelece o elo entre a cultura e a economia no 

capitalismo” (BOLAÑO, 2000, p. 101), além de ser o elemento que estabelece o pacto social 

que cimenta a vitória deste sistema de produção em relação a outros modelos de organização 

sociopolítica. Mas, apesar de a criatividade ser definida como uma questão de poder, isso não 

quer dizer que ela é exercida apenas pelos grupos hegemônicos e assimiladores, mas também 

através da pressão da classe trabalhadora organizada, que pressiona os capitalistas a adotarem 

inovações tecnológicas, impedindo, por exemplo, “a redução de salários como forma de 

ampliar a concentração da apropriação do excedente” (BOLAÑO, 2011b, p. 1) e, em seguida, 

conduzindo à difusão da inovação e da expansão do mercado interno, de acordo com a 

dinâmica do desenvolvimento em pauta.  

Entretanto, superior a esta problemática está a questão da disputa interna de mercado 

entre os filmes brasileiros e os filmes internacionais – principalmente, os que advêm da 

hegemônica Hollywood – no sentido de que, com a exceção particular do esquema industrial 

completo (produção – exibição – distribuição) que se percebia na Boca do Lixo, havia um 

desinteresse generalizado, por parte do público, em relação aos filmes brasileiros, que não 
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raro malogravam quando exibidos e tinham vetada a dignidade produtiva associada à 

viabilidade econômica. “Para remediar esta situação, muitas vezes faz-se apelo a um fato 

extramercado: já que o jogo do mercado não levava os filmes às telas, nem o público às salas 

quando os filmes estavam nas telas, apelava-se ao amor à pátria” (BERNARDET, 1979, p. 

47), mas o pretendido nacionalismo de público era tanto disfuncional quanto incapaz de 

alterar a estrutura pendente do mercado cinematográfico no Brasil.  

Enquanto “o sistema privado de televisão se desenvolve à margem do cinema  e se 

transforma, com base em uma forte produção audiovisual própria, em um caso paradigmático 

de indústria cultural fortemente concentrada” (BOLAÑO & MANSO, 2009, p. 98), os filmes 

brasileiros dependiam de financiamento estatal para serem realizados, encontrando uma 

dificuldade ainda maior para serem lançados e vistos, pois o mercado era saturado de 

rentáveis produções estrangeiras, de modo que “a força crescente do cinema comercial, a luta 

pelas verbas, a evolução ideológica, tudo isso leva a uma politização crescente do meio 

cinematográfico e a se tornarem cada vez mais atuantes as contradições internas” 

(BERNARDET, 1979, p. 133).  

Eis o que torna a produção intensiva da Boca do Lixo um caso exemplar de 

enfrentamento contra-hegemônico no panorama das indústrias culturais brasileiras, visto que, 

de uma forma absolutamente pautada pelas contradições internas supramencionadas, 

conseguiu servir-se de padrões tecnoestéticos que permitiam o rápido reconhecimento, por 

parte do público, de seus produtos culturais e, partir daí, assegurar a fidelização do mesmo. 

Pelo menos até o momento em que, na segunda metade da década de 1980, a democratização 

política do Brasil e, por conseguinte, a avassaladora abertura para mercados estrangeiros – 

inclusive, os de pornografia – instaura a derrocada desta indústria cultural paulistana, incapaz 

de suportar as catástrofes socioeconômicas decorrentes da competição inglória com os 

‘blockbusters’ hollywoodianos.  

De um contexto em que a produção cinematográfica brasileira era vista como “uma 

indústria nacional que deveria ser protegida, na perspectiva do modelo mais geral herdado do 

período da substituição de importações e da industrialização brasileira” (BOLAÑO & 

MANSO, 2009, p. 97), em que o financiamento estatal era a tônica dominante, passa-se agora 

para um cenário de incentivos fiscais em que a entrada em cena da Globo Filmes promove 

uma nova ruptura, desta vez rigorosamente associada ao padrão tecnoestético televisivo 

hegemônico que a Boca do Lixo paulistana conseguiu enfrentar, por mais de uma década e 

meia, de forma tão contraditoriamente exitosa.  
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Feita tal recapitulação extensiva do percurso da Boca do Lixo enquanto inigualado 

pólo de enfrentamento da hegemonia hollywoodiana no mercado exibidor brasileiro de 

cinema e enquanto terreno deliberativo que alimentava os clamores nacionais pela reabertura 

democrática inevitável a partir do governo de João Figueiredo, deve-se voltar à análise da 

importância política do setor, em relação ao qual “podem-se extrair muitas lições, úteis nesse 

momento em que se discutem novos rumos para o cinema nacional, em especial na política de 

investimentos” (STERNHEIM, 2005, p. 43). O modo muito peculiar (e econômico) de se 

realizar filmes rentáveis na Boca do Lixo ainda é um exemplo impressionante de auto-

sustentação para os profissionais cinematográficos hodiernos, visto que, comumente atrelado 

a patrocínios de pequenos empresários e praticamente ignorado pelos financiamentos estatais 

da Embrafilme, “o Cinema da Boca era feito de forma obstinada, com disciplina e paixão. Por 

isso, a sua gente, seus realizadores, merecem todo o respeito, todas as homenagens possíveis” 

(STERNHEIM, 2005, p. 44).  

O cotejo com a descrição personalizada de Hiroito Joanides sobre o nascimento da 

Boca do Lixo enquanto região aglutinadora de marginais é requerido mais uma vez por conta 

de sua perspicácia na identificação na causa basilar das concentrações de marginais, visto que, 

segundo ele, “o foco que atrai, arregimenta e aglutina essas populações de proscritos é, 

invariavelmente, a prostituição” (JOANIDES, 1977, pp. 19-20). À medida que os 

profissionais de cinema foram se instalando nas proximidades das estações rodoviária e 

ferroviária, por razões similares às das prostitutas (a praticidade nas negociações com 

pequenos empresários em passagem por São Paulo), alguns conflitos pontuais foram 

verificados, como um célebre embate entre o distribuidor José Borba Vita e algumas 

prostitutas, visto que o primeiro “se irritou com os gritos de algumas dessas moças na porta da 

distribuidora e decidiu jogar água nelas. A guerra começou, ele foi ameaçado de linchamento, 

não podia sair do prédio” (STERNHEIM, 2005, p. 16). Excetuando-se esse tipo de anedota 

típica das zonas urbanas, a convivência entre as profissionais do sexo e os realizadores que se 

profissionalizaram em filmes sobre sexo passou a ser tão serena que não raro as primeiras 

figuravam nas produções dos segundos, redefinindo a convivência entre ambas as categorias, 

que passaram a se ajudar mutuamente. Era compreensível, portanto, que as situações eróticas 

abundassem nos filmes do período em que a Boca do Lixo funcionava a pleno vapor. 

Apesar de as obras de arte com forte inclinação político-reivindicatória ainda serem 

bastante perseguidas pela censura na transição da década de 1970 para 1980, no contexto da 

abertura democrática, a nudez era enxergada como uma válvula de escape: “enquanto as 

pessoas estivessem se masturbando nos cinemas, não explodiriam bombas pelas cidades. 
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Embora antirrevolucionário, o nu ainda era o guardião dos maus costumes e, por isso, deveria 

ser castigado” (GODINHO & MOURA, 2012, p. 16). Por causa disso, os filmes eram 

bastante vigiados e obrigados a cortes substanciais, não obstante a instituição censora ter se 

tornado uma espécie de “co-produtora (estética e econômica), ao ‘contribuir’, com suas 

proibições, para o aparecimento de iniciativas criativas para contornar os cortes, transpor as 

interdições” (ABREU, 2006, p. 205). O produtor, diretor e ator David Cardoso, inclusive, 

chega a dizer que sente saudades da censura vigente no governo militar, visto que, apesar de 

ser recorrente a necessidade de se submeter ao crivo avaliativo do regime e de ser incômodo 

precisar se deslocar a Brasília ou contratar despachantes para negociar a liberação dos filmes 

retidos, filmava-se individualmente duas ou três produções por ano. “Aí entra o paradoxo. 

Agora, há liberdade, faz-se o que quer, acabou a censura. Mas e o dinheiro? Está nas mãos de 

poucos, de quem sabe fazer ‘lobby’, dos que têm esquema” (CARDOSO, 2006, p. 267).  

Fazendo questão de acrescentar que, afora pelo paradoxo destacado, a censura era 

absolutamente nociva, sendo ele favorável ao estabelecimento de rigorosas delimitações 

etárias para os espetáculos que envolvem sexo, David Cardoso resgata um depoimento de 

1985, em que afirmara que “de modo geral, acredito que não haja nenhuma relação entre sexo 

e violência. A meu ver, a prática do sexo ajuda a descarregar as tensões” (CARDOSO, 2006, 

p. 270), o que legitima a impressão geral outrora mencionada, afinal levada ao extremo em “A 

Freira e a Tortura” (1983, de Ozualdo Candeias), filme protagonizado pelo próprio David 

Cardoso que incomodava menos pelo sobejo de nudez e erotismo – já tornados triviais no ano 

de lançamento, visto que já existiam os filmes com sexo explícito – que pelas citações 

gramscianas ou pelas situações tensas envolvendo menções à Teologia da Libertação e às 

práticas militares de tortura física contra suspeitos de crimes políticos.   

Em 29 de julho de 1985, portanto, 

 
Um ato público no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, reuniu mais de setecentos 

intelectuais e artistas para ouvirem o ministro da Justiça, Fernando Lyra, anunciar o 
fim da censura. ‘Está extinta a censura no Brasil’, diz o ministro, comprometendo-se a 

transformar o documento que recebera de uma comissão de intelectuais na ‘Lei Áurea 

da Inteligência Brasileira’ (SIMÕES, 1999, p. 243).  
 

Apesar da extinção oficial da censura oriunda do governo militar na data supracitada, 

continuam a existir grupos, organizações ou associações “dispostas – em nome de um 

pretenso saber ou de uma visão de mundo – a impor restrições à livre circulação de ideias e 

produtos culturais e artísticos no ambiente social” (SIMÕES, 1999, p. 247). A experiência de 

enfrentamento desencadeada pela Boca do Lixo, entretanto, serviu para incomodar o que o 
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historiador Sérgio Buarque de Holanda chamou de ideologia impessoal do liberalismo 

democrático, num livro clássico que examina as bases constitutivas das contradições políticas 

brasileiras que eram verificadas desde antes da década de 1930, quando foi publicado. 

