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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo geral a constituição do conceito de política do cotidiano a 
partir da análise das pornochanchadas brasileiras, como um todo, e mais especificamente de 
sete filmes do gênero, a partir da sua construção dos aspectos políticos nas relações 
interpessoais cotidianas. São eles: Como é boa nossa empregada (Ismar Porto e Victor di 
Mello, 1973), As cangaceiras eróticas (Roberto Mauro, 1974), Bem dotado – o homem de Itu 
(José Miziara, 1978), Nos embalos de Ipanema (Antonio Calmon, 1978), A dama do lotação 
(Neville d´Almeida, 1978), Os sete gatinhos (Neville d´Almeida, 1980) e A noite das taras 
(David Cardoso, Ody Fraga e John Doo, 1980). Como principais referências teóricas, são 
utilizadas as discussões de autores como Abreu (2002), Simões (2007), Seligman (2000, 
2003), Figueiredo (2017), Foucault (1979), Bourdieu (2009), Freyre (2006), Schwarcz (1998, 
2019), Gonzalez (1984), Holanda (1995), Sennett (2014), Heller (2008), Lefebvre (1991), 
Gramsci (1999) e Williams (2005). A tese é constituída pela introdução e por outros quatro 
capítulos, além das considerações finais e de um apêndice. O processo de construção 
conceitual da política do cotidiano articula metodologicamente a discussão teórica e o objeto 
empírico. A construção conceitual da política do cotidiano e a fundamentação metodológica 
também são compostas por discussões da teoria do cinema e das artes visuais dedicadas ao 
papel estético do exercício do olhar. Como resultados de pesquisa, destaque para a capacidade 
de as pornochanchadas apresentarem de forma complexa a relação entre sexo e política no 
cotidiano dos brasileiros, conciliando, questionando e refletindo os costumes, a censura, os 
limites e os preconceitos da época em que estavam inseridas. A política do cotidiano que se 
consolida como resultado desta pesquisa, por sua vez, se apresenta enquanto um conceito 
sólido, com diversas especificidades e capaz de refletir de forma complexa sobre as potências 
políticas dos comportamentos dos indivíduos em seu cotidiano. 
 
Palavras-chave: Cinema Brasileiro. Ditadura civil-militar. Pornochanchada. Política do 
cotidiano. 

  



 

ABSTRACT 

This work has as general objective the constitution of the concept of everyday politics, 
through the analysis of the Brazilian pornochanchadas, as a whole, and more specifically 
seven genre´s films, from its construction of the political aspects in everyday interpersonal 
relationships. They are: Como é boa nossa empregada (Ismar Porto e Victor di Mello, 1973), 
As cangaceiras eróticas (Roberto Mauro, 1974), O bem dotado - homem de Itu (José Miziara, 
1978), Nos embalos de Ipanema (Antonio Calmon, 1978), A dama do lotação (Neville 
d´Almeida, 1978), Os sete gatinhos (Neville d´Almeida, 1980) e A noite das taras (David 
Cardoso, Ody Fraga e John Doo, 1980). As main theoretical references, are used discussions 
by authors such as Abreu (2002), Simões (2007), Seligman (2000, 2003), Figueiredo (2017), 
Foucault (1979), Bourdieu (2009), Freyre (2006), Schwarcz (1998, 2019), Gonzalez (1984), 
Holanda (1995), Sennett (2014), Heller (2008), Lefebvre (1991), Gramsci (1999) and 
Williams (2005). The thesis consists of the introduction and four other chapters, in addition to 
the final considerations and an appendix. The process of conceptual construction of the 
everyday politics methodologically articulates the theoretical discussion and the empirical 
object. The conceptual construction of the politics of everyday politics and the methodological 
foundation are also composed of discussions on film theory and visual arts dedicated to the 
aesthetic role of the exercise of the gaze. As research results, we highlight the ability of 
pornochanchadas to present in a complex way the relationship between sex and politics in the 
daily lives of Brazilians, reconciling, questioning and reflecting the customs, censorship, 
limits and prejudices of the time in which they were inserted. The everyday politics that is 
consolidated as a result of this research, presents itself as a solid concept, with several 
specificities and capable of reflecting in a complex way on political powers of the behavior of 
individuals in their daily lives. 
 
Keywords: Brazilian Cinema. Civil-military dictatorship. Pornochanchada. Everyday politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia 1º de abril de 2014, a lembrança dos 50 anos do golpe que deu início a duas 

décadas de ditadura civil-militar levou diversos movimentos às ruas brasileiras, entre eles o 

coletivo Cordão da Mentira. Em cinco horas, o coletivo percorreu, em São Paulo (SP), a 

distância entre a sede do antigo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), responsável 

pela repressão aos opositores do regime autoritário, e o prédio do grupo de inspiração católica e 

tradicionalista TFP (Tradição, Família e Propriedade). 

A caminhada simbólica do Cordão da Mentira era, sobretudo, um ato de memória, 

ressaltou a jornalista Marsílea Gombata, em reportagem publicada em 02 de abril de 2014 na 

revista Carta Capital. Entrevistados por Gombata, os integrantes do grupo foram além de 

destacar as heranças do regime autoritário na sociedade brasileira, após quase trinta anos do 

seu fim: eles apontaram que, em termos de repressão policial às populações de periferia, 

negras e indígenas, o legado de impunidade e militarização da polícia tem perpetuado o 

exercício de um regime de exceção. A jornalista (2014) destacou a fala de um dos 

entrevistados:  

“A pergunta que o cordão sempre colocou é: quando vai acabar a ditadura civil-
militar no Brasil? Em maio de 2006 foram mortos quase 500 em 15 dias. Isto foi o 
que mataram, segundo dados oficiais, durante os 21 anos de ditadura”, afirmou Caio 
Castor, da Favela do Moinho. “Não apenas restou um aparato da ditadura, mas ele 
também se intensificou”. 

Para José Álvaro Moisés (2008), este cenário de violência pautado, em muitos casos, 

por repressão e constantes violações de direitos fundamentais, especialmente de grupos 

marginalizados, está inserido no quadro da ainda curta experiência democrática brasileira, 

fruto de um processo longo e ambíguo de redemocratização. Participante e observador direto 

deste processo, como responsável pela elaboração do plano de governo de Tancredo Neves e, 

posteriormente, ministro da Cultura do vice e sucessor de Tancredo, José Sarney, o 

economista Celso Furtado previu as turbulências históricas que marcariam tanto aquele 

período quanto as décadas seguintes. Nas anotações de 27 de dezembro de 1984 de seus 

diários1, Furtado caracterizou aquele tempo como o de apenas o começo de um período 

histórico que não seria definido “enquanto não surja uma nova geração infensa a essa 
_______________ 
1 Estas anotações fazem parte do livro Diários Intermitentes: 1937-2002, lançado em setembro de 2019 pela 
editora Companhia das Letras, e foram publicadas separadamente na edição de agosto do mesmo ano da Revista 
Piauí, sob o titulo Caleidoscópio da Abertura, enquanto um trecho do livro contendo anotações dos diários de 
Furtado de julho de 1984 a outubro de 1985. Disponível em: 
<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/caleidoscopio-da-abertura/#_ftnref62>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
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impostura que é a imagem do Brasil criada pelo autoritarismo e introjetada, ainda que 

inconscientemente, por grande parte dessa classe média”. Mesmo surgidas novas gerações, 

diversos pontos de tal imagem autoritária ainda estão presentes na imagem que o Brasil e os 

brasileiros têm sobre si próprios. 

Ao analisar o legado autoritário da Constituição Federal brasileira de 1988 nas 

relações cívico-militares após a redemocratização, Jorge Zaverucha (2010) destaca a 

permanência da participação militar em setores econômicos civis, como a aviação. Zaverucha 

afirma que esta permanência se insere no contexto de forte presença política militar no qual 

foi elaborada a Constituição, que manteve boa parte dos artigos da Carta anterior, elaborada 

durante a ditadura, que se referiam às relações cívico-militares e policiais. Um exemplo dos 

efeitos do poder dos militares durante a elaboração constitucional foi a ameaça do ministro do 

Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, de interromper o processo constituinte caso fosse 

extinto o poder soberano das Forças Armadas de garantirem a lei e a ordem através da 

suspensão do ordenamento jurídico. Após a ameaça, os constituintes recuaram e os militares 

seguem podendo dar um golpe de Estado legal. 

Apesar deste legado autoritário constitucional, o autor defende que o poder militar 

também subsiste graças ao consentimento de setores civis presentes nos três poderes, dentro 

de um processo constante de adaptação dos militares ao poder civil e vice-versa. Tal 

adaptação, recorda Zaverucha (2010, p. 76), “é incompatível com um regime democrático. 

Nele, os militares devem obedecer ao poder civil e a intimidação não pode servir como moeda 

política”. 

Ex-integrante da Comissão Nacional da Verdade (2011-2014), que investigou 

violações de direitos humanos ocorridas no Brasil durante 1946 e 1988, Maria Rita Kehl 

(2010) enxerga na naturalização da violência grave sintoma social brasileiro, que estaria 

relacionado ao “esquecimento” dos casos de tortura cometidos por agentes do Estado durante 

o regime ditatorial e à impunidade destes agentes. Esta impunidade, destaca Kehl (2010, p. 

124), considerando que a polícia brasileira, até o momento de escrita do seu texto, era a única 

na América Latina que matava e torturava mais na democracia do que durante a ditadura, 

“não produz apenas a repetição da barbárie: tende a provocar uma sinistra escalada de práticas 

abusivas por partes dos poderes públicos, que deveriam proteger os cidadãos e garantir a paz”. 

A autora aponta que há um apagamento da memória por parte dos remanescentes do 

regime civil-militar, com conivência da maioria da população, produzindo a repetição 

constante da violência institucional no país e a tolerância à tortura dentro do nosso imaginário 

social. Se há este “esquecimento” da tortura, contudo, não nos  
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esquecemos nem por um dia da nossa violência social, passada e presente. 
Convivemos com ela o tempo todo, preocupamo-nos com ela e a tememos. O que 
ficou recalcado na sociedade brasileira, desde a pseudoanistia, é que somos nós os 
agentes sociais a quem cabe exterminar a tortura. Esquecemos de que é possível 
viver sem ela (KEHL, 2010, P. 132). 

Tales Ab´ Sáber (2010) também destaca o legado de impunidade em relação aos 

crimes cometidos por agentes públicos durante a ditadura, definindo-o enquanto uma situação 

pública e política que mostra como o Brasil ainda está marcado, em seu quadro humano e 

social, por uma natureza de exceção e particularidade. Esta natureza, para Ab´Sáber, se 

materializa na violência de uma sociedade de mercado total na qual o país e o espaço público 

foram cooptados por interesses particulares, enquanto grande parte da população permanece 

em condições de extrema miséria ou de exploração de renda e vida. Neste Brasil ainda muito 

excludente e autoritário, que define como uma “terra em transe pacificada de mercado”, em 

menção ao filme de Glauber Rocha de 1967, o autor (2010, p. 201) defende que o presente se 

refere sempre a um passado que não superou e reparou: 

 nossa democracia tutelada e limitada e a nossa consciência pública ruinosa e feliz, 
bem adaptada a ela, são produzidas com a exclusão das reparações necessárias 
referentes à nossa ditadura: excluindo a dignidade humana de sua matéria simbólica 
geral. 
 

Refletindo sobre a capacidade das ficções cinematográficas de construírem discursos 

sobre as sociedades nas quais estão inseridas, fui, gradativamente, unindo a vontade de 

realizar um estudo de doutorado voltado para as construções feitas pelo cinema brasileiro 

sobre um determinado período da nossa história recente com a constituição de um 

determinado conceito. Este conceito deveria ser capaz de articular um olhar político sobre os 

comportamentos cotidianos dos indivíduos e possibilitar uma compreensão mais aprofundada 

das construções fílmicas operadas por um gênero cinematográfico deste mesmo período. O 

desejo de dar início a este estudo ganhou força com a constatação da atualidade do diálogo 

entre o Brasil de 2016, ano em que este projeto começou a ser escrito, e o país que há poucas 

décadas passara por um longo período de regime autoritário.  

O projeto foi tomando forma e os Brasis do presente e do passado seguiram 

dialogando. Quatro anos depois da lembrança das cinco décadas do golpe civil-militar2 e dois 

após o processo de impeachment que interrompeu o governo de sua primeira presidenta eleita, 

Dilma Rousseff, menos de dois anos após o início do seu segundo mandato, o país elegeu 

como presidente o deputado federal por sete mandatos e capitão reformado do exército Jair 

_______________ 
2 O uso deste termo é baseado na definição de Daniel Aarão Reis Filho (2014), que leva em conta o apoio civil à 

construção e consolidação do regime autoritário iniciado com o golpe de 1964, apesar do protagonismo dos 
militares no processo. 
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Bolsonaro. Apologista do governo ditatorial, o então candidato prometeu respeitar a 

Constituição Federal ao mesmo tempo em que tinha como livro de cabeceira A verdade 

sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, coordenador de sessões de tortura3 

durante a ditadura. 

Depois de eleito, Bolsonaro manteve a defesa do regime autoritário: determinou, em 

25 de março de 2019, que o Ministério da Defesa celebrasse as "comemorações devidas" pelo 

aniversário do golpe de 19644. Em reunião no dia 22 de maio de 2020 com alguns ministros 

do seu governo, todos militares, Bolsonaro, após crescentes atritos com membros do Supremo 

Tribunal Federal, expressou seu desejo de enviar tropas ao STF para destituir os atuais onze 

magistrados da corte, que seriam substituídos por pessoas nomeadas por ele, mas foi 

demovido pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto 

Heleno5. 

Neste ano, não foi diferente: de mais celebrações do golpe de 1964 ao uso da Lei de 

Segurança Nacional, criada durante a ditadura, e de ameaças ao processo eleitoral, Bolsonaro 

e membros do seu governo seguem dando constantes exemplos de ameaças ao processo 

democrático6. Provavelmente, até a data de divulgação da versão eletrônica desta tese, novos 

casos irão ocorrer.  

Este período do nosso passado recente se mostra cada vez mais contemporâneo, com a 

permanência de pontos da imagem do Brasil autoritário analisado por Furtado em 1984 no 

país de 2021, inclusive dentro do exercício da política institucional; se ele continua nos 

acompanhando, estudá-lo é cada vez mais necessário. Assim, vivendo em uma sociedade que 

segue sendo marcada por esta experiência autoritária, além de polarizada e em crise política, 

social e econômica, decidi dar início a um movimento de tese voltado à investigação da 

construção das relações interpessoais durante a ditadura civil-militar a partir do gênero 

_______________ 
3 Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/quem-foi-brilhante-ustra-o-primeiro-militar-

reconhecido-como-torturador-pela-justica-504br0rhl21rxfxsjkqjygv79/>; em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160419_torturado_ustra_bolsonaro_lgb> e em: < 
https://www.infomoney.com.br/politica/conheca-o-livro-de-cabeceira-de-jair-bolsonaro-a-verdade-sufocada/>. 
Acesso em: 18 mar. 2021. 

4 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/25/bolsonaro-determinou-que-defesa-faca-as-
comemoracoes-devidas-do-golpe-de-64-diz-porta-voz.ghtml>. Acesso em: 18 mar. 2021. 

5 Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/vou-intervir/>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
6 Disponível em: < https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/relembre-7-vezes-em-que-o-governo-bolsonaro-

se-espelhou-no-brasil-da-ditadura-militar>; em: < 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/04/15/bolsonaro-exalta-ditadura-militar-e-volta-a-dizer-que-
forcas-armadas-garantirao-liberdade.ghtml>; em: < https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da-
defesa-faz-ameaca-e-condiciona-eleicoes-de-2022-ao-voto-impresso,70003785916>, em: < 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58479785> e em: < https://www.poder360.com.br/governo/ministros-
postam-nas-redes-em-apoio-a-bolsonaro-no-7-de-setembro/>.  Acesso em: 28 set. 2021. 
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cinematográfico que se consagrou durante este período, como um grande sucesso de público. 

Os filmes deste gênero, a pornochanchada, me despertaram a atenção, pelo diálogo constante 

entre erotismo, crítica de costumes e deboche, desde a primeira vez em que vi Como é boa 

nossa empregada, na sessão noturna do Canal Brasil, em julho de 2011.  

Do fim dos anos 1960 ao início dos 1980, a pornochanchada reuniu filmes de diversos 

estilos que abordavam, além do erotismo, a crítica de costumes, o machismo, o autoritarismo 

e o preconceito racial, social e de gênero, misturando o humor e o drama, a partir da 

influência de formas clássicas de entretenimento popular, como o teatro de revista, o circo e o 

rádio. Segundo Inimá Simões (2007, p. 187), longe de fortalecer um discurso de transgressão 

sexual, este gênero cinematográfico se mostrou como um retrato de comportamentos 

nacionais, uma expressão daquele período, um reflexo de um movimento de “liberação de 

costumes da época, uma tematização da “revolução sexual” à brasileira, tecendo tramas que 

de início se prendiam à paquera, às conquistas amorosas, à virgindade, ao adultério, à viúva 

disponível e fogosa”. Tal registro de mudança de costumes, contudo, era feito ainda a partir 

de moldes coerentes com as ambivalências de uma sociedade conservadora, em um país que 

vivia sob o jugo de um regime político autoritário, mas que enfatizava o erotismo feminino 

através da figura estereotipada da mulher objeto, voltada para o desfrute masculino.  

Dentro do privilégio desta experiência, além da abordagem performática do sexo, as 

pornochanchadas utilizavam o deboche social para realizar uma crítica superficial às relações 

interpessoais no cotidiano urbano brasileiro, especialmente de grandes centros como Rio de 

Janeiro e São Paulo, que concentraram a produção dos filmes do gênero. Para Jean-Claude 

Bernardet (2009, p. 209), este deboche emprega o sexo como metáfora para tratar da 

"sociedade global em que vivem os espectadores da pornochanchada. Essa guerra, esse sexo 

técnico e quantitativo, esse desprezo pelo outro, essa valorização do capaz contra o incapaz e 

ineficiente são traços da vida social". Em sua abordagem do erotismo, a partir da segunda 

metade da década de 1970, a pornochanchada passou por um processo de transição, 

substituindo um tom predominantemente humorístico por um cada vez mais identificado com 

o drama, que se tornou hegemônico no gênero até o seu final, no início dos anos 1980.  

A pesquisa propõe, portanto, a realização do estudo sobre um gênero cinematográfico 

brasileiro relevante na história do cinema nacional, mas ainda pouco estudado pela academia 

no ponto de vista da representação das relações interpessoais cotidianas em sua época por 

meio de seus aspectos políticos, apesar do grande sucesso de público conquistado, como será 

detalhado na próxima seção deste capítulo, dedicada ao estado da arte do trabalho. Dentro da 

relevância desta tese por seu ineditismo, ela também desenvolve uma abordagem que destaca 
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o papel da pornochanchada como gênero responsável por construir uma série de sentidos 

sobre a realidade sociopolítica do país durante o período da ditadura civil-militar. 