Segundo o autor, a importação precipitada de princípios políticos complexos, sem saber até 

que ponto os mesmos se adequavam à realidade brasileira, fez com que estes só fossem 

assimilados efetivamente até onde coincidiam com “a negação pura e simples de uma 

autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar 

com familiaridade os governantes. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-

entendido” (HOLANDA, 1936, p. 119).  

Aproveitando um pronunciamento do pesquisador Inimá Simões no painel 

Perspectivas Estéticas do Cinema Brasileiro, ocorrido em 29 de setembro de 1985 num 

seminário brasiliense, reitera-se que a grande virtude dos filmes produzidos na Boca do Lixo 

era que eles não enfrentavam a resistência dos exibidores e distribuidores, ao contrário do que 

costumava acontecer – e continuava a acontecer hoje em dia – visto que sempre se percebeu 

“uma certa ojeriza, uma certa rejeição por parte do exibidor tradicional (...), que está 

condicionado pelo cinema [norte-]americano” (‘apud’ MORAES, 1986, p. 120). Assim sendo, 

vale a pena destacar que, apesar de alguns filmes serem efetivamente engajados – em suas 

perspectivas intradiegéticas – à liberalização dos costumes e à redemocratização do país, boa 

parte dos problemas que os cineastas do setor enfrentavam com a censura militar advinham de 

“maneiras paranóicas de tratar com produtos/discursos que os censores não compreendiam 

(por isso eram temidos), ou continham irreverentes tentativas de distender os cordões do 

controle” (ABREU, 2006, p. 206).  

Anda que seja necessário admitir que a maioria das pornochanchadas – em seu humor 

óbvio e legitimador de preconceitos contra vítimas de adultério, homossexuais e mulheres 

com comportamentos lúbricos – esteja regida pelas leis de mercado e, não obstante a farta 

exposição de elementos eróticos, “as soluções das tramas ou o equilíbrio das narrativas 

davam-se com a prevalência das  instituições: o casamento, o casal monogâmico, as união da 

virgem ou da moça fiel e romântica com o herói, a punição dos infiéis” (ABREU, 2006, p. 

166), tal constatação de uma liberalização conservadora que, na aparência, fingia alterar o 

estado de coisas para manter tudo exatamente como estava
35

, não impedia as manifestações 

                                                             
35 Fórmula político-conservadora que se tornou literariamente célebre quando associada ao personagem 

Tancredi, no romance “O Leopardo”, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, convertido num magnífico filme de 

Luchino Visconti em 1963., quando o personagem foi vivido por Alain Delon.  
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efetivamente contestatórias de alguns cineastas – em especial, Ozualdo Candeias, Ody Fraga, 

Carlos Reichenbach e Jean Garrett – tomados como centro definidor desta pesquisa.  

A exponenciação hermenêutica das obras dos citados cineastas leva-nos a considerar a 

aparência das pistas como suspeitosas, visto que “o próprio fato de serem aparentes deveria 

permitir-nos reconhecer que são explicáveis em termos muito mais econômicos” (ECO, 1990, 

p. 58), havendo, portanto, a necessidade de ir além das interpretações dominantes sobre os 

significados presumidamente óbvios das pornochanchadas, quando há muito o que ser lido 

nas entrelinhas dos filmes. O seminal “Os Homens Traem... e as Mulheres Subtraem!” (1970, 

de Victor di Mello) é categórico neste sentido, visto que, para além das peripécias repletas de 

nonsense do protagonista vivido por José Vasconcellos e da troca de casais prometida pelo 

título do filme, o melancólico personagem de David Cardoso, um músico desiludido com a 

fama, inspirado em Ronnie Von, justifica a necessidade de leituras diversificadas sobre o 

mesmo filme.  

Levando-se em consideração, numa comparação expansiva com a história da ciência, 

que esta é “tão complexa, caótica, repleta de enganos e interessante quanto as ideias que 

encerra, e essas ideias serão tão complexas, caóticas, repletas de engano e interessantes 

quanto a mente daqueles que as inventaram” (FEYERABEND, 1974, p. 33), tal pesquisa é 

absolutamente permeada por ideias ‘ad hoc’, defensáveis somente porque a maior parte do 

que fora publicado até então sobre a Boca do Lixo trata o tema “com ironia e distanciamento, 

com uma tendência a desqualificar os filmes, as pessoas e o processo” (ABREU, 2006, p. 10).  

Sendo centrada na leitura das obras pesquisadas – no afã por demonstrar que é 

possível detectar intenções nas obras fílmicas a partir de conjeturas espectatoriais e que “um 

texto [fílmico] pode prever um leitor-modelo com o direito de fazer infinitas conjeturas” 

(ECO, 1990, p. 75) – as pornochanchadas e, principalmente, as suas derivações mais 

complexas da primeira metade da década de 1980, inclusive as que são imbuídas de sexo 

explícito, revelam, em seu substrato, um imponente conjunto de referências discursivo-

contestatórias que, continuando o que fora ensaiado no Cinema Novo, emitiu seus gritos de 

protestos, mas estes foram suprimidos por gemidos altissonantes, simulados ou não, que eram 

convertidos, por suposta exigência das massas consumidoras, em sentimentos e pulsões 

triturados “pela máquina de fazer carne moída, servidos em ‘technicolor’ para espectadores 

que não têm o direito de resposta” (BERNARDET, 1979b, p; 108). Aventa-se, portanto, que 

tais gemidos não deixaram de ser protestantes.  
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3. 5. Estudo de caso pré-conclusivo: David Cardoso e a DaCar Produções  

 

Neste panorama produtivo, a fim de se resgatar a hipótese que fundamenta esta 

pesquisa sobre a Boca do Lixo e validar os objetivos mencionados na Introdução, cabe uma 

averiguação detalhada sobre os filmes produzidos, dirigidos ou protagonizados pelo sul-mato-

grossense David Cardoso, no sentido de que, apesar de estes serem predominantemente 

policialescos e flertarem até mesmo com o horror, são comumente rotulados como 

pornochanchadas, a ponto de este artista ser um dos mais recorrentes associados ao 

subgênero.  

Segundo o pesquisador Inimá Simões, as ditas pornochanchadas são identificadas 

menos por sua temática erótica constante que pelo nível técnico apressado das produções, às 

quais ele se refere como sendo de baixo nível cultural. Nas palavras dele, “a censura gastou 

seu tempo à toa, pois a maioria destes filmes nunca teve como proposta (apesar de muitas 

vezes confirmar o contrário) contribuir para a tomada de consciência do espectador” 

(SIMÕES, 1999, p. 205). Entretanto, as colaborações de David Cardoso com o roteirista Ody 

Fraga e com o diretor Ozualdo Candeias, ambos intelectuais politizados, dão vazão à sua 

réplica em primeira pessoa de que se arriscou ao realizar filmes com eles, não obstante as 

negociações que o astro teve de efetivar com a Censura estivessem muito mais vinculadas a 

questões de licenciosidade sexual, de modo que, quando os cartazes de seus filmes eram 

proibidos por causa da exposição da nudez das atrizes, ele conformava-se em pintar tarjas 

propositalmente malfeitas sobre as partes anatômicas consideradas ofensivas. Segundo o 

próprio David Cardoso, ele pintava “de uma maneira bem primária, borrada mesmo. Então 

aquele espectador que vai ao cinema para se masturbar percebia que aquilo era um ato de 

censura e sacava que aquela cena no filme deveria ter os seios e até mais, o suficiente para as 

suas intenções” (STERNHEIM, 2004, p. 115).   

O confessado narcisismo do astro, relacionado aos seus cuidados com a forma física e 

à ambição (afinal, frustrada) de se tornar um astro hollywoodiano – tal qual aconteceu com o 

carioca Raul Roulien, que, na década de 1930, chegou a trabalhar com o cineasta John Ford – 

levaram-no a expor o seu próprio corpo de uma forma bastante inusual até mesmo para as 

convenções eróticas da época. Antes mesmo que as liminares permitindo a exibição de filmes 

contendo imagens de penetração sexual ou nudez masculina, ele mostrou-se completamente 

despido no episódio “O Prazer da Virtude”, que ele dirigiu para o filme “Pornô!” (1981). 

Além disso, as suas participações em “Corpo Devasso” (1980, de Alfredo Sternheim) e “As 

Seis Mulheres de Adão” (1982, de David Cardoso) chamaram a atenção pelo homoerotismo e 
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pelas piadas de duplo sentido com jargões como o célebre “ame-o ou deixe-o”, 

respectivamente, antes que o diretor enveredasse pelo sexo explícito, sob o pseudônimo 

Roberto Fedegoso, em “O Viciado em C” (1985). Neste filme, inclusive, ele exibiu o seu filho 

adolescente David Cardoso Jr., então com quatorze anos de idade, em cenas de masturbação 

simulada que lhe causaram problemas judiciais e anteciparam o seu declínio como partícipe 

da Boca do Lixo, bastante decadente após a pletora dos filmes efetivamente pornográficos.  

Se, por um lado, David Cardoso não esconde o seu oportunismo em entrevistas e 

depoimentos nem tampouco consegue se esquivar de contradições elementares – como, por 

exemplo, quando se engana ao afirmar que, “apesar de já ter realizado dezenas de filmes onde 

aparecia nu e contracenando com mulheres e homens e muita gente filmando, nunca precisei 

ficar em estado de excitação. E também nunca mostrei meu membro em nenhum filme” 

(CARDOSO, 2006, p. 279) – por outro, ele se enquadra na categoria apontada por Alfredo 

Sternheim, no que tange à subestimação dos estudiosos:  

 

 [...] criadores que, tanto no passado como no presente, por razões nem sempre bem 

explicadas, acabam sendo tratados com desprezo, não ganham da crítica a análise e o 

respeito que merecem. Isso se verifica, principalmente com aqueles que, abertamente, 
sempre se propuseram a fazer uma obra para o consumo popular (STERNHEIM, 

2004, p. 05).  
 

Malgrado não corresponder ao que forçosamente pode ser identificado como um 

“cineasta autoral da Boca do Lixo”, antonomásia que pode ser estendida a diretores como 

Ozualdo Candeias, Carlos Reichenbach, José Mojica Marins e até mesmo o precipitado 

Francisco Cavalcanti, David Cardoso é um dos produtores mais exitosos do cinema brasileiro 

e contribuiu bastante para a delimitação temática e contestatória (ainda que por vias 

eventualmente involuntárias) do erotismo da região paulistana conhecida como Boca do Lixo, 

de modo que, se hoje ele aceita de bom grado a alcunha de “rei da pornochanchada”, seus 

contributos pessoais em filmes que não se filiavam a este subgênero mas eram 

sistematicamente rotulados como tais são tão inequívocos quanto prolíficos, não sendo causal 

a escolha das palavras que subtitulam a sua biografia: persistência e paixão. Por estes 

motivos, a obra de David Cardoso merece ser cuidadosamente estudada por pesquisadores do 

cinema brasileiro, retirando-a da zona de rotulação depreciativa generalizante a que esteve 

academicamente confinada até então.  