Dessa forma, o trabalho contribui tanto para os estudos em comunicação e do cinema 

como para o diálogo destes com outros campos, como antropologia, sociologia, história, artes 

visuais e ciência política. Ao estudar um período do passado recente do país, a partir da 

análise dos filmes de um gênero cinematográfico desta época e do desenvolvimento de um 

conceito que articula diretamente teoria e objeto empírico, portanto, esta pesquisa apresenta 

relevância social e científica na compreensão da realidade sociopolítica brasileira desde uma 

perspectiva interdisciplinar. 

No escopo deste trabalho, proponho o estudo de sete pornochanchadas que 

exemplificam estas características, permitindo compor um painel de representações dos 

comportamentos sociais e sexuais do cotidiano dos indivíduos no período. Mesmo sendo uma 

escolha também marcada pela subjetividade, levando em consideração a dificuldade de optar 

por sete filmes dentro de um gênero marcado pela produção intensa de títulos durante mais de 

uma década, foi uma decisão tomada pela percepção de que estes eram os que melhor 

dialogavam com a proposta da pesquisa. Apesar de terem sido incluídos no corpus da tese 

ainda no início da elaboração deste projeto, estes filmes foram submetidos por mim a um 

constante escrutínio ao longo da escrita da tese, a fim de se verificar que esta percepção era 

consistente, sendo enfim considerados as melhores escolhas7.  

Dessa forma, acredito que os filmes selecionados contemplam tanto a capacidade de 

reunir características estéticas e narrativas marcantes das duas grandes fases temáticas do 

gênero, a cômica e a dramática, quanto a de terem obtido sucesso comercial. Todos foram 

lançados durante as décadas de 1970 e 1980 e exibidos nos cinemas brasileiros para mais de 

500 mil espectadores8: Como é boa nossa empregada (Ismar Porto e Victor di Mello, 1973, 

2,1 milhões de espectadores), As cangaceiras eróticas (Roberto Mauro, 1974, 798 mil 

espectadores), O bem dotado - homem de Itu (José Miziara, 1978, 2,4 milhões de 

espectadores), Nos embalos de Ipanema (Antonio Calmon, 1978, 1,4 milhões de 

espectadores), A dama do lotação (Neville d´Almeida, 1978, 6,5 milhões de espectadores), Os 

sete gatinhos (Neville d´Almeida, 1980, 1,9 milhões de espectadores) e A noite das taras 

(David Cardoso, Ody Fraga e John Doo, 1980, 2,1 milhões de espectadores). 

_______________ 
7 Este escrutínio envolveu uma permanente reflexão sobre as especificidades da pornochanchada enquanto 
gênero e das diferenças existentes entre os seus filmes, o que também incluiu assistir dezenas de títulos. Tal 
reflexão permitiu compreender melhor a pornochanchada, seus limites, muitas vezes bastante tênues, e o que faz 
com que um filme faça parte ou não do gênero. 
8 Disponível em: <https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2105.pdf>. Acesso em: 18 mar. 

2021. 
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Ao longo da elaboração da tese, emergiram aspectos relacionados ao acesso aos filmes 

analisados. Além da dificuldade em encontrá-los, com a maioria estando disponível apenas 

através do YouTube, esta disponibilidade muitas vezes é efêmera. Foram vários os filmes que 

deixaram de estar disponíveis na plataforma para depois serem novamente disponibilizados, 

com esse processo se repetindo em mais de um caso. Outro aspecto de destaque são as 

diferentes versões acessíveis dos filmes: é comum encontrar muitas delas editadas, com cenas 

cortadas, especialmente nas disponíveis no YouTube. 

Participante de diversas pornochanchadas como ator, produtor e diretor, Carlo Mossy 

declarou, em entrevistas publicadas pelo jornal Folha de São Paulo em 14 de junho de 2017 e 

pelo site Brasileiros em 22 de novembro de 2013, que os filmes do gênero são objeto de 

estudo antropológico, cultural e social. Para Mossy, as pornochanchadas refletem um 

comportamento sensual costumeiramente associado no imaginário social como tipicamente 

brasileiro, e que produções contemporâneas, como filmes e telenovelas, ainda se inspiram em 

títulos entre os quais se incluem Como é boa nossa empregada, no qual ele atuou. Dividido 

em três episódios, o filme se centra no universo da classe alta carioca para ilustrar o 

relacionamento entre indivíduos de diferentes grupos sociais, especificamente as investidas 

amorosas dos patrões e seus filhos sobre as empregadas domésticas, unindo o retrato de uma 

sociedade conservadora e politicamente autoritária com o desenvolvimento por vezes 

tragicômico de questões sentimentais das personagens.  

Representante de um grande número de comédias realizadas no Rio de Janeiro que 

compunham a maioria das pornochanchadas feitas na primeira metade dos anos 1970, período 

em que foi a nona maior renda entre os filmes nacionais9, Como é boa nossa empregada deu 

destaque para a figura da empregada gostosa10 e negra, simultaneamente objeto e sujeito do 

prazer (ORMOND, 2013). O filme utiliza um tom leve e sensual dentro de uma representação 

da mulher negra desde um enfoque machista e racista, bem como das relações de poder e das 

dinâmicas do desejo aplicadas a situações cômicas, dentro do cotidiano de uma sociedade 

marcada por um autoritarismo político nunca diretamente abordado. Dessa forma, Como é 

boa opera em direção a um registro de espírito do tempo similar ao feito um ano depois por 

outra pornochanchada carioca ambientada no Nordeste.  

_______________ 
9 Disponível em: 
 <http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=0
04039&format=detailed.pft>. Acesso em: 18 mar. 2021.  

10 Ao longo da tese, as menções à palavra estarão sempre em itálico, a fim de destacar que ela é utilizada dentro 
da citação indireta da explicação de terceiros ou de estereótipos devidamente contextualizados, nunca sendo 
uma formulação livre do autor.  
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Dirigido por Roberto Mauro, responsável por diversas produções do gênero, As 

cangaceiras eróticas sofreu os efeitos da censura, tendo cenas cortadas antes de seu 

lançamento11. O filme mostra a vingança de um grupo de mulheres contra um bando de 

cangaceiros por meio de uma ironia leve e de uma linguagem ágil, típica dos títulos de  

comédia do gênero, fortalecendo a figura feminina erotizada das cangaceiras, que unem a 

aventura policialesca à sexual, escolhendo seus parceiros amorosos enquanto saem em busca 

do vilão Cornélio Sabiá. Nesta fusão entre comédia, erotismo e cangaço, o sexo como forma 

de prazer está presente desde o início da jornada erótico-vingativa das cangaceiras, acabando 

por neutralizar uma abordagem mais direta da violência enquanto temática, apesar de se 

utilizar de elementos de filmes de aventura. 

 O tom leve e cômico consagrado pelas pornochanchadas de fins da década de 1960 e 

primeira metade dos anos 1970 também é encontrado em Bem dotado - o homem de Itu, 

produção paulistana que explora a figura do homem simples e virginal do interior seduzido 

pelo sexo e pela cidade grande, que se destacou pela popularidade e pela consolidação no 

imaginário do cinema nacional como exemplo de pornochanchada. No elenco, nomes de 

destaque em filmes do gênero, como Aldine Müller, Helena Ramos e Nuno Leal Maia, que 

interpretou o protagonista, Lírio, o homem de Itu,12 e que afirma ter se inspirado na figura do 

caipira simbolizada por Mazzaropi para compor a personagem13.   

Objeto de desejo feminino pela proporção de seu órgão sexual, Lírio provoca nas 

mulheres a dor ao lado do gozo, fazendo com que todas gritem “mamãe” durante o ato. O 

filme investe em uma visão cômica da representação de costumes sexuais, centrada na 

discussão do prazer feminino e na descoberta de Lírio da atração das mulheres por seu pênis e 

da sua própria atração por estas mulheres. Dentro desta visão, Bem dotado exemplifica a 

busca da pornochanchada pela identificação do público com as suas construções sobre o 

erotismo, nas quais a crítica de costumes é acompanhada pelo conservadorismo e pelos 

preconceitos dos realizadores e da época na qual as pornochanchadas foram realizadas.  

A abordagem do desejo feminino e da construção deste desejo com base em um 

determinado olhar sobre a mulher também estão presentes em A dama do lotação, filme 

realizado no Rio de Janeiro, adaptado do conto homônimo de Nelson Rodrigues, e que apesar 

de exibido no mesmo ano em que Bem dotado, exemplifica o movimento dos filmes do 

_______________ 
11 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/02/1741268-artista-usa-partes-de-

pornochanchadas-cortadas-pela-ditadura-em-nova-obra.shtml>. Acesso em: 22 jun. 2021.  
12 A associação se deve à fama de megalomania do município paulista, simbolizada por objetos de grandes 

proporções. A prefeitura municipal de Itu apoiou a produção do filme, conforme informação disponível em: 
<https://www.papodecinema.com.br/filmes/o-bem-dotado-o-homem-de-itu/>. Acesso em: 22 jun. 2021. 

13 Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-inesquecivel-homem-de-itu>. Acesso em: 22 jun. 2021. 
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gênero de tendência à substituição do tom cômico por um mais dramático e desencantado. 

Depois de sete anos de espera até ter a quantia suficiente para comprar os direitos do conto14, 

D´Almeida transformou o texto em longa-metragem junto com Nelson, que também 

coproduziu o filme15. 

 Em um retrato do conservadorismo dos costumes e dos seus reflexos na forma das 

personagens se relacionarem com desejos e fantasias não realizadas, causando posturas que 

refletem transe e desencanto, A dama do lotação dialogou com o contexto político e social de 

sua época e se consolidou como uma das maiores bilheterias da história do cinema nacional. 

Como destacou Neville D´Almeida à reportagem do jornal O Globo de 17 de abril de 1978, o 

filme dirigido por ele se relaciona com uma tradição documental do cinema brasileiro:  

você para em Jacarepaguá, começa a filmar os personagens e de repente aparecem 
centenas de figurantes. É o povo nas ruas se movimentando, aproveitando a 
oportunidade para aparecer ou fazer uma reivindicação, pedir dinheiro ou reclamar 
que a rua não é calçada etc. (D´ALMEIDA, 1978). 

No elenco, além de nomes presentes em outras pornochanchadas, como Nuno Leal 

Maia e Jorge Dória, há uma grande estrela das telenovelas e filmes da época, Sônia Braga, 

interpretando a protagonista do filme, a dona de casa Solange. Enquanto personagem que se 

desvincula parcialmente da figura feminina submissa, ao menos em termos sexuais, Solange 

remete ao contexto de mudança de costumes de sua época, que vem igualmente acompanhado 

de conflitos, simbolizados especialmente pela surpresa e nojo com que os homens vão reagir à 

sua postura.  

Lançado também em 1978, Nos embalos de Ipanema fortalece o tom de crítica social e 

procura por autonomia individual, retratando, através da busca do surfista suburbano 

Toquinho (André de Biase) por ascensão social através da prostituição, um movimento de 

preocupação com interesses imediatos em detrimento de uma mobilização coletiva. Dirigido 

por Antonio Calmon, responsável pela realização de diversos longas-metragens entre final dos 

anos 1970 e início dos anos 1980, incluindo outras pornochanchadas, o filme explora a 

dinâmica interpessoal das praias da Zona Sul carioca, dentro de um convívio pretensamente 

democrático entre diferentes classes sociais.   

Ao mesmo tempo em que se afasta de Verinha (Angelina Muniz), a namorada também 

suburbana, e se envolve com uma moradora de Ipanema, Toquinho se prostitui com homens e 

_______________ 
14 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/06/nao-sou-maldito-sou-e-bem-aventurado-

diz-cineasta-neville-dalmeida.shtml>. Acesso em: 22 jun. 2021. 
15 Disponível em: <http://estranhoencontro.blogspot.com/2006/01/dama-do-lotao.html>.  Acesso em: 22 jun. 

2021. 
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mulheres mais velhos. Apesar da aproximação com o drama e da preocupação com o retrato 

crítico de uma época, o enredo de Nos embalos de Ipanema ainda dava espaço para uma 

leveza que não se identifica com as abordagens de grande parte das pornochanchadas 

produzidas no início da década de 1980, como é o caso de Os sete gatinhos e A noite das 

taras.  

Entre o final dos anos 1970 e início dos 1980, a pornochanchada enquanto gênero 

completou sua transição, substituindo majoritariamente o privilégio de situações eróticas 

acompanhadas pelo humor por desenvolvimentos marcados por drama e tragédia, e não raro 

morte. Esta curva dramática foi fundamental na diferenciação da pornochanchada em suas 

duas grandes fases temáticas, que faziam usos diversos das possibilidades de tematização do 

erotismo que marcaram o gênero. 

Também adaptado da obra de Nelson Rodrigues por Neville D´Almeida e com 

coautoria do dramaturgo no roteiro, Os sete gatinhos coloca no centro a sexualidade feminina 

controlada pela figura masculina paterna. Esta centralização mobiliza um debate em torno da 

ideia de sexo como degradação e as consequências das formas de repressão cotidianas no 

indivíduo, assimilando as subjetividades que se materializam enquanto efeitos da vivência em 

tempos de autoritarismo político.  

Com elenco marcado pela presença de nomes de destaque da teledramaturgia e do 

cinema nacionais, como Lima Duarte, Thelma Reston e Ary Fontoura, e de figuras então 

recentemente oriundas do teatro, como Regina Casé, o filme foi realizado e ambientado no 

Rio de Janeiro, especialmente na casa do bairro do Grajaú em que Noronha vive com a esposa 

e as cinco filhas. Ao exacerbar os conflitos sexuais desta família de classe média baixa, em 

uma simbiose entre sexo e morte, Os sete gatinhos aliou o sucesso de bilheteria a uma grande 

repercussão social. Eram comuns casos como o ocorrido durante a exibição do filme no 

Festival de Cinema de Gramado, em que um homem saiu no meio da sessão acusando-o de 

imoral e escandaloso16.  

A noite das taras, por sua vez, discute as relações entre sexo, morte e desencanto. 

Seguindo a mesma estrutura de três episódios de Como é boa nossa empregada, ele apresenta 

as aventuras de três marinheiros que saem do porto de Santos em direção às oportunidades 

que São Paulo reserva a eles, mas se distanciando do ágil e irônico diálogo entre humor e 

erotismo presente no outro filme. Os três homens, de uma forma ou de outra, são 

_______________ 
16 Disponível em: <http://www.nelsonrodrigues.com.br/site/materia.php?t=n&i=189>. Acesso em: 22 jun. 2021. 
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confrontados com a proximidade entre luxúria e morte, em um retrato das desventuras dos 

indivíduos em um país em processo de crise econômica e política. 

Dirigido por três nomes importantes do ciclo paulistano da pornochanchada, David 

Cardoso, Ody Fraga e John Doo, e com papeis de destaque para duas das principais estrelas 

dos filmes do gênero, Patrícia Scalvi e Matilde Mastrangi, A noite das taras se utilizou do 

modelo de episódios, comum à época, especialmente nos filmes realizados em São Paulo, pela 

possibilidade de dividir o custo de produção entre vários profissionais (ORMOND, 2006). O 

bom resultado de público do filme motivou Fraga a dirigir A noite das taras II, em 1982, com 

Cláudio Portiolli. 

Analisa-se, portanto, o  aparentemente óbvio das construções destes filmes: o erotismo 

e seus impactos na dinâmica das relações interpessoais, dialogando com pontos como desejo e 

conservadorismo. No entanto, se pensarmos de que forma gêneros cinematográficos como a 

pornochanchada, que conseguiram estabelecer um diálogo bem-sucedido com o público, 

representam o funcionamento da sociedade à qual se vinculam, podemos entender a 

importância de estudá-los, de forma mais aprofundada, pela ótica da política do cotidiano, 

como é o objetivo desta tese.  

Afinal, a mentalidade ao mesmo tempo conservadora e falsamente moralista que as 

engendrou ainda continua se manifestando na atualidade. É a distância temporal entre passado 

e presente que nos permite perceber e compreender estas permanências de outrora nos dias 

atuais. Através deste diálogo entre os dois tempos, também é possível articular tanto um olhar 

contemporâneo sobre a pornochanchada e o período no qual ela está inserida quanto 

problematizar a política do cotidiano enquanto um conceito capaz de analisar as dinâmicas 

das relações de poder no dia a dia do Brasil dos anos 1970 e 1980 sob a perspectiva do Brasil 

atual.  

Tal diálogo também passa pela abordagem de pontos que apesar de não serem 

utilizados como categorias de análise neste trabalho, estão relacionados, dentro do estudo da 

pornochanchada como um todo e dos sete filmes em questão, à problematização do conceito 

de política do cotidiano, que norteia a diretriz desta tese e que, junto com os filmes 

analisados, consolidam o recorte da pesquisa. Tais pontos estarão presentes, em maior ou 

menor grau, em diferentes momentos do texto. São eles: violência, atravessamentos entre 

público e privado, machismo, racismo e figuras de poder (como delegado, padre, Deputado, 

marinheiro, patrão, pai e marido).  

Dessa forma, a partir do recorte proposto, se configura a seguinte pergunta problema: 

como se dá a construção, nas pornochanchadas brasileiras, dos aspectos políticos nas 
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relações interpessoais cotidianas durante as décadas de 1970 e 1980, em tempos de ditadura 

civil-militar, dentro da constituição de uma política do cotidiano? 

Como objetivo geral, pretende-se constituir o conceito de política do cotidiano 

através da análise da construção, nas pornochanchadas brasileiras como um todo e mais 

especificamente de sete filmes, dos aspectos políticos nas relações interpessoais cotidianas 

durante as décadas de 1970 e 1980. 

 Como objetivos específicos, por sua vez, propõe-se:  

- Contextualizar a origem, a consolidação e o fim do ciclo das pornochanchadas enquanto 

gênero cinematográfico, dentro das especificidades das suas duas grandes fases temáticas (a 

cômica e a dramática) e do diálogo com o contexto sociopolítico da sua época; 

- Relacionar o conceito de política do cotidiano à construção dos filmes em análise do 

cotidiano das relações interpessoais; 

- Analisar o papel das noções de patrimonialismo e individualismo nas representações 

sociopolíticas operadas pela pornochanchada; 

- Relacionar o papel das noções de cotidianidade e hegemonia às especificidades da 

construção na pornochanchada do tempo cotidiano e das suas representações do erotismo; 

1.1 ESTADO DA ARTE 

As buscas aos repositórios de dados dos principais eventos e portais de teses e 

dissertações da área, como o Banco de Teses e Dissertações da Capes17 e os anais da 

Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual18, nos quais se fez uso das 

palavras-chave política, pornochanchadas e ditadura civil-militar, não encontraram trabalhos 

diretamente relacionados com a temática. Entre as 25 publicações localizadas, produzidas 

entre 2000 e 2019, a grande maioria se dedica a compreender as especificidades da 

pornochanchada enquanto gênero cinematográfico, e as quatro teses e dissertações que mais 

diretamente abordam o contexto histórico e sociopolítico da pornochanchada e a 

representação das relações interpessoais nestes filmes analisam a temática majoritariamente 

pelo viés do erotismo, deixando a potencialidade política dos comportamentos cotidianos das 

personagens em suas relações interpessoais em segundo plano. 