Por mais que se esteja ciente da “involuntariedade contestatória” de David Cardoso, 

conforme foi anteriormente destacado, num prisma analítico que confira importância às 

influencias concretas exercidas pelos fatores socioculturais na concepção de obras de arte – e, 
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por mais rechaçados pela crítica que tenham sido os filmes da Boca do Lixo, eles são, 

inequivocamente, “obras de arte” – os filmes que foram lançados pela Dacar Produções na 

primeira metade da década de 1980 merecem uma investigação mais detida, no que tange ao 

modo como seus roteiros – geralmente escritos por Ody Fraga – coadunam-se às exigências 

políticas da época (figura 14) e, ao mesmo tempo, à maneira como a obrigação cada vez mais 

premente por inserção de cenas de sexo explícito culminou no declínio da produtora, que 

soçobrou justamente quando David Cardoso passou a realizar filmes pornográficos.  

 

 

Figura 14: pôster de E AGORA JOSÉ? (A TORTURA DO SEXO), filme escrito e dirigido por Ody Fraga e 

produzido por David Cardoso, em que ficam evidentes as contradições entre imposições sexuais e tentativas 

de expressão contestatória envolvendo as mazelas ditatoriais. 

Neste sentido, a importância dos fatores socioculturais é importantíssima para a 

análise porque estão vinculados aos valores, ideologias e técnicas de comunicação que 

sustentam discursivamente os filmes, por mais comercialmente oportunistas que eles sejam, 

visto que:  

 

O grau e a maneira por que influem esses três grupos de fatores variam, conforme o 

aspecto considerado no processo artístico. Assim, os primeiros se manifestam mais 
visivelmente na definição da posição social do artista, ou na configuração dos grupos 

receptores; os segundos, na forma e no conteúdo da obra; os terceiros, na sua fatura e 

transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os quatro momentos da produção, pois:  
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a) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo os 
padrões de sua época; 

b) escolhe certos temas;  

c) usa certas formas;  

e d) a síntese resultante age sobre o meio (CANDIDO, 1957, p. 20).  
 

A fim de restituir o devido crédito a David Cardoso – que, segundo autodeclaração, ao 

todo, participou de “cerca de oitenta produções entre longas-metragens, documentários e 

filmes institucionais, sendo mais de trinta na DaCar, com uma particularidade: ninguém nunca 

gostou dos meus filmes, só o público” (CARDOSO, 2006, p. 134) – faz-se mister deslindar 

alguns dos aspectos narrativos dos filmes realizados no período destacado.  

O último filme financiado pela DaCar Produções foi o malfadado “O Dia do Gato” 

(1987), dirigido e estrelado pelo próprio David Cardoso, menos erótico que suas realizações 

anteriores e centrado numa trama policial, em que um bandido invade a residência de uma 

família riquíssima e mantém os seus habitantes – principalmente, as mulheres – reféns, 

envolvendo-se sexualmente com algumas das moradoras e, ao final, graças à esperteza de uma 

garotinha (interpretada por sua própria filha, Tallyta Cardoso) é perseguido e morto pela 

polícia. Entretanto, a bilheteria foi fraquíssima, não obstante ter conseguido pagar os custos 

de produção. Nas palavras do diretor, o filme “não foi bem. Não tinha sexo, não tinha nada 

forte e... A gente já tinha uma certa idade. Isso pesa. Aí desanimei de vez” (‘apud’ 

STERNHEIM, 2004, p. 122).  

No mesmo depoimento, David Cardoso enumera as frustrações associadas ao fiasco 

pseudodocumental que foi “Estou com AIDS” (1986 – figura 15):  

 

A fita foi o maior fracasso de minha vida. Uns acusavam o título que escolhi por 

representar as frases ditas por muitos para seus pais... O título e por tratar de algo nada 

agradável... Sei lá, ninguém quer pagar ingresso para ver doença. Fiz cinco mil 

cartazes, mais um ‘trailler’ pesado, realista... Acho que amedrontei demais o público. 
Não tive nenhuma ajuda governamental, foi um imenso prejuízo (‘apud’ 

STERNHEIM, 2004, p. 121).  
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Figura 15: cartaz de ESTOU COM AIDS, filme que o diretor David Cardoso considera o maior fiasco de sua 

carreira. 

 

Além disso, o diretor também realizou alguns filmes eminentemente pornográficos, 

mas, como renega a responsabilidade pelos mesmos em entrevistas – visto que estes foram 

dirigidos sob pseudônimo – e eles ultrapassam o escopo etário desta pesquisa, serão levadas 

em consideração as obras em que o nome de David Cardoso apareça ostensivamente nos 

créditos dos filmes, não obstante ser destacável a sua presença como ator em “Novas 

Sacanagens do Viciado em C...” (1985), em que interpreta um afetadíssimo advogado, 

defensor dos direitos judiciais das travestis.  

No período aqui estudado – a primeira metade da década de 1980 – um conjunto de 

treze filmes foram realizados pela DaCar Produções, sendo os primeiros: a obra em episódios 

“Aqui, Tarados!” (1980, co-dirigido por John Doo e Ody Fraga), na qual o astro dirige, mas 

não participa como ator, o segmento “O Pasteleiro”, sobre um chinês que prepara petiscos 

com carne de prostitutas desamparadas; “Corpo Devasso” (1980, de Alfredo Sternheim), que 

surpreende pelas cenas indulgentes de homossexualismo; e o comercialmente muito bem-

sucedido “A Noite das Taras” (1980), também em episódios, novamente co-dirigidos por John 

Doo e Ody Fraga, estando este último responsável pelos roteiros de todos os segmentos.  
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Em 1981, a empresa lançou “Pornô!” (figura 16), cujo episódio inicial, “As Gazelas”, 

dirigido pelo fotografo Luiz Castellini, continha a situação que ostenta o cartaz, os ventres 

desnudos de duas mulheres. David Cardoso dirige e protagoniza o segundo segmento, “O 

Prazer da Virtude”, coprotagonizado por Matilde Mastrangi, que faria par com este ator em 

diversas outras ocasiões. No enredo, o ator interpreta um homem rico que, após conhecer uma 

mulher frívola numa festa, convence-a a vestir-se de freira, pois gosta de imaginar suas 

parceiras sexuais como virtuosas. O terceiro segmento, “O Gafanhoto”, dirigido por John 

Doo, é o mais célebre deste filme, graças ao seu portentoso entrecho sobre uma mulher cega e 

opressora que, de repente, constata que pode extrair erotismo de insetos introduzidos em sua 

vagina.  

 

 

Figura 16: insinuante cartaz do filme PORNÔ!. 

 

Em 1982, a DaCar Produções lançou “Mulher Tentação”, de Ody Fraga, “As Seis 

Mulheres de Adão” (figura 17), conduzido pelo próprio David Cardoso, e a continuação em 

episódios “A Noite das Taras nº 2”, em cujo segundo segmento, “A Guerra das Malvinas”, 

David Cardoso interpreta a si mesmo, sendo assaltando em sua própria residência, incorrendo 

em diversos chistes metalingüísticos, como o momento em que o astro reconhece a líder do 

bando de assaltantes como a sua companheira de cena em “Pornô!”.  
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Figura 17: cartaz de AS SEIS MULHERES DE ADÃO, que apresenta algumas cenas de sexo explícito. 

 

Em 1983, os filmes lançados são “Corpo e Alma de Mulher”, que teve problemas com 

a atriz principal, Tássia Camargo, e “A Freira e a Tortura” (figura 18), quiçá o mais elaborado 

dentre todos os citados, por conta da impressionante criatividade (e potencial contestatório) do 

diretor Ozualdo Candeias. No ano seguinte, já sofrendo as pressões por inserção de cenas de 

sexo explícito, David Cardoso dirige e protagoniza o fracassado policial “Tentação na Cama” 

e responsabiliza-se por dois episódios de “Caçadas Eróticas”, destacando-se o segmento final, 

“Os Punks”, que surpreende pela argúcia cômica das referidas personagens, sarcásticas e 

invasivas, sendo os diálogos deste episódio marcantes por seu humor corrosivo e 

contracultural.  

 

Figura 18: cartaz de A FREIRA E A TORTURA, que concilia explicitamente erotismo e contestação política. 
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No final de 1984, David Cardoso cede ao filme pornográfico propriamente dito e 

realiza “O Viciado em C...” (figura 19), sob pseudônimo, incluindo o seu filho adolescente 

David Cardoso Jr. em polêmicas cenas de insinuação masturbatória. O sucesso da fita rendeu 

uma continuação no ano seguinte, “Novas Sacanagens do Viciado em C...”, além de outros 

filmes pornográficos [“Troca-Troca do Prazer” (1985) e “Sexo Cruzado” (1986), ambos 

dirigidos pelo pseudônimo Armando Pinto], que, por sua mediocridade elementar e por 

extravasarem o escopo desta pesquisa, serão abordados em trabalhos acadêmicos posteriores, 

tanto quanto o falso documentário compreensivamente enjeitado pelo público “Estou com 

AIDS” (1986) e a canhestra trama policial “O Dia do Gato” (1987), último filme dirigido pelo 

astro, que, hoje, contenta-se com aparições especiais em telenovelas, seriados e filmes de 

outros realizadores, já que é estigmatizado pela pecha pornochanchadesca depositada sobre 

ele, conforme o próprio reclama: “o rótulo ficou, as pessoas olham mais para o rótulo e não 

enxergam o ser humano. Mas é assim mesmo, a gente tem que caminhar com isso e olhar para 

a frente” (‘apud’ STERNHEIM, 2004, p. 157).  

 

Figura 19: cartaz de O VICIADO EM C..., primeiro filme ostensivamente pornográfico de David Cardoso, que o 

realizou sob pseudônimo. 