Defendida em 2000 por Flávia Seligman na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, a tese O "Brasil é feito de pornôs": o ciclo da pornochanchada 

_______________ 
17 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/>. Acesso em: 18 mai. 2021. 
18 Disponível em: <http://www.socine.org.br/anais.asp>. Acesso em: 18 mai. 2021. 
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no país dos governos militares faz a relação entre gênero cinematográfico, política cultural e 

contexto político. Dentro deste exercício de contextualização histórica, política e social, 

Seligman centraliza seu estudo nas especificidades da pornochanchada em termos de humor e 

erotismo, especialmente durante o governo do general Médici (1969-1974), a partir do 

exemplo da análise de seis filmes19.  

Já a tese Erotismo e relações raciais no cinema brasileiro: a pornochanchada em 

perspectiva histórica, defendida por Jairo Carvalho do Nascimento em 2015, no Programa de 

Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia, analisou as representações de 

mulheres e homens negros nos filmes do gênero. Voltado especialmente para estereótipos 

raciais e sexualidade, o trabalho destacou o diálogo entre sociedade e cinema com base do 

estudo de 15 pornochanchadas.  

Defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Pernambuco por Romulo Gabriel de Barros Gomes, a dissertação Muito prazer, 

pornochanchadas: relações entre moral e bons costumes na construção da censura às 

produções eróticas brasileiras (1975-1982) debruçou-se sobre a relação entre ditadura, 

censura e pornochanchadas. Dentro desta relação, através da análise da pornochanchada como 

gênero e do exemplo específico de alguns filmes, o autor (2017) investiga de que forma a 

censura promovida pelo governo ditatorial foi utilizada para construir os discursos de “defesa 

da moral e dos bons costumes”.   

Na dissertação de mestrado de Gabiana Clamer Fonseca Fallavigna dos Reis, A 

pornochanchada deve ser hedionda: o estudo desse gênero cinematográfico por meio das 

críticas especializadas, por sua vez, defendida em 2018 no Programa de Pós-Graduação em 

História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é realizado um diálogo 

entre as críticas cinematográficas e a análise de três pornochanchadas. Através deste diálogo, 

a autora resgata o imaginário sobre o cinema brasileiro consolidado durante a década de 1970 

e a repercussão das construções sociais operadas pela pornochanchada enquanto gênero 

cinematográfico.  

Publicado em 2016, o livro Pornochanchando: em nome da moral, do deboche e do 

prazer segue a mesma linha dos outros quatro trabalhos. Organizado por Claudio Bertolli 

Filho e Muriel E. P. Amaral, o livro reúne artigos que compreendem a relação entre o 

_______________ 
19 Também merece destaque artigo escrito pela autora em 2003. Publicado pela revista Sessões do Imaginário, 

Um certo ar de sensualidade: o caso da pornochanchada no cinema brasileiro destaca as especificidades da 
construção do erotismo da pornochanchada, a partir da utilização de elementos como um olhar objetificador da 
mulher. 
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erotismo, os costumes e as questões políticas da época dentro da constituição da 

pornochanchada enquanto gênero cinematográfico.  

Dentro dos estudos sobre a pornochanchada, os trabalhos de Inimá Simões e Nuno 

César Pereira de Abreu também merecem destaque, especialmente um texto de cada. O 

primeiro escreveu, entre outros artigos, Sexo à brasileira, publicado em 2007 na Revista 

Alceu, que abrange tanto as mudanças de modo de produção ocorridas no gênero quanto seus 

principais elementos estéticos e narrativos, além de sua inserção no contexto sociopolítico da 

época. Já Abreu desenvolveu sua tese de doutorado, Boca do Lixo: cinema e classes 

populares, defendida em 2002 no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 

acerca do cinema produzido na Boca do Lixo, com destaque para os modos de produção e o 

ponto de vista dos realizadores e das atrizes das pornochanchadas paulistanas. A tese foi 

publicada em forma de livro em 2006. 

Lançado em 2018 e dirigido por Fernanda Pessoa, o documentário Histórias que o 

nosso cinema (não) contava resgata as representações fílmicas durante a ditadura através de 

um mosaico de cenas de 27 pornochanchadas. Ao ressaltar a potencialização dos efeitos de 

colagem por Histórias que o nosso cinema (não) contava, Andrea Ormond (2017) afirma que 

o documentário homenageia símbolos estereotipados do Brasil dos anos 1970, como as 

mulatas20, a cocaína e a androginia, e que a pornochanchada era e continua sendo um resumo 

preciso do inconsciente nacional.  

De fato, ao retomar e potencializar, em 2018, através dos trechos dos filmes do gênero, 

representações de questões sociopolíticas de décadas anteriores, como machismo, aborto, 

relações extraconjugais e militância política, o filme aponta um diálogo entre passado e 

presente por meio de um registro atual que ressignifica imagens audiovisuais de um período 

anterior. Dessa forma, faz emergir uma dinâmica sociopolítica cujas marcas em parte ainda 

permanecem, especialmente através da revelação de sentidos e práticas que muitas vezes eram 

escondidos, deixados entre parênteses. Histórias que o nosso cinema (não) contava, portanto, 

se relaciona diretamente com a proposta desta tese de investigar este pouco explorado diálogo 

entre os dois tempos, a partir do qual é possível articular um olhar contemporâneo sobre a 

pornochanchada e o período no qual ela está inserida, percebendo as diferentes formas de 
_______________ 
20 Importante mencionar a origem da palavra: derivada de mulus, do latim, e atualizado por mula, enquanto o 

animal que surge da cópula do asno e da égua, dentro de uma referência explícita à sua natureza híbrida, 
caracterizando uma raça inferior, incapaz de reproduzir, conforme aponta Lílian Ramos da Silva (2018). A 
autora também destaca que os movimentos negros brasileiros criticam o uso da palavra tanto por sua origem 
quanto por seu diálogo com a construção mítica da democracia racial e a representação hipersexualizada da 
mulher negra ou mestiça. Considerando esta contextualização acerca do termo, as menções a ele dentro desta 
tese seguirão o mesmo padrão utilizado para a palavra gostosa, sendo sempre em itálico e referentes à menção 
de considerações de terceiros.  
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permanência das construções ambíguas e conservadoras desenvolvidas nas manifestações 

artísticas daquele período. 

1.2 APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

Dentro do processo de construção metodológica, a escrita de artigos para disciplinas 

que cursei ao longo do doutorado e para submissão em periódicos possibilitou dar os 

primeiros passos da consolidação do formato da tese. Assim, por meio da problematização das 

bases teóricas e estéticas que unem a temática do trabalho e da análise de parte dos filmes que 

compõem o corpus da pesquisa, foi possível dar início ao diálogo entre a construção do 

conceito de política do cotidiano e sua relação com os filmes do gênero pornochanchada. 

Especialmente em um dos artigos, publicado em dezembro de 2018 na revista Mídia e 

Cotidiano21, escrito em conjunto com minha orientadora, Miriam de Souza Rossini, foram 

lançadas as bases de uma proposta metodológica que aplica diretamente a interlocução entre 

teoria e objeto, através da análise das particularidades de Os sete gatinhos enquanto 

pornochanchada dramática. Dessa maneira, foi dado o ponto de partida para a construção da 

noção de política do cotidiano no âmbito da tese: um conceito que toma forma a partir do 

diálogo com a pornochanchada enquanto gênero e, mais especificamente, da análise dos sete 

longas metragens e de suas especificidades enquanto pornochanchadas que realizam uma 

determinada representação das relações interpessoais durante as décadas de 1970 e 1980.  

Tal construção conceitual, portanto, leva em conta como a pornochanchada, enquanto 

gênero cinematográfico marcado pela longevidade, pela dinâmica comercial e pela 

multiplicidade de títulos, cujos filmes não raro levavam milhões de espectadores às salas de 

cinema, estabeleceu um debate sobre questões sociopolíticas de seu tempo, tematizando as 

potencialidades políticas das dinâmicas das relações interpessoais no cotidiano de um período 

politicamente autoritário. A censura voltava-se especialmente para os aspectos sexuais e 

diretamente políticos dos filmes, por vezes cortando várias cenas e retardando o lançamento 

destas produções. Já as questões sociopolíticas, que no caso das pornochanchadas, muitas 

vezes emergiam de forma sutil, melhor percebidas somente após uma análise mais detida, 

escapavam aos cortes mais severos dos censores, tendo relativa liberdade de exploração 

enquanto elementos das tramas e, portanto, se consolidando dentro da construção dos filmes 

do gênero do cotidiano das relações interpessoais de sua época.  
_______________ 
21 Dissensos e representações sociopolíticas em Os Sete Gatinhos: Conceituando a política do cotidiano a partir 

de uma pornochanchada. Disponível em: <http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/article/view/27090/16047>. 
Acesso em: 22 jun. 2021. 
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Assim, neste trabalho, a política do cotidiano, como conceito, é indissociável do seu 

corpus, ao propor um olhar contemporâneo sobre as representações fílmicas ficcionais dos 

comportamentos dos indivíduos em seu cotidiano, em um passado recente com seu contexto 

sociopolítico próprio, dentro de uma realidade diversa, apesar de similar em determinados 

pontos, à do Brasil atual. O conceito se constrói em conjunto com a análise dos filmes, ao 

longo da tese, ao mesmo tempo em que não se esgota através deste movimento analítico, uma 

vez que, nos limites da pesquisa, ele se baseia na articulação metodológica entre discussão 

teórica e objeto empírico. Na busca de um texto mais fluido e propício para executar esta 

articulação, foi escolhido o uso de um tom com forte viés ensaístico. 

Dentro deste processo de construção conceitual da política do cotidiano, portanto, o 

desenvolvimento das discussões teóricas foi motivado primeiramente pela análise dos filmes, 

em um movimento orgânico e constante de diálogo entre teoria e objeto. Este movimento 

valorizou a quebra de hierarquia entre questões teóricas e analíticas, considerando que ambas 

eram fundamentais para o desenvolvimento da política do cotidiano, mas com as segundas 

sendo suscitadas pelas primeiras. Não se busca, portanto, trabalhar somente com uma noção 

teórica de cotidiano, mesmo que esta tenha maior espaço na parte final da pesquisa, e sim 

com pressupostos interdisciplinares que dialoguem com a proposta conceitual do trabalho. 

Dessa forma, também passa pela construção metodológica da tese o diálogo entre o 

contexto sociopolítico e os filmes em análise, tanto no exercício analítico de cada um dos sete 

longas-metragens quanto no conjunto deles, enquanto produções pertencentes a um 

determinado gênero cinematográfico. Nesta problematização da pornochanchada, também 

terá destaque a diferenciação do que identifico como as duas grandes fases temáticas do 

gênero, a cômica e a dramática, apontando as suas especificidades e a identificação dos filmes 

em análise com cada uma delas. Este destaque das duas fases temáticas da pornochanchada no 

trabalho merecerá atenção especial ao longo da tese, sendo relacionado com cinco pontos, 

violência, atravessamentos entre público e privado, machismo, racismo e figuras de poder, 

que estarão presentes em diferentes níveis no decorrer da pesquisa, e cujas manifestações nos 

filmes são fundamentais para compreender as características e diferenças entre os períodos 

cômico e dramático do gênero.  

Para dar base a este ponto de vista contemporâneo sobre as representações 

sociopolíticas dos anos 1970 e 1980, a construção conceitual da política do cotidiano e a 

fundamentação metodológica também serão compostas por discussões da teoria do cinema e 

das artes visuais dedicadas ao papel estético do exercício do olhar. Para tanto, se destacam os 

estudos de Ismail Xavier (2003) e Georges Didi-Huberman (1998).  
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Xavier relaciona a discussão estética em relação ao olhar com a análise de obras 

cinematográficas, pensando na imagem em movimento enquanto uma composição de um 

mundo filtrado por uma visão anterior à do espectador, que, ao dar uma forma ao que se vê na 

tela, se impõe, simultaneamente, enquanto uma ponte e uma mediação entre o espectador e o 

mundo. Esta imagem se caracteriza, para o autor (2003, p. 35), como “um olhar anterior ao 

meu, cuja circunstância não se confunde com a minha na sala de projeção”.  

O espectador, nesse contexto, teria acesso à imagem sem uma participação efetiva na 

sua produção, formando uma determinada visão de mundo somente através da observação, 

tendo acesso a informações que antes lhe eram desconhecidas, mas sem poder controlar o 

acesso que terá a essas informações. Xavier (2003, p. 36) destaca que o compromisso entre 

espectador e cinema é uma relação aceita apenas pelo poder das imagens de penetrar na 

intimidade, sendo que “no cinema, posso ver tudo de perto, e bem visto, ampliado na tela, de 

modo a surpreender detalhes no fluxo dos acontecimentos e dos gestos. A imagem na tela tem 

sua duração; ela persiste, pulsa, reserva surpresas”.  

Didi-Huberman (1998), por sua vez, se dedica a problematizar os modos de ver as 

imagens, nos quais se impõem ao olhar o que define como a “inelutável e paradoxal 

modalidade do visível”. A partir desta modalidade, segundo o autor, a visão se choca com o 

também inelutável volume dos corpos, com seus vazios, cavidades, bocas e sexos, dentro da 

consolidação de um regime de visibilidade que faz com que, ao mesmo tempo em que 

vejamos o que está diante de nós, algo nos olhe também. 

Dentro deste processo, com seus espaços de entrada e saída, volumes repletos de 

vazios que podem ser transformados em uma forma que nos olha, a imagem se torna um 

lugar. Tal espaço se materializa através do encontro entre a proximidade visual e a distância 

que abre outros espaços, eliminando distâncias objetivas e em que o aí se torna ilimitado e se 

afasta do aqui, do detalhe, do que é próximo. 

As discussões dos dois autores irão embasar a formação de um olhar sobre as 

construções técnico-estéticas dos filmes em análise, permitindo identificar os limites dos 

regimes de visibilidade criados por cada um deles e problematizar de que forma são 

estabelecidas esteticamente em especial as relações entre erotismo, drama e comédia, dentro 

das representações das relações cotidianas das personagens a partir de um viés político.  

Esta tese é constituída pela introdução e por outros quatro capítulos. Na introdução, 

são explicitados o nascimento e o percurso que será percorrido pela tese, bem como a sua 

construção metodológica. O segundo capítulo, através da análise da pornochanchada enquanto 

gênero cinematográfico de grande sucesso comercial marcado por duas grandes fases 
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temáticas e incluído em um determinado contexto social e político, dará início a uma diretriz 

metodológica que será seguida nos demais capítulos: construção do conceito de política do 

cotidiano através da articulação constante entre discussão teórica e análise de objeto empírico.  

Dividido em três partes, este capítulo será composto, na primeira parte, por um 

retrospecto da formação da pornochanchada enquanto gênero cinematográfico e por seu 

diálogo com o contexto sociopolítico de sua época, ancorado pelas discussões de Rossini 

(2007), Xavier (2001), Dias (2008), Abreu (2002), Simões (2007), Seligman (2000, 2003), 

Priori et al (2012) e Napolitano (2014), entre outros. Nas duas partes seguintes, será feita a 

análise mais aprofundada das fases cômica e dramática do gênero, com a discussão também 

voltada a um filme pertencente a cada uma destas fases, As cangaceiras eróticas e A noite das 

taras, respectivamente. 

Já o terceiro capítulo vai dar início à problematização das relações entre o conceito de 

política do cotidiano e as dinâmicas sociopolíticas expressas nas pornochanchadas, usando 

como exemplo o filme Os sete gatinhos (1980), de Neville d´Almeida. Articulando a 

discussão sobre representação, ficção e memória em tempos autoritários em Barraza (1980), 

Vieira (2010), Seligmann-Silva (2012) e Figueiredo (2017), com a discussão sobre poder em 

Foucault (1979) e Bourdieu (2009), pretende-se lançar as bases do diálogo entre a construção 

do conceito e sua aplicação ao objeto fílmico. 

O quarto capítulo relaciona, em dois momentos, a centralidade das noções de 

patrimonialismo e individualismo na construção do pensamento sociopolítico brasileiro ao 

aspecto político dos comportamentos dos indivíduos em suas relações interpessoais 

cotidianas. Nos dois primeiros momentos, os estudos de Freyre (2006) sobre a formação 

colonial brasileira, ligados à complementariedade entre a casa grande e a senzala, bem como 

os estudos de Schwarcz (1998, 2019) e Gonzalez (1984), relacionando as discussões sobre 

patrimonialismo às sobre racismo, machismo e autoritarismo dentro dos contextos histórico e 

sociopolítico nacional, serão conectados à representação do cotidiano do Rio de Janeiro de 

1970 em Como é boa nossa empregada. Em sequência, as considerações de Holanda (1995) 

sobre a formação sociopolítica brasileira e a importância do individualismo nesta formação, 

bem como as de Sennett (2014) sobre a mudança no papel histórico das esferas pública e 

privada, irão dialogar com a análise das dinâmicas interpessoais construídas em Nos embalos 

de Ipanema. 

O quinto capítulo, por sua vez, encerra a construção teórico-metodológica do trabalho 

acerca do conceito de política do cotidiano vinculando-o, em dois momentos, às relações 

entre a pornochanchada e as representações das especificidades do cotidiano, problematizando 
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as noções de ideologia, hegemonia, tempo e cotidianidade. No primeiro momento, as 

considerações de Heller (2008) e Lefebvre (1991) sobre cotidianidade e tempo do cotidiano 

irão dialogar com a aventura erótica paulistana de Lírio em Bem dotado – o homem de Itu. Em 

seguida, as discussões de Gramsci (1999) e Williams (2005) sobre hegemonia serão 

relacionadas às construções de A dama do lotação sobre erotismo, transgressão e objetificação 

feminina. Os anexos e as considerações finais finalizam este trabalho. 

 

  



30 

2 A PORNOCHANCHADA: CARACTERIZAÇÃO DO GÊNERO E CONTEXTO 

SOCIOPOLÍTICO 

Este capítulo se divide em três partes, unindo a caracterização da pornochanchada 

como gênero cinematográfico brasileiro e seu diálogo com um determinado contexto 

sociopolítico à análise de dois filmes que exemplificam as construções estéticas e narrativas 

deste gênero dentro de suas duas grandes fases temáticas. Assim, a primeira parte dará conta 

dos antecedentes e da formação da pornochanchada em termos de escolhas narrativas, 

estéticas e de modos de produção, com base em estudos de autores como Rossini (2007), 

Xavier (2001), Dias (2008), Ortiz (1987), Abreu (2002), Simões (2007) e Seligman (2000, 

2003), também destacando a sua inserção no quadro social e político do período, este por sua 

vez revisitado por meio das considerações sobre o tema de Velasco e Cruz e Martins (1984), 

Priori e outros (2012), Flauzina (2006) e Napolitano (2014). Já a segunda e a terceira partes 

analisam com maior especificidade a relação entre as duas fases do gênero e um filme 

pertencente a cada uma delas, a cômica e a dramática, respectivamente, dando início, como 

frisado durante a introdução, a uma diretriz metodológica que será seguida nos demais 

capítulos da tese: articulação entre discussão teórica e objeto empírico. Neste caso, os dois 

objetos de análise são a comédia As cangaceiras eróticas (Roberto Mauro, 1974), na segunda 

parte, e o drama A noite das taras (David Cardoso, Ody Fraga e John Doo, 1980), na terceira. 