 

Ao se analisar os filmes citados em conjunto, constata-se o quanto eles são 

flagrantemente atravessados pelos elementos constantes no subtítulo desta dissertação, a 

vendabilidade e a contestação política. Se, no segundo caso, tal aspecto deve-se 

principalmente à autoralidade dos cineastas com quem David Cardoso trabalhou, associados a 

ideologias de esquerda (caso do irônico Ody Fraga) ou historicamente marcados pelo cinema 
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combativo (caso da filiação de Ozualdo Candeias ao Cinema Marginal), no primeiro caso, 

David Cardoso é um dos mais bem-sucedidos artistas da Boca do Lixo, visto que, conforme 

ele mesmo confessa: 

 

Não conseguia passar mais de três meses do lançamento de um filme, tivesse bom 
resultado ou não, e ficava inquieto para realiza o próximo. (...) E o fazia não apenas 

pelo saldo bancário ou prazer pessoal, mas pelo fato real e ter uma produtora com 

vários funcionários e pelas constantes visitas de atores e técnicos que vinham até a 

DaCar à procura de um novo trabalho, na certeza de que iriam receber até o último 
centavo (CARDOSO, 2006, p. 126).  

 

 Entretanto, à época, os filmes dirigidos, protagonizados ou produzidos por David 

Cardoso – como os demais cineastas da Boca do Lixo – não recebiam comentários favoráveis 

da imprensa, o que, involuntariamente, assegurava excelentes bilheterias, devido à centelha de 

polêmica de jargões publicitários como “o mais novo escândalo do cinema nacional” [sobre o 

filme “Pornô!” (1981)] ou “o filme do século... ou do sexo” [sobre “As Seis Mulheres de 

Adão” (1982)]. O astro, inclusive, era freqüentemente mencionado em revistas como Playboy, 

Veja, Contigo e Ilusão, já que, além de trabalhar em fotonovelas e ser contratado pelo TV 

Globo para a telenovela “O Homem Proibido”, de 1982, seus filmes chamavam a atenção pela 

sexualidade e pelo desbunde. O próprio artista, deslumbradamente, acrescenta:  

 

A mídia abriu generosamente espaço para mim durante toda a minha vida artística. 
Durante a gravação de ‘As Seis Mulheres de Adão’, a revista Playboy publicou 

matéria de seis generosas páginas abordando os bastidores da gravação do filme, sob o 

título ‘Ação! Tirem a Roupa!’, e subtítulo ‘Tudo que acontece atrás das câmeras 
quando David Cardoso, rei da pornochanchada, dá as ordens’. A Playboy descreve na 

reportagem o dia-a-dia das filmagens. É interessante a observação do repórter quando 

foi à DaCar para acompanhar as primeiras filmagens e verificou que na porta um 

cartaz avisava ‘Aqui, Tarados!’ (na verdade, o título de um dos filmes da produtora) 
(CARDOSO, 2006, p. 124).  

 

Ao mesmo tempo em que seus filmes faziam sucesso, antes do despontar do sexo 

explícito, muitos deles eram exibidos sem a autorização da produtora, conforme o próprio 

diretor constatou em diversas cidades sul-americanas, o que fez com que ele lamentasse as 

dificuldades distributivas do cinema brasileiro, elogiando o pioneirismo de Amácio 

Mazzaropi, que ousava contratar fiscais particulares para verificarem as bilheterias 

arrecadadas em cada sala em que seus filmes eram exibidos. Além disso, David Cardoso 

perdeu muito dinheiro em processos judiciais abertos por atrizes famosas incomodadas por 

suas declarações bem-humoradas, respondendo a perguntas sobre estrelas com quem ele teria 



101 

 

feito sexo de verdade durante as filmagens. O próprio autor se defende: “não dava tempo. Ou 

comia ou fazia o filme. Na realidade, na cabeça de muito espectador leigo é que, sendo 

produtor, diretor, ator, teria direito a isso, seria fácil. Não é assim. Mas fiquei com a fama que 

comia todas. Paciência” (‘apud’ STERNHEIM, 2004, p. 156).  

Finalmente, vale ressaltar que, no título desta dissertação, está explícita também uma 

palavra-chave na abordagem sobre os filmes da Boca do Lixo: a contradição. Seja cotejando 

os depoimentos dos realizadores com as suas obras, seja investigando os motivos para a 

infâmia crítica destas últimas, concorda-se com a determinação jamesoniana de que “o visual 

é essencialmente pornográfico; isto é, sua finalidade é a fascinação irracional, o 

arrebatamento; nessa ótica, pensar seus atributos transforma-se em algo complementar se não 

houver disposição de trair o objeto” (JAMESON, 1995, p. 01 – grifo do autor). Nesse sentido, 

também concordando com o autor que “nossa sociedade começou a nos apresentar o mundo – 

agora, em grande parte, um conjunto de produtos de nossa própria criação – exatamente como 

um corpo, que se pode possuir com os olhos e de que se podem colecionar as imagens” 

(JAMESON,1995, idem), atrevemo-nos a pôr em prática o desafio proposto por Alfredo 

Sternheim, prolífico cineasta e catalogador da Boca do Lixo, no que tange ao resgate crítico 

de uma imponente capital rejeitada do cinema brasileiro.  

 

A afirmação, à primeira vista, pode soar exagerada, principalmente para a nova 

geração que recebeu a respeito [da Boca do Lixo] muitas observações equivocadas e, 
na maior parte, predatórias. Assim são porque inúmeros jornalistas especializados 

sempre insistiram em classificar o cinema feito na Boca do Lixo como um estilo [a 

pornochanchada]. (...) O clichê, carregado de preconceito, substituiu a análise séria e 

passou a ser aplicado indistintamente pelos críticos para apontar a produção saída da 
Boca, fosse de qualquer gênero. E, com isso, criou-se um lamentável estigma para boa 

parte de nossos cineastas (STERNHEIM, 2005, p. 13).  

 

Por estes motivos, não se apresenta aqui uma “conclusão” (no sentido propriamente 

dito do termo), mas sim uma das inúmeras pré-conclusões que podem ser aferidas quando se 

mergulha na riquíssima filmografia de um dos cineastas bocadolixenses e um apêndice pós-

conclusivo sobre o que ocorreu com a região, já extremamente dilacerada pela imprensa, 

quando o cinema de sexo explicitou invadiu o que se convencionou chamar de 

redemocratização brasileira, a partir de 1985. O que se segue são novas possibilidades 

bibliográficas, o perdão universitário concedido a uma região assumidamente marginal e 

pecadora, mas também responsável pela feitura de algumas das produções cinematográficas 

mais criativas e/ou subdesenvolvidamente originais de toda a história do cinema brasileiro. 

“Por isso, a sua gente, seus realizadores, merecem todo o respeito, todas as homenagens 
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possíveis. Essa é apenas uma delas e que procura resgatar a obra dos diretores que lá estavam” 

(STERNHEIM, 2005, p. 44). Aos poucos, a academia restitui à região a importância histórica 

e contestatória que lhe foi negada em seu apogeu.  

A exigüidade de produção teórica sobre o tema aqui apresentado como objeto de pesquisa 

instaura uma dificuldade inicial, em razão de a sua metodologia dominante ser de tipo 

bibliográfico. No afã por explicitar quais procedimentos e/ou instrumentos técnicos serão 

adotados na condução da pesquisa ora apresentada, há de se estabelecer quais critérios serão 

adotados para elencar os aspectos relevantes sobre o tema. Por motivos caros à referida 

exigüidade teórica, há de se recorrer a um procedimento metodológico caro ao ‘anarquista 

epistemológico’ alemão Paul Feyerabend, que afirma que “o único principio que não inibe o 

progresso é: tudo vale” (FEYERABEND, 1989, p.27). Com isso, quer-se dizer que meios 

“irracionais” como a propaganda, a emoção e as hipóteses ‘ad hoc’ são também válidas no 

estudo de conhecimentos que ainda carecem de fundamentação teórica mais precisa. Afinal de 

contas, como nos pergunta Michel Foucault, de que valeria a obstinação do saber se ele 

assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não incluísse também como proposta 

epistemológica o descaminho daquilo que já é conhecido. Diz o autor: “existem momentos na 

vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir” 

(FOUCAULT, 1990, p.13).  

As investigações das características, diferenças e traços comuns essenciais a alguns filmes 

são determinantes, justificando, inclusive, análises biográficas de seus responsáveis técnicos e 

a compilação de artigos de jornalismo de entretenimento relacionamento ao período em que 

eles foram realizados. Para além das similaridades formais e/ou formulaicas dos filmes 

destacados, as diferenças estilísticas e, principalmente, ideológicas e avaliativas entre eles dão 

vazão a um exame cuidadoso desta fase subestimada da cinematografia brasileira. Partindo do 

pressuposto de que, a partir da crescente integração dos meios de comunicação na estrutura 

econômica mundial, torna-se imprescindível uma perspectiva de análise detida, 

essencialmente, “no estudo das relações de poder que se expressam no sistema econômico, na 

cultura e nas suas interações” (HERSCOVICI et alli., 2000, p.1), torna-se vital entender o 

quanto estes filmes estão relacionados ao processo de acumulação de capital e as relações 

entre produção material e produção intelectual, bases analíticas da Economia Política da 

Comunicação. 

 Esta perspectiva ajuda a compreender o que motivava o jornalista Matinas Suzuki a 

hostilizar com tamanho afinco o cinema brasileiro “moribundo” e imediatamente posterior à 
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fase analisada neste projeto – ou seja, antes do fechamento da Embrafilme – como sendo 

falido em essência por causa da suposta associação entre Estado e mercado como orientação 

ideológica advinda dos cineastas outrora vinculados ao Cinema Novo. Segundo o jornalista, 

“a raiz do problema é intrinsecamente o olhar oficial estatizante sobre o cinema e as suas 

derivações autoritárias e a antivalorização do próprio mercado, que acabaram por mais 

contribuir para o fechamento das salas (com a obrigatoriedade de projeções de filmes 

brasileiros) do que para ampliar o público” (apud SOUZA, 1993, p.53), ponto de vista 

bastante combatido que, por sua vez, encontra ecos efetivos e bem-sucedidos (no patamar 

mercadológico) na fase seguinte do cinema brasileiro, a Retomada da segunda metade de 

década de 1990, em que “a paixão pelo Brasil andou de mãos dadas com o aumento da 

produção de filmes (NAGIB, 2002, p.16).  

Dentre os diversos fatores justificativos para esta “ressurreição” do cinema brasileiro – 

olhada com muita desconfiança pelos cineastas veteranos, que tacham-na de uma estratégia 

midiática de divulgação que escamoteia o aspecto irrestrito de estratégia mercadológica da 

mesma – estão as novas medidas provisórias da Lei do Audiovisual promulgada em 1993, que 

elevavam o limite de dedução de imposto permitido às empresas financiadoras dos filmes, o 

que contribuía para que mais recursos (e, por extensão, discursos tardo-capitalistas) fossem 

injetados nos filmes, tornando ainda mais justificado o cotejo erário defendido neste projeto.  