2.1 ANTECEDENTES, CONTEXTO E ESPECIFICIDADES DO GÊNERO 

Cerca de uma década antes de serem lançadas as primeiras pornochanchadas, teve 

início o primeiro de uma dupla de modelos estético-representacionais que se tornaram a marca 

discursiva do cinema nacional e da representação imagética do Brasil e dos brasileiros, 

segundo Miriam de Souza Rossini (2007). Surgido no início dos anos 1960, o Cinema Novo 

se apropriou de “determinados parâmetros de representação audiovisual e narrativa que 

tivessem o poder de ferir os olhos e ouvidos do espectador e tirá-lo de sua apatia” (ROSSINI, 

2007, p. 24). 

O Cinema Novo e sua estética da fome buscavam agredir o público através de imagens 

de animais e pessoas sendo mortos, luz estourada e enquadramentos anticonvencionais, como 

o close na carcaça de um boi na abertura de Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 

1964). Os filmes do Cinema Marginal, por sua vez, mostravam pessoas sangrando e comendo 
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excrementos, além de violência física e sexual e o uso constante de palavrões, até então 

incomuns no cinema nacional.  

Com sua vontade de produção de choques nos espectadores, essas duas tendências 

estético-representacionais exerceram forte influência na produção cinematográfica nacional 

das décadas seguintes. Dessa forma, para Rossini (2007, p. 25), tanto nas pornochanchadas 

quanto nos filmes de reflexão social dos anos 1980, como A hora da estrela (Suzana Amaral, 

1986), “aquela vontade é um ideal que ainda permanece, ainda que não seja explicitamente 

assumido”, por ser “a marca desse cinema que busca retratar a exclusão social e o caos 

pessoal”. 

Tanto os cinemas Novo e Marginal quanto as pornochanchadas e os filmes de reflexão 

social dos anos 1980 são integrantes de um período cinematográfico que forma o que Ismail 

Xavier (2001) define como Cinema Brasileiro Moderno. Os dois primeiros, para Xavier 

(2001, p. 14), se incluíram em uma época, entre o final da década de 1950 e meados dos anos 

1970, intelectual e esteticamente densa, cujas polêmicas criaram 

o que se percebe hoje como um movimento plural de estilos e ideias que, a exemplo 
de outras cinematografias, produziu aqui a convergência entre a “política dos 
autores”, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços que 
marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e mais plenamente industrial. 

Em sua experiência moderna, o cinema brasileiro, especialmente ao longo da década 

de 1960, passou pelos debates envolvendo questões nacional-populares e realistas, além da 

discussão de estratégias que deveriam ser adotadas para a construção de um cinema político e 

autoral. Assim, enquanto o Cinema Novo se viu marcado por pontos antagonistas como o 

realismo, a alegoria e a descontinuidade, questionando a transparência das imagens, a 

colagem e a fragmentação atingiram seu ápice com o Cinema Marginal, em uma atmosfera 

marcada pelo tropicalismo e pela paródia, “na qual câmera na mão e descontinuidade se aliam 

a uma textura mais áspera do preto-e-branco que expulsa a higiene industrial da imagem e 

gera desconforto” (XAVIER, 2001, p. 17). 

Já na década seguinte, se impôs uma filmografia dispersa, desorganizada em termos de 

períodos e estéticas, prevalecendo a busca individual dos cineastas pela resolução das próprias 

relações com linguagem, condições de produção e mercado. O estímulo do Estado se 

concentrou nas produções que retratavam as tradições nacionais de forma nobre, de acordo 

com o autor (2001, p. 82) “em contraposição ao que julga baixa cultura da comédia erótica 

que, curiosamente, avança no mercado com o endurecimento do regime”. 



32 

Chamadas por Xavier de comédias eróticas, as pornochanchadas formaram um gênero 

a partir da nomenclatura (de origem pejorativa) utilizada para englobar os filmes produzidos 

especialmente ao longo da década de 1970 que uniam erotismo, crítica sexual e 

comportamental de costumes e uma reinterpretação do humor popular urbano da chanchada, 

segundo Nuno César Pereira de Abreu (2002). As pornochanchadas construíram uma 

determinada representação de uma cultura erótica nacional, centrada em uma dramaturgia que 

transformava em temas elementos de sedução e de humor ambíguo.  

É válido contextualizar esta relação entre a chanchada e a pornochanchada, já presente 

no nome da segunda. Por mais de três décadas, entre os anos 1930 e 1950, a chanchada se 

destacou como sinônimo de cinema popular brasileiro. Unindo elementos amorosos, cômicos 

e policiais a números musicais, em diferentes níveis, os filmes da chanchada conseguiram 

estabelecer uma identificação com a maioria do público cinematográfico da época, o das 

classes média e baixa, segundo Rosangela de Oliveira Dias (2008). 

Dias ressalta que esta identificação se deveu especialmente à linguagem adotada por 

grande parte das chanchadas, que mesclava temáticas e expressões oriundas do carnaval, do 

rádio e do teatro de revista, bem como pelo protagonismo dado à música nas tramas destes 

filmes, dentro de um contexto cultural pré-televisão em que grande parte da população tinha 

acesso ao rádio. Em tempos de ingressos baratos de cinema (em 1952, o Brasil tinha o sétimo 

bilhete de preço mais acessível da América Latina), era possível às classes média e baixa ter 

acesso às diversas salas de cinema espalhadas especialmente entre os grandes centros urbanos 

do país. No final da década de 1950, apenas no Rio de Janeiro, ainda a Capital Federal do 

país, existiam 300 salas. 

Importante destacar o papel dos cinemas de rua neste período, com suas grandes salas 

e localização nos bairros em diferentes partes das grandes cidades brasileiras, exibindo muitas 

vezes filmes em português e sem legendas, com preços geralmente mais baixos que os 

cinemas das regiões centrais. Inimá Simões (1990) ressalta que a São Paulo dos anos 1950, 

cujo crescimento populacional fez com que tivesse um número de habitantes similar ao do 

Rio de Janeiro, cerca de dois milhões e duzentos mil no início da década, tinha 80% dos seus 

cinemas localizados nos bairros, com uma média de 50 milhões de ingressos vendidos por 

ano. Neste contexto, o cinema se consolidou nos bairros como um ponto principal de 

sociabilidade e um espaço de diversão para todas as faixas etárias, como também aponta 

Sheila Peil Martins (2014), que indica o mesmo crescimento do número de cinemas de bairro 

na Porto Alegre dos anos 1950.  
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 Marcadas pela paródia, a sátira e o deboche, as chanchadas abriam espaço para 

questionamentos e críticas sociais, políticas e econômicas, priorizando especialmente 

situações cotidianas, como a falta de água e luz, e as dificuldades financeiras enfrentadas 

pelas personagens. Neste contexto, os filmes do gênero davam espaço para uma visão corrente 

sobre a elite e a classe política, dentro de um tom direto que criava conflitos nas tramas 

através de premissas como o aumento do preço dos alimentos e o atraso do trem. 

Arthur Autran (2008) destaca o papel de uma produtora para a importância da 

chanchada dentro da cinematografia nacional. Criada no Rio de Janeiro em 1941, a Atlântida 

Cinematográfica rapidamente passou da realização de cinejornais e documentários ao 

investimento em chanchadas, dando início, em Tristezas não pagam dívidas (1944), à dupla 

que estrelou diversos filmes do gênero, Grande Otelo e Oscarito. Com seu enfoque na 

produção de um cinema comercial, com regularidade e multiplicidade de títulos, a Atlântida 

consolidou a chanchada enquanto gênero cinematográfico de grande sucesso de público. 

Esta consolidação deu-se em pouco tempo: já na segunda metade dos anos 1940, elas 

levavam milhões às salas de cinema e davam destaque às personagens vivenciadas por nomes 

como Dercy Gonçalves, Violeta Ferraz, Mesquitinha e Zé Trindade, além dos já citados 

Grande Otelo e Oscarito. Interpretando figuras caricatas marcadas pela comicidade, estas 

atrizes e estes atores compunham o star system da chanchada, ao lado de Anselmo Duarte, o 

galã por excelência dos filmes do gênero. 

Décadas depois do fim do ciclo das chanchadas, um novo gênero cinematográfico atrai 

o grande público, mas dessa vez misturando o humor ao erotismo. E por isso foi chamado de 

pornochanchada. Seus filmes surgiram como reação a um período ao mesmo tempo 

conservador e transgressor da sociedade brasileira, marcado pela censura e pela ditadura. 

Contra o conservadorismo atuavam os movimentos artísticos e culturais, como o 

Tropicalismo, e contra o acirramento político provocado pela ditadura militar havia as 

guerrilhas urbanas.  

É nesse cenário de tensão social, artística e política que nascem as pornochanchadas, 

se direcionando a um público amplo e se consagrando enquanto o grande exemplo 

cinematográfico de cultura popular de massa do período. O gênero ficou marcado pela 

multiplicidade de estilos de suas centenas de filmes, uma variedade que permitiu que ele 

abrigasse produções muito diversas entre si, de aventuras cômicas a dramas violentos.  

Segundo afirma Flávia Seligman (2000), os filmes do gênero se destacavam pela 

presença de elementos chave da cultura popular, como melodrama, comicidade e romance 

policial, ressignificando uma fórmula utilizada pelas chanchadas – e ainda presente em 
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algumas telenovelas –, que priorizava o universo social pequeno-burguês de uma sociedade 

em processo de urbanização. Essas características centrais da tradição ficcional e popular 

brasileiras também estavam presentes nas pornochanchadas, bem como a padronização de 

personagens, histórias e estruturas – herói contra vilão, mocinha por quem o herói se apaixona 

–, além da nudez feminina. O olhar dominante era o masculino, em uma postura de 

objetificação do corpo feminino, e, “no caso da pornochanchada, que trabalhava bastante com 

estereótipos, de uma maneira bastante conservadora, a homossexualidade era tratada sempre 

com desdém e deboche” (SELIGMAN, 2000, p. 50). 