Vale acrescentar que os mecanismos de viabilização, por si só, não garantem a relevância 

do cinema brasileiro. Por mais empolgação que gerem as fórmulas rentáveis da Retomada – 

em grande parte, refratária de um modelo de cinema influenciado diretamente pela linguagem 

televisiva – e “por mais que o nacionalismo gere uma visão tolerante do que é simplesmente 

oportuno no mercado, a aplicação de fórmulas e o recurso a gêneros consagrados se mostram 

hoje insuficientes para revigorar o cinema brasileiro” (XAVIER, 2001, p.126). Por essas e 

outras razões analíticas, a investigação dos paradoxos entre vendabilidade e contestação 

política apresentados nos filmes produzidos sob a égide geográfica e discursiva da Boca do 

Lixo paulista merece atenção redobrada, seja enquanto perspectiva histórica sobrevivencial de 

um caráter nacional seja enquanto ambíguo estratagema de enfrentamento da repressão 

política então em voga no Brasil, de maneira que, em ambas as situações, “as indústrias 

culturais passam por reestruturação institucional determinada pela lógica do capital” 

(FONSECA, 2003, p.324), conforme intenta demonstrar a ansiada efetivação da pesquisa 

pretendida. 
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À GUISA DE PÓS-CONCLUSÃO: A BOCA DO LIXO ESCANCARADA PARA O 

SEXO EXPLÍCITO E O OCASO PORNOGRÁFICO DE UM DOS MAIS CRIATIVOS 

CICLOS PRODUTORES DO CINEMA BRASILEIRO 

 

 Ao final desta pesquisa, foi confirmada a premissa de que os filmes produzidos pela 

Boca do Lixo, apesar de serem orientados primordialmente para o lucro de seus produtores e 

realizadores – o que lhes conferiu uma estabilidade comercial baseada em fórmulas apelativas 

e num modelo de produção imediatista – contribuíram indiretamente para o processo de 

reabertura democrática do Brasil, visto que seus roteiros eventualmente continham motes e/ou 

discursos implícitos que iam radicalmente de encontro aos ditames morais, comportamentais e 

inclusive sociopolíticos da ditadura militar que então se instalava no Brasil.   

A existência de tais discursos incomodou sobremaneira a imprensa dominante do período, 

que, por medo de represálias ou por ostensiva adesão ao programa ditatorial, difundiu o termo 

pejorativo pornochanchada, isolando-o de sua inicial categorização enquanto subgênero 

fílmico, atrelado às comédias eróticas que surgiram no final da década de 1960 e abundaram 

na década seguinte, sendo produzidos em larga escala principalmente no Rio de Janeiro, 

malgrado a região paulistana da Boca do Lixo ser amplamente vinculadas às mesmas.  

Os inevitáveis paradoxos, contradições ou até mesmo oximoros de sentido entre as 

orientações teórico-temáticas dos artistas responsáveis pelos filmes “pornochanchadescos” 

analisados e as manifestações formais e conseqüências de público dos seus filmes são 

rechaçados tanto pelas facções mais conservadoras da sociedade brasileira, que tacham as 

pornochanchadas de desrespeitosas, imorais e vergonhosas, quanto pelos revoltosos patronos 

de cinematografias francamente reivindicativas, que as consideravam involuntária ou 

pusilanimentente partidárias da ideologia entreguista da época. É significativamente dito 

sobre um dos filmes, por exemplo, que, num golpe de sorte, o codiretor Raffaele Rossi 

conseguiu que a Censura liberasse “Coisas Eróticas”, apesar das diversas cenas de sexo 

explícito e, “apesar da baixa qualidade da realização, o filme tornou-se um dos campeões de 

bilheteria daquela temporada, escancarando as portas para novas produções do gênero e a 

liberação dos filmes estrangeiros conhecidos como hardcore” (GOIDA, apud TULARD, 

1996, p.547).  

Por causa deste filme em particular, uma nova onda produtiva se instalou na Boca do Lixo 

e, por extensão, no cinema brasileiro, a dos filmes de sexo explícito, que coincidiu com a 

abertura política (e de mercado) do Brasil e desencadeou efeitos nocivos que ultrapassam o 

escopo desta pesquisa, não obstante condizer com as profecias certeiras de visionários 
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eróticos como Ody Fraga, por exemplo. A pós-conclusão que se segue é uma tentativa de 

explicá-los. 

Na segunda metade da década de 1980, como reflexo direto da abertura democrática 

nacional, uma pletora de filmes voltados para a exibição do sexo explícito passou a ser 

produzida no Brasil. Os motivos primordiais para este redirecionamento produtivo 

cinematográfico estavam relacionados a uma invasão de pornografia estrangeira, 

internacionalmente divulgada desde o início da década de 1970, mas impedida de ser lançada 

no país por conta da censura ditatorial, e a crise estética que tomou de assalto o cinema 

brasileiro da época, esmagado por diversos fatores, desde crises econômicas mais gerais até a 

falência do modelo de financiamento estatal representado pela Embrafilme, criada em 1969 

pelo governo militar.  

Nesse contexto, as “pressões políticas que ocasionam o fim do regime militar, 

afrouxamento da censura e crise da economia encontram um cinema com tradições na 

abordagem de grandes questões nacionais e carregando um segmento marcado pelo erotismo” 

(ORTIZ RAMOS, 1987, p. 438). O referido segmento erótico do cinema brasileiro 

corresponde predominantemente à Boca do Lixo, região paulistana compreendida por 

algumas ruas do bairro da Luz, em que um conjunto de diretores, atores, fotógrafos e demais 

técnicos cinematográficos reuniam-se entre si, sob a forma de cooperativas espontâneas, e 

dedicavam-se à vasta produção de filmes rotulados como pornochanchadas, por conta de seu 

esquema rápido de produção, obedecendo a critérios oportunistas como títulos apelativos e 

cenas recorrentes de nudez e/ou insinuação sexual.  

Depois que passou a vigorar no Brasil um esquema apelidado de “indústria das 

liminares”, que permitiu que clássicos estrangeiros permeados pelo sexo explícito – como “O 

Império dos Sentidos” (1976, de Nagisa Oshima) e “Calígula” (1979, de Tinto Brass, Bob 

Guccione & Giancarlo Lui) – fossem lançados no país, os produtores da Boca do Lixo 

alegaram uma pressão do público por mais liberalidade nas cenas de sexo e obrigou os seus 

diretores à realização de filmes amplamente categorizados como pornográficos. O estopim 

para este processo foi o lançamento de “Coisas Eróticas” (1981, de Raffaele Rossi & Laerte 

Calicchio), em julho de 1982, um ano após a sua realização, que engendrou filas 

quilométricas, interdições policiais, e, para além da mediocridade estrutural do filme, uma 

eficientíssima propaganda boca a boca, que, entre outros aspectos, incentivava o público a 

correr para os cinemas e assistir à novidade, visto que, a qualquer momento, ele poderia ser 

retirado de cartaz. Isso fez com que os cineastas da Boca do Lixo, de onde os responsáveis 

pelo filme provinham tangencialmente, olhassem para o mesmo com muita desconfiança e 
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relativa inveja, pois sabiam o que ele representava. Ou seja, “o sucesso de bilheteria, 

percebido pelo exibidor, mostrava que um novo ciclo estava para surgir: a era do explícito. A 

pornochanchada se tornaria obsoleta: afinal, quem pagaria para ver insinuação se já era 

possível ver sexo?” (GODINHO & MOURA, 2012, p. 129). Dito e feito, dentre os filmes 

lançados pela região nos anos seguintes, cerca de 60% deles merecia receber a alcunha de 

pornográficos.  

Apesar do sucesso inquestionável do filme, um cotejo narrativo (e, principalmente, 

ideológico) com as tramas então realizadas na Boca do Lixo, com reiterado pendor 

contestatório em meio aos seus chamarizes paródicos e eroticamente oportunistas, revelará as 

fraquezas estéticas e tendências reacionárias do enredo: dividido em três episódios, “Coisas 

Eróticas” tinha como protagonistas Zaíra Bueno, Jussara Calmon, Vânia Bonier, Walder 

Laurentis e aquele que ficaria conhecido como “o rei do sexo explícito”, Oásis Minniti. No 

primeiro episódio do filme, um homem folheia as páginas de uma revista erótica enquanto 

defeca, sentado no vaso sanitário. Após se limpar, ele despe-se completamente e, após 

manipular algumas vezes o seu pênis, liga o chuveiro, masturbando-se na intenção da modelo 

morena que contemplara na revista. Assim sendo, ele protagoniza, “feliz da vida, a primeira 

cena de sexo explícito do país: uma solitária bronha” (GODINHO & MOURA, 2012, p. 47). 

Em seguida, ele conhece por acaso a mulher em quem estava pensando sexualmente e passa 

um final de semana a seu lado, revezando-se entre transas com ela e a sua filha, num percurso 

erotógeno que difere do suposto requinte posteriormente associado às produções 

pornográficas estrangeiras, tanto em relação ao padrão de beleza púbica das atrizes quanto à 

ostensividade da ejaculação, para ficar apenas em dois aspectos.  

A segunda estória, conduzida por Laerte Callichio, era uma trama de ‘swing’ 

envolvendo dois casais, porém, é o terceiro episódio que contém a mais suspeitosa adesão 

enredística à planilha moralizante (num escopo hipócrita, é claro) da ditadura militar, visto 

que, após ter efeito sexo com diversas parentas de sua namorada virgem, o universitário 

protagonista, quando se depara casualmente com a rapariga nua no chuveiro, insinuando-se 

para ele, exclama frustrado para a câmera: “que merda! Assim não pode ser. Até a minha 

namorada? Pensei que fosse para casamento” (‘apud’ GODINHO & MOURA, 2012, p. 79). 

Em outras palavras, subjacente ao pretenso liberalismo das cenas sexuais do filme estava a 

legitimação doutrinária dos valores que regem as premissas matrimoniais institucionalizadas, 

em que a virgindade da noiva é obrigatória, mas a castidade do homem é ignorada.  
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Não obstante, “Coisas Eróticas” foi extremamente perseguido pela Censura e, como os 

primeiros exemplares do ‘hardcore’
36

 pornográfico no Brasil, mantinha apenas “um fio de 

história para sustentar as atividades sexuais dos intérpretes. Conseguiu um público de 3,5 

milhões
37

 de espectadores, confirmando ser um ótimo negócio para os produtores ainda 

recalcitrantes” (SIMÕES, 1999, P. 235). Não tardou para que os diretores mais conceituados 

da Boca do Lixo se vissem obrigados pelos produtores a realizarem filmes com moldura 

semelhante, por mais que estes protestassem contra a degradação do gênero. Portanto, “no 

rolo compressor do ‘hard-core’, encurralados pelo movimento do mercado, alguns 

profissionais que faziam cinema ‘a sério’ aderiram à onda e, sob pseudônimo ou não, 

produziram suas fitas” (ABREU, 2006, p. 127). Inicialmente, optou-se pela inserção de cenas 

de sexo explícito que não tinham conexão com a trama desenvolvida, algo que ficou 

conhecido como “enxerto”, mas, progressivamente, as tramas com sexo explícito 

converteram-se num subgênero abundante, principalmente na segunda metade da década de 

1980, correspondente à agonia da Boca do Lixo. Curiosamente, uma experiência pioneira de 

tal procedimento fora efetivada, antes mesmo do lançamento de “Coisas Eróticas”, no filme 

“Fome de Sexo” (1981, de Ody Fraga), “ainda equilibrando um fio narrativo razoavelmente 

bem construído com cenas de sexo explícito que só não mostravam o momento da ejaculação, 

quebrando portanto um regra do ‘hard-core’ e criando um curioso pornô ‘contido’, talvez 

pensando em driblar a censura” (ORTIZ RAMOS, 1987, pp. 438-439).  

Além de o advento cada vez mais impositivo dos filmes com sexo explícito terem 

saturado a fórmula erotismo + produção barata + título apelativo, que, segundo o 

pesquisador Nuno César Abreu, dava a tônica dos filmes produzidos pela Boca do Lixo, não 

somente no que tange às pornochanchadas propriamente ditas, a precariedade da produção 

pornográfica nacional sofreu violenta concorrência com as produções estrangeiras, que eram 

lançadas aos borbotões, após anos de interdição comercial. Estas produções importadas 

(norte-americanas, principalmente) chamavam maior atenção do público nacional por conta 

de seu bom nível técnico, além de uma conformação genérica bastante diferente da que era 

levada a cabo no Brasil, cuja “necessidade de concorrer com o produto estrangeiro levou a 

imaginação nacional a explorar os limites das ‘perversões’, introduzindo nos filmes o sexo 
                                                             
36 A grafia desta palavra estrangeira, indicativa de filmes de sexo explícito, varia de citação para citação, em 

função de grafias mutáveis por conta da novidade do conceito no Brasil. Foram respeitadas as maneiras como a 

expressão foi utilizada pelos diversos autores pesquisados, sendo preferida, na grafia corrente do texto, a forma 

‘hardcore’, dotada de expressividade assimiladamente compreensível nos dias hodiernos.  
37

 Segundo quadro com as “Maiores Rendas de Filmes Brasileiros e Estrangeiros (1970-1984)”, contido em 

ORTIZ RAMOS (1987, p. 418 – Fonte: Cinejornal. Embrafilme, nº 6, 1986), “Coisas Eróticas” goza da décima 

primeira posição em bilheteria do período, com 4.525.401 espectadores pagantes. Apesar da citação 

numericamente discrepante, a mesma foi mantida por respeito ao texto original.  
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bizarro” (ABREU, 2006, p. 132). Abundaram não apenas os filmes contendo zoofilias como 

também enredos descaradamente oportunistas que inseriam situações sexuais em meio a 

enredos de terror ou pseudocientíficos, no que tange à demonstração dos efeitos devastadores 

da contaminação pelo vírus da AIDS. Ou seja, além de se esforçarem por temas que não eram 

encontrados nos filmes pornográficos estrangeiros, a produção brasileira com sexo explícito 

mantinha uma espécie de linguagem peculiar, em que “os filmes seguiam um enredo, geravam 

situações picantes entre os personagens, exibiam paisagens tipicamente nacionais – praias ou 

mesmo a floresta amazônica – e as práticas sexuais eram apresentadas de modo menos 

esquemático do que no cinema pornô atual” (DÍAZ-BENÍTEZ, 2010, p. 16).  

Discorrendo sobre como a onda de filmes com sexo explícito implodiu o modelo de 

produção e o interesse do público consumidor acerca dos filmes produzidos pela Boca do 

Lixo, um de seus principais roteiristas, o prolífico Ody Fraga alegava que os então 

autoproclamados filmes pornográficos eram apenas “imorais” – e não eminentemente 

“pornográficos” – no sentido de que “esse tipo de cinema será sempre comprometido por sua 

absoluta falta de sinceridade. Ninguém está progredindo em coisa alguma. Todos se 

cumpliciam num jogo de banais contraventores que depois retornam à normalidade cotidiana, 

não só obedecendo como impondo os padrões que, por momentos, no anonimato da sala 

escura, derrubaram” (FRAGA, 1984, p. 110). Ou seja, lado a lado com a brasilidade 

conteudística anteriormente destacada, e para além dos problemas econômicos a que estavam 

inerentemente associadas, as produções nacionais com sexo explícito eram questionadas em 

sua legitimação da hipocrisia moral, conforme já ficara evidente no entrecho de “Coisas 

Eróticas”, em sua valorização da virgindade pré-matrimonial em contraponto à promiscuidade 

masculina autorizada.  

As situações sexualmente apelativas que constavam nos títulos e nos enredos dos 

filmes com sexo explícito ostentavam a vocação da Boca do Lixo para o estilo paródico, 

sendo, não raro, hipertrofias genéricas das antigas pornochanchadas, em que comicidade e 

pornografia surgiam como componentes simultâneos das produções, que, em suas tentativas 

mais sofregamente autorais, possuíam também vertentes contestatórias. Nestes filmes, 

portanto, há a presença evidente de um traço bastante associado à cultura brasileira: “a 

sacanagem, referida tanto à conduta (à ética) quanto ao terreno da sexualidade. Os filmes 

parecem ser feitos de sacanagem sobre sacanagem. Escracho e deboche são seis ingredientes 

essenciais, salvo algumas exceções com pretensões estéticas ou ‘psicologizantes’, que às 

vezes caem no ridículo” (ABREU, 2006, p. 132 – grifos do autor).  
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Apesar do descrédito qualitativo sobre as referidas pretensões discursivas (estéticas ou 

“psicologizantes”) destes filmes, algumas realizações pornográficas merecem crédito tanto 

pela criatividade estrutural que circundava as seqüências de sexo explícito quanto pelas 

tentativas chistosas e mui exageradas de denúncia e/ou altercação política, conforme ocorre 

em “Hospital da Corrupção e dos Prazeres” (1985, de Rajá de Aragão), cujo roteiro, tal qual 

evidenciado desde o título, é centrado nas atividades indecorosas de alguns médicos e 

administradores de um hospital público continuamente investigado por suspeitas de 

superfaturamento de seus serviços e produtos, mas bem-sucedido em suas tentativas de 

seduzir sexualmente os investigadores estatais. Numa das seqüências mais impressionantes do 

filme, dois médicos e uma enfermeira são convocados para auxiliar a funcionária de um 

açougue que, enquanto se masturbava com uma garrafa, enganchou o recipiente vítreo em sua 

vagina. Detectando a causa do problema, os dois médicos se despem e um deles sodomiza a 

mulher, que também pratica sexo oral no outro. Enquanto isso, a enfermeira entrega-se a um 

dos açougueiros, fazendo com que os demais se excitem sobremaneira e, ao masturbarem-se, 

ejaculam sobre os pedaços de carne expostos num balcão, que serão vendidos como “carne 

fresca” no dia seguinte. Na hora de pedir que a mulher aliviada de seu incômodo genital 

assine o documento que enumera as atividades exercidas pelos médicos, ela constata a 

menção a cirurgias que não foram efetivadas, mas, convencida pelos funcionários do hospital, 

assina o documento, legitimando os atos de corrupção que se repetem ao longo do enredo. 

Além de excitar sexualmente os seus espectadores – ao menos em intenção, visto que “há 

quem diga que os filmes não excitavam, mas incitavam” (ABREU, 2006, p. 130) – este filme 

em particular transmite-lhes, ainda que de forma descompromissada e chula, alguns 

comentários sobre a situação política da época.  

Em “Senta no Meu, que Eu Entro na Tua” (1985), dirigido por Ody Fraga, roteirista 

que acreditava que, à época, “o caminho dessa confusão de ‘sexo explícito’ irá desembocar 

num verdadeiro cinema pornográfico. Este sim, será crítico, vivo e revolucionário” (FRAGA, 

1984, p. 111), os dois episódios cômicos que compõem o filme – “Alô, Buça” e “O 

Unicórnio” – possuem, em seu âmago, diálogos e/ou enquadramentos que têm a ver com a 

luta pela abertura democrática do período ou com os embates com os órgãos de financiamento 

estatal, que praticamente ignoravam o cinema realizado na Boca do Lixo. O motivo para esta 

rejeição era menos estético que ideológico ou político-econômico, levando-se em 

consideração que havia uma oposição maciça entre propostas de cineastas paulistas versus 

cineastas cariocas, sendo os últimos predominantemente beneficiados pela empresa estatal, 

que também “fazia o papel de vilã, não só da produção, mas, principalmente, da distribuição, 
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ao criar ‘um sistema nocivo’ que acabou com o distribuidor nacional privado” (ABREU, 

2006, p. 190). Não é por acaso, portanto, que, quando o executivo do segundo episódio, após 

perceber que um pênis nasceu sobre a sua testa, sai na janela de seu escritório, a câmera 

focaliza a fachada da filial da Embrafilme. Muito menos casual ainda é a inclusão de palavras 

como “milico” no primeiro episódio, em que a vagina falante da protagonista escolhe como 

parceiros sexuais preferenciais tipos humanos bastante distintos que aqueles desejados por sua 

proprietária, como padres, mandatários e outros legitimadores institucionais do poderio 

militar.  