A autora (2003) destaca que esta exploração da figura feminina muitas vezes envolvia 

atrizes já conhecidas por seus trabalhos na televisão, e era estruturada pelo esquema do olhar 

apontado pela classificação de Laura Mulvey (1983): a mulher como o objeto, o centro do 

olhar, o homem como o condutor deste olhar, direcionando o que seria visto pelo espectador, 

e de que forma. Este olhar masculino, através dos movimentos e enquadramentos da câmera, 

conduzia a ode ao corpo feminino em personagens marcadas pelo excesso de sensualidade, 

que rapidamente encantavam aos homens e os faziam passar do desejo à conquista em poucos 

minutos. 

Mulvey destaca que através deste esquema do olhar estruturado entre ativo/masculino 

e passivo/feminino, o masculino projeta uma fantasia da figura feminina, que é construída de 

maneira a aumentar e satisfazer o desejo masculino, especialmente em momentos de 

contemplação erótica que paralisa o fluxo de ação nos filmes. Olhada enquanto objeto, de 

acordo com a autora (1983, p. 444) a mulher é vista como tal tanto pelo espectador quanto 

pelas personagens da trama: ela, portanto “representa dentro da ficção, e o olhar fixo do 

espectador mais os olhares dos personagens masculinos são tão bem combinados que não 

rompem com a verossimilhança da narrativa”. 

Aplicando o que Mulvey (1983) define como os “prazeres possíveis” oferecidos pelo 

espetáculo cinematográfico, a pornochanchada relaciona estes prazeres diretamente à 

classificação e erotização de suas personagens. Assim, aponta Seligman (2003, p. 39-40), as 

mulheres das pornochanchadas eram associadas ao prazer escopofílico, considerando, dessa 

forma, o “outro como um objeto, sujeitando-o a um olhar fixo e controlador. O olhar da 

câmera/realizador controla e conduz o olhar do espectador, enquadrando-o nos melhores 

ângulos o objeto de adoração – no caso a personagem feminina”.  

Este olhar objetificador, contudo, apesar de ser majoritariamente utilizado em relação 

às personagens femininas, não se restringia a elas, se consolidando como característica central 

da pornochanchada em sua abordagem do erotismo. Prazer e objetificação estavam 
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diretamente relacionados nos filmes do gênero também no caso de personagens masculinas, 

que mesmo de forma minoritária, eram protagonistas em filmes nos quais um homem era 

objeto de desejo de um grande número de mulheres (e homens). São exemplos desta 

abordagem dois filmes de 1978, que serão analisados posteriormente, Nos embalos de 

Ipanema (Antonio Calmon), que tematiza a prostituição masculina, e Bem Dotado - o homem 

de Itu (José Miziara), que transforma o jovem inocente do interior em homem desejado pelas 

mulheres da cidade grande, uma trama similar à de Nos tempos da vaselina, de 1979, outra 

produção dirigida por Miziara. 

Dentro da ideia de dominância do olhar masculino de objetificação feminina, as 

pornochanchadas também popularizaram as expressões de duplo sentido, responsáveis por 

aumentar a qualidade de muitas cenas de filmes do gênero, como aponta Inimá Simões 

(2007). Dessa maneira, “o jogo de palavras inverte sentidos, dá interpretação diversa aos fatos 

visíveis e confere o molho necessário a situações aparentemente banais, obtendo imediata 

reação da plateia que compartilha o mesmo código” (SIMÕES, 2007, p. 187). Títulos como 

As cangaceiras eróticas (Roberto Mauro, 1974) e Eu dou o que ela gosta (Braz Chediak, 

1975), o último já em seu título, ilustram a utilização narrativa das palavras de duplo sentido 

nos filmes do gênero.  

Simões (2007) cita o exemplo do filme de Chediak, através de uma entrevista de Paulo 

Emilio Salles Gomes: com o texto publicitário complementar (“e o que ela gosta não é mole”) 

e o ator José Lewgoy indicando com as mãos, no cartaz do filme22, as dimensões “do que ela 

gosta”. Apesar da sugestão de erotismo, contudo, Eu dou o que ela gosta se revelava apenas 

como uma comédia de costumes, dentro de um processo comum nas pornochanchadas da fase 

cômica. 

Procedimento similar pode ser encontrado em Histórias que as nossas babás não 

contavam (Oswaldo de Oliveira, 1979) e A mulata que queria pecar (Victor di Mello, 1977). 

O primeiro prometia ser uma versão erótica da história de Branca de Neve, agora Clara das 

Neves, com seu cartaz mostrando uma mulher negra rodeada e desejada pelos anões. Já o 

segundo estampava no cartaz uma imagem do estereótipo da mulata seminua e enrolada em 

uma cobra gigante, que lhe oferecia uma maçã, mas no filme em si, quem realmente pecava 

era o marido da personagem, com quem ela acaba por se reconciliar. A diferença entre a 

_______________ 
22 Eram corriqueiros os casos de maior censura aos cartazes do que aos próprios filmes: como destaca Silva 

(2011), os cartazes frequentemente traziam mais nudez e promessas de erotismo do que as pornochanchadas 
efetivamente entregavam, operando como um chamariz de sensualidade para o público contentar-se com o 
erotismo sutil e sugerido de comédias de costumes.  
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promessa e a prática, em termos eróticos, portanto, era um traço marcante das 

pornochanchadas cômicas. 

Simões destaca que, ainda no início da década de 1970, as pornochanchadas 

conseguiram estabelecer uma relação de preferência com o público, o que possibilitou ao 

gênero ter unidade própria e produção regular de filmes. O sucesso das pornochanchadas 

estava inserido em uma época que, em termos de ocupação de mercado interno, foi a de maior 

sucesso do cinema nacional: de 1972 a 1982, 30% dos ingressos vendidos no país (cerca de 

120 de um total de 350 milhões) eram destinados a sessões de cinema que exibiam filmes 

brasileiros23. Tal quadro se relacionava ao papel do Instituto Nacional de Cinema (INC), 

criado em 1966 para introduzir mudanças no mercado cinematográfico do país, como garantir 

a reserva de mercado, segundo o autor (2007, p. 188): “obrigados a exibir cotas cada vez 

maiores de filmes brasileiros em seus cinemas, os exibidores se articulam com os produtores e 

distribuidores resultando numa produção voltada para o atendimento imediato de uma 

demanda específica”. 

A eficácia das pornochanchadas como gênero cinematográfico com sucesso comercial 

teve efeitos rápidos no seu modo de produção: realizados em sua maioria no Rio de Janeiro, 

os filmes dos primeiros anos, com influência das produções seriadas italianas e sua junção de 

erotismo com humor popular, passaram a dividir espaço com a fase paulistana do gênero. A 

promessa de sucesso motivou produtores e diretores a transferir a produção de grande parte 

das pornochanchadas para São Paulo, mais especificamente para uma região no Centro da 

cidade conhecida como Boca do Lixo, na qual se localizavam pequenas empresas de 

comercialização cinematográfica24.  

Apesar da força do ciclo paulistano, as pornochanchadas continuaram a ser produzidas 

no Rio de Janeiro, mesmo que em número muito menor e sem a mesma organização 

industrial; em função da ampla demanda do público em relação aos filmes do gênero, havia 

espaço comercial para as produções das duas cidades. Como será discutido ao longo deste 

_______________ 
23 A dissertação de Leite (2011) sobre o Cine Teatro Carlos Gomes - que chegou a ser o segundo cinema de 

maior faturamento em Porto Alegre e um dos maiores no Brasil, ao se especializar na exibição de filmes com 
temática erótica -, apresenta dados de 1975 que exemplificam o espaço ocupado pelos títulos nacionais na 
década de 1970.  Naquele ano, 54,5% dos filmes eróticos exibidos no Cine Teatro eram brasileiros e 45,5% das 
comédias exibidas eram nacionais, com as produções de ambos os gêneros assistidas em média por 13 mil 
pessoas por semana. 

24 Como aponta Simões, esta região, conhecida como Boca do Cinema, se concentrava especialmente na Rua do 
Triunfo, onde um edifício de 10 andares era ocupado por escritórios de produtoras, empresas de distribuição, 
sindicatos, associações, cineclubes. Além do prédio da Rua do Triunfo, seus arredores reuniam outros 
escritórios, estúdios e bares, pontos de encontro de atrizes, atores, figurantes, eletricistas e demais funcionários 
ligados à indústria cinematográfica ali estabelecida. 
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trabalho, ambos os ciclos guardavam diferenças sutis, porém significativas, que passavam por 

formas distintas de articular as relações entre humor, erotismo, drama e deboche. 

Dessa forma, em 1975, a consolidação do ciclo das pornochanchadas em São Paulo já 

dava sinais sólidos de rompimento com a tradição estético-narrativa dos primeiros anos, 

especialmente em relação à influência das comédias italianas. Teve papel decisivo nesta 

mudança o modo de produção consolidado na Boca, “onde o pragmatismo empresarial 

desenvolve e aprimora o esquema de realização, que elimina, sem falsos recatos, qualquer 

ortodoxia cinematográfica e promove uma rentabilidade elevada em relação aos gastos 

efetuados” (SIMÕES, 2007, p. 189)25.  

Dentro deste modelo produtivo pragmático, destaca Wesley Pereira de Castro (2014), 

o cinema na Boca ganhou maior complexidade em suas relações empresariais e se expandiu, 

realizando filmes de diversos gêneros, apesar de a maioria ainda ser composta pelas 

pornochanchadas. As atrizes que protagonizavam as películas, por sua vez, compunham o 

numeroso star system local: figuras como Helena Ramos, Matilde Mastrangi, Vera Fischer