No auge da ditadura militar e do ciclo das comédias eróticas batizadas como 

pornochanchadas, o mesmo Ody Fraga realizou um filme surpreendentemente incisivo em seu 

discurso contra as práticas violentas de repressão, “E Agora, José? (Tortura do Sexo)” (1979), 

que, em meio aos sofrimentos experimentados pelo protagonista interpretado por Arlindo 

Barreto, injustamente aprisionado, focalizava diversas mulheres nuas na cadeia. Em “A Filha 

de Calígula” (1981), o diretor e roteirista serve-se de estratagemas enredísticos 

escancaradamente paródicos para zombar do regime governamental vigente, fazendo com que 

os desmazelos eróticos da corte romana fossem apenas pretexto para alfinetar problemas 

atuais, como quando um personagem ameaça abandonar o filme, depois que é informado de 

sua obrigação de praticar sexo anal, e afirma que pedirá exílio na Embrafilme, mas é logo 

advertido por seu colega Carlos Marcus: “tem que ser carioca!”. O derradeiro filme realizado 

por Ody Fraga, “Mulheres Taradas por Animais” (1986) – que chega ao auge de apresentar 

“uma anta, o mais bem-dotado dos espécimes animais (quem sabe por isso faça parte dos 

símbolos nacionais), transando com uma mulher” (ABREU, 2006, p. 132) – surge num 

momento em que o gênero pornográfico começa a apresentar os sinais de esgotamento 

profetizados pelo diretor, numa produção que recorre à bizarrice para indicar uma espécie de 

caminho sem volta, visto que, “depois deste marco, fica a dúvida de como o pornô 

prosseguirá: continuará surpreendendo ou se perderá em enfadonha repetição?” (ORTIZ 

RAMOS, 1987, p. 440). Vale lembrar que o referido filme é citado enfaticamente até mesmo 

em publicações estrangeiras como um marco do cinema-nojo, por conta de seu elenco 

inusitado, que, além de atores especializados nesse tipo de produção com sexo explícito, 

contra com a presença de astros como “o bode Barnabé, a anta Bendegó, o cavalo Frappé e o 

leão Léo (o leão é engodo – só olha)” (BARCINSKI & FINOTTI, 1998, p. 364).  

Na virada da década de 1980 para 1990, no Brasil, “a produção de filmes pornô 

diminuiu de modo substancial, devido, aparentemente, à incursão maciça de filmes 

americanos no mercado e à escassa produção dos nacionais em tecnologia VHS” (DÍAZ-
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BENÍTEZ, 2010, p. 16), de maneira que as reinvenções posteriores do gênero, capitaneadas 

principalmente pelas empresas produtoras As Panteras e Brasileirinhas investiram em 

estratégias de vendabilidade sexual que praticamente prescindiam dos enredos e focalizavam 

quase que exclusivamente as genitálias em ‘close-ups’ e as seqüências de penetração e 

ejaculação, além de um compêndio de posições sexuais que duram em cerca quarenta minutos 

por vídeo
38

. Na atual configuração, portanto, “o pornô é elaborado como um ‘show’, é 

justamente o espetacular que constitui a sua base. Como valor estético, é construído a partir 

da combinação do exagero, mediante a exploração de situações extremas, com uma estética 

do realismo, por intermédio da exposição pormenorizada dos corpos e das práticas” (DÍAZ-

BENÍTEZ, 2010, p. 99 – grifos da autora).  

Numa declaração considerada sem fundamentos pelo articulista que a menciona, o 

diretor Jean Garrett afirmou que considerava a pornochanchada “em primeiro lugar, um 

elemento de contestação à sociedade de consumo” (‘apud’ FERREIRA, 1982, p. 77). Para 

além de toda a argumentação plausível que faça cair por terra este comentário entusiástico de 

um subgênero cômico-erótico do cinema brasileiro que foi tão combatido por suas 

contradições conteudísticas – inclusive, entre os próprios realizadores – quanto perseguido 

por seus êxitos em relação ao público, há um inequívoco elemento contestatório nos 

produzidos pela Boca do Lixo, que não merecem ser extensivamente confundidos com as 

pornochanchadas, que advêm de um contexto de disseminação temática bastante diverso, 

muito mais vinculado às praias cariocas, por exemplo. Nesse sentido, cabe aqui destacar as 

virtudes discursivas de alguns filmes pornográficos essencialmente brasileiros, em sua 

abordagem exótica da sexualidade, como aqueles realizados pelo próprio Jean Garrett, 

Cláudio Cunha, José Mojica Marins, David Cardoso, Alfredo Sternheim e tantos outros 

estigmatizados pela vinculação à Boca do Lixo. Dentre estes, um dos mais originais e 

criativos é, sem dúvida, José Mojica Marins, que, após enfrentar anos de problemas com a 

censura e de não conseguir financiamento para suas produções de horror, tentou se eleger 

Deputado Federal, em 1979, e, não tendo obtido êxito, realizou um filme com trama 

tendenciosamente homossexual. Este filme, “A Quinta Dimensão do Sexo” (1984) foi 

remontado para que lhe inserissem cenas de sexo explícito, que não constavam da sinopse 

original sobre dois médicos que realizam experiências com uma espécie de soro da 

lubricidade. Porém, foi com “24 Horas de Sexo Explícito” (1985) que o diretor se firmou no 

                                                             
38 Em relação às estratégias de vendabilidade mencionadas, devem-se acrescentar as mudanças de título a que 

alguns filmes são submetidos depois que são considerados “cansados” pelo mercado e são relançados em bancas 

de revistas, como “brindes” de publicações em que estão encartados.  
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gênero, justamente ao tentar sabotá-lo, visto que, “cansado da invasão de depravação nos 

cinemas, decidiu fazer um filme de cunho tão horroroso que despertasse nos espectadores a 

vontade de nunca mais assistir a filmes de sexo e, quem sabe, pensar duas vezes antes de se 

soltar entre quatro paredes” (GODINHO & MOURA, 2012, p. 142). Para tal, ele convidou as 

mulheres consideradas mais feias dentre aquelas disponíveis na Boca do Lixo e incluiu cenas 

de zooerastia, tendo conseguido convencer a atriz Vânia Bouvier – que participara justamente 

de “Coisas Eróticas” – a transar com um cachorro. O efeito foi inverso ao pretendido pelo 

diretor: as filas de espectadores curiosos para conferir a famosa cena de sexo entre uma 

mulher e um pastor alemão dobravam a esquina, além de incitarem a produção de diversos 

outros filmes com situações semelhantes, conforme anteriormente mencionado.  

O grande diferencial de José Mojica Marins na realização de filmes de sexo explícito é 

o modo como ele serviu-se de sua genialidade metalingüística para compor o enredo de “48 

Horas de Sexo Alucinante” (1986), continuação do filme anterior, mas com reviravoltas 

tramáticas que vão além do mero entreguismo pornográfico. Na sinopse do filme anterior, três 

atores de sexo explícito apostam entre si quem seria o rei do cinema erótico e “combinar levar 

várias mulheres para uma casa de praia e fazer uma maratona de 24 horas ininterruptas de 

sexo, durante a qual um juiz avaliaria o desempenho de cada um e proclamaria o vencedor” 

(BARCINSKI & FINOTTI, 1998, p. 362). Pouco acontece, além do óbvio. “48 Horas de Sexo 

Alucinante”, entretanto, inicia-se justamente com a filmagem das filas que demonstram o 

sucesso daquele filme. Uma das espectadoras, a sexóloga Margareth (Andréa Pucci) resolve 

convidar o próprio diretor José Mojica Marins – que aparece no filme interpretando a si 

mesmo – para realizar uma continuação do referido filme, a fim de demonstrar algumas de 

suas teses sexuais, sob um prisma alegadamente científico. Realizado o metafilme, com 

sucesso, a doutora revela um trauma de infância, que a fez se tornar frígida e alimentar uma 

necessidade compulsiva de fazer sexo com bovinos. Ela pede que o diretor a ajude a satisfazer 

o seu desejo de transar com um touro, o que leva o cineasta a construir uma fantasia de vaca, 

na qual insere a sexóloga completamente nua, apenas com a vagina à mostra, à espera de 

algum animal no cio. Diretor, entretanto, realizou um conchavo com o ex-noivo da doutora, 

que faz sexo com ela numa fantasia de bumba-meu-boi. Ela atinge o orgasmo, mas, quando 

descobre a farsa bem-intencionada, irrita-se e despede o cineasta, alegando que não mais 

financiará suas produções cinematográficas. Aos poucos, ela percebe que a situação ajudou a 

curar o seu trauma sexual, de modo que não apenas faz as pazes com o seu noivo, como o 

terço final do filme é uma verdadeira ode ao casamento, onde José Mojica Marins e seu 

produtor Mário Lima são convidados para a cerimônia matrimonial da mecenas pornográfica. 



113 

 

Não obstante as inequívocas limitações do gênero, o diretor conseguiu imprimir marcas 

autorais às suas realizações, sendo infelizmente frustrado no intuito de lançar um filme de 

suspense em paralelo com a produção de sexo explícito seguinte, “Dr. Frank na Clínica das 

Taras” (1986).  

Outro cineasta que merece ser citado como audaz na tentativa de impingir traços de 

elaboração extrapornográfica nos filmes de sexo explícito é David Cardoso, que, tendo relutado 

em aderir ao novo e renegado gênero, o fez sob pseudônimo em 1984, com o filme “O Viciado em 

C...”, no qual assina como Roberto Fedegoso e não participa do elenco, apesar de exibir o seu 

filho adolescente David Cardoso Jr. completamente nu e em cenas de masturbação e sexo 

simulado com animais rurais. Apesar de alguns problemas judiciais por conta desta inserção 

pedofílica, o filme obteve o seu quinhão de sucesso ao contar a saga de um jovem interiorano que, 

acostumado a fazer sexo com galinhas e cabras, torna-se obcecado por sodomia e, após algumas 

experiências frustradas com as empregadas de uma parenta paulistana, apaixona-se por uma 

travesti e volta para a fazenda de seus pais, que percebem que a noiva do filho é, na verdade, um 

homem, mas, desejosos da felicidade do mesmo, ignoram o preconceito. Na continuação deste 

filme inusual, “Novas Sacanagens do Viciado em C...” (1985), o protagonista – interpretado pelo 

recorrente Sílvio Jr., também protagonista do díptico cronológico-competitivo de José Mojica 

Marins – apaixona-se por uma nova travesti e, tendo oficializado o seu desejo de casar com ela e 

chegando mesmo a consultar um padre, desperta a fúria dos habitantes de sua cidade, que 

suspeitam das tendências políticas da travesti, que se confessa filiado ao P. C. [“Partido do Cu”], 

sendo, portanto, uma “cumunista”. As mulheres da cidade reúnem-se contra o casal, mas o próprio 

David Cardoso aparece em cena, interpretando um advogado homossexual que luta pelos direitos 

dos travestis numa fase de reabertura democrática que incomoda sobremaneira o delegado da 

região por causa das supostas incursões na licenciosidade. Enquanto isso, mais de um homem da 

região resolve experimentar o sexo anal, aproveitando-se das amigas travestis que vêm em auxílio 

da protagonista. O desfecho do filme é um anticlímax persecutório, quando um grupo de 

manifestantes “bocetistas” impede uma orgia a quatro entre dois homens e duas travestis, mas a 

verve contestatória do filme em relação ao conservadorismo sexual da época – não obstante o 

sobejo de pornografia – surpreende pela audácia.  

Homossexual assumido, o refinado diretor e crítico de cinema Alfredo Sternheim 

elaborou, à época, diversos roteiros de sexo explícito envolvendo travestis e/ou transexuais, 

que dirigiu sem o recurso dos pseudônimos, sendo os mais famosos “Sexo dos Anormais” 

(1984) e “Sexo Livre” (1985), ambos protagonizados pela famosa travesti Cláudia Wonder. 

No enredo do primeiro filme, a trama é centralizada em “um rapaz do meio rural que, para 

agradar o seu amante vaqueiro, vai para São Paulo, onde se transforma em travesti. Outras 
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situações paralelas aconteciam, todas convergindo numa clínica psiquiátrica” (STERNHEIM, 

2009, p. 184). Apesar do sucesso comercial de seus filmes, explicado pelo senso de humor 

concomitante às estripulias eróticas, o diretor foi estigmatizado por ter realizado filmes com 

sexo explícito e foi impedido de conseguir financiamentos para as suas produções 

marcadamente classicistas após sua inserção no mercado pornográfico, o que, com certeza, 

atingiu diversos outros partícipes da Boca do Lixo, que não lograram êxito profissional após o 

declínio definitivo da região produtiva no início da década de 1990, exceção feita a Carlos 

Reichenbach, bastante laureado e reconhecido por seus filmes autorais realizados 

independentemente até a sua morte, em 2012.  

Além destes cineastas que conseguiram, mediante muito esforço, imprimir traços 

autorais em produções pornográficas em relação às quais consentiram após muita pressão dos 

financiadores da Boca do Lixo, que iam desde pequenos negociantes até distribuidores 

cinematográficos que se beneficiavam de posteriores parcelas de bilheteria, devem ser 

mencionados também os esforços de Cláudio Cunha, que, após se aventurar por diferentes 

gêneros e sempre ser rotulado pela imprensa como realizador de ‘porno-alguma coisa’, 

aventurou-se pelo gênero com o antológico “Oh! Rebuceteio” (1984), último filme que 

dirigiu, visto que ele acreditava que as imposições do sexo explícito configuravam o ponto 

culminante de “uma orquestração para acabar com a indústria cinematográfica. Fazer filmes 

de sexo explícito, segundo ele, já foi uma tentativa de sobrevivência da Boca [do Lixo], mas 

uma solução imediatista que acabou apressando sua decadência” (ABREU, 2006, p. 127). O 

filme era, portanto, propositalmente agressivo contra o preconceito dos críticos, malgrado seu 

excelente senso de humor, as suas derivações teatrais, a inovadora trilha sonora especialmente 

composta por Zé Rodrix e os artifícios da “metapráxis” que pontuam as cenas de sexo do 

filme, devidamente orquestradas num palco, onde o próprio diretor, que protagoniza o filme 

como um diretor revolucionário, grita para o público, olhando diretamente para a câmera: 

“isso, gostoso, masturbe-se gostoso!”. Os flertes diretos com o gênero terror, por parte do 

hábil Fauzi Mansur, deram origem ao cientificamente equivocado “AIDS, Furor do Sexo 

Explícito” (1985), que utilizava indiscriminadamente a trilha sonora composta por Vangelis 

para o clássico “Blade Runner, o Caçador de Andróides” (1982, de Ridley Scott) como pano 

de fundo para uma estória estapafúrdia sobre um milionário que contrai o vírus da AIDS 

numa festa em sua ilha particular e contrata um detetive profissional para descobriu quem lhe 

infectou. A partir daí, segue-se um compêndio de torturas escabrosas com as últimas parceiras 

sexuais do milionário, cujas transas aparecem em ‘flashback’ – para, supostamente, excitar o 

espectador – enquanto, no presente, esqueletos cortantes e ameaças ígneas dilaceravam a pele 
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das mulheres. Ao final, descobre-se que o milionário fizera sexo voluntariamente com um 

travesti confessadamente aidético, de modo que, ainda durante o coito, os sarcomas de kaposi 

começam a aparecer subitamente no pescoço do personagem. Com todas as aberrações 

ficcionais, entretanto, este filme beneficia-se de uma impressão de ironia que, infelizmente, 

não beneficia o documentário mentiroso “Estou com AIDS” (1986, de David Cardoso), que 

entrevista diversas personalidades e suas impressões sobre a doença (vide o conselho da 

cantora Alcione, que conclama os seus fãs homossexuais a evitarem “os gringos de olhos 

azuis” que chegaram para o carnaval brasileiro, visto que eles é que portariam o vírus HIV, e 

não “os ‘gays’ limpinhos do Brasil”), além de enxertar falsos depoentes contaminados pela 

síndrome, entre eles, a própria filha do diretor, Tallyta Cardoso, que finge ser uma aluna 

impedida de assistir às aulas como as outras crianças de sua idade, por causa de sua infecção.  

O português Jean Garrett, célebre por suas habilidades técnicas e pela direção 

influenciada por gênios cinematográficos europeus, também se aventurou pelo gênero, 

realizando títulos paródicos como “O Beijo da Mulher Piranha” (1986), não obstante seu 

melhor trabalho pornográfico ser o inusitadíssimo “Fuk-Fuk à Brasileira” (1986), 

protagonizado pelo anão Chumbinho, deveras recorrente em filmes de sexo explícito na 

segunda metade da década de 1980, em que gigantescos vibradores alienígenas e cavalos 

falantes apareciam como coadjuvantes numa trama cujos diálogos mencionam com desdém 

reiterado as opções segregacionistas da Embrafilme em mais de uma oportunidade, além de 

alfinetar a queda de audiência dos filmes brasileiros por conta da concorrência inglória com a 

televisão.  

Para finalizar este rol de diretores pornográficos com marcas registradas autorais, deve 

ser mencionado o virulento Sady Baby, especializado numa vertente mais sádica e 

intencionalmente bizarra de filmes, como, por exemplo, o alarmante “Emoções Sexuais de um 

Jegue” (1986, codirigido por Renalto Alves), que, apesar do título escandaloso, conta uma 

história ainda mais absurda, sobre um ex-presidiário, interpretado pelo próprio diretor, que, ao 

fugir da cadeia, descobre que o seu pai engravidou a sua esposa e a própria irmã, o que lhe 

instaura um desejo insaciável de vingança. À medida que o protagonista avança por diversas 

espeluncas, em busca de seu pai vilanaz, homossexuais fisicamente deformados lambuzam-se 

em cenas propositalmente nojosas de felação e sodomia, enquanto, na trilha sonora, canções 

populares – forrós e músicas bregas – mesclam-se, até que duas mulheres são coagidas por 

um homem a chuparem o pênis de um cavalo. Ao final, as cenas de violências extrema são 

obnubiladas pela sexualidade extremada e intencionalmente séptica do filme, que se sobressai 

por conta de sua pederastia zoofílica.  
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Não se nega que o pendor contestatório destes filmes está subjacente às suas táticas 

oportunistas de arrebanhamento espectatorial e que o investimento maciço na bizarrice e nas 

práticas sexuais heterodoxas – no afã pela diferenciação do sexo comportado estadunidense – 

contribuíram para a pecha que persegue o cinema brasileiro até hoje, como algo que “não 

presta”, segundo disseminado pelo senso comum, mas a criatividade inaudita dos realizadores 

da Boca do Lixo deve ser destacada, tamanha a originalidade em suas maneiras de 

protestarem contra a invasão do sexo explícito, ao mesmo tempo em que eram obrigados a se 

inserirem nele, visto que “o sexo explícito era um gênero de regras próprias e inabaláveis. Isso 

fez com que esses cineastas tivessem que ‘reaprender’ a fazer cinema, adaptando-se às novas 

fórmulas” (BARCINSKI & FINOTTI, 1998, p. 360) . A dubiedade dos enredos eróticos do 

moralista Francisco Cavalcanti seria mais um derradeiro exemplo, visto que, apesar de títulos 

como “Os Tarados” (1983), “Os Violentadores de Meninas Virgens” (1983), “Sexo, Sexo, 

Sexo” (1984) e “Ivone, a Rainha do Pecado” (1984), ele insistia em, filme após filme, 

apregoar os valores familiares destruídos pela vilania criminosa de outrem, o que explica a 

realização do filme infantil “Padre Pedro e a Revolta das Crianças” (1984), protagonizado por 

Pedro de Lara e José Moijica Marins, como pólos opostos de uma dicotomia entre Bem e Mal 

numa cidadezinha do interior paulista. Vale destacar que este realizador realizou um dos 

filmes mais alegadamente autocríticos neste sentido, “O Filho do Sexo Explícito” (1985), 

sobre uma atriz pornográfica que engravida durante uma filmagem e abandona o cinema, 

sendo que o seu rebento, futuramente, tornar-se-á o continuador do subgênero que causou a 

decadência de sua mãe.  

Intentou-se, portanto, demonstrar que os filmes de sexo explícito da Boca do Lixo foram 

injustiçados pelos críticos e historiadores de cinema que se negaram a reconhecer o quanto, em 

seus subtextos (auto)combatentes, eles se coadunavam a uma luta mais geral que varria o Brasil 

em sua ode à redemocratização, que, no prisma mercadológico, foi justamente a sua maior 

opositora. À ditadura militar seguiu-se o servilismo neoliberal, em que a configuração ainda mais 

degradante e formulaica dos filmes pornográficos hodiernos – que sequer chegam aos cinemas, 

sendo comercializados diretamente para o consumo doméstico – tolhe os lampejos inventivos que, 

na Boca do Lixo paulistana, continuaram os desafios estéticos somados aos anseios por contato 

direto com o público que advieram dos proclamadores do Cinema Novo, que, não por simples 

ironia, abominavam os filmes produzidos pela região, ao julgarem-nos de forma tão superficial 

quanto a imprensa cooptada da época. Cabe aos atuais pesquisadores o devido resgate: destarte, 

foi o que se pretendeu nesta dissertação.  
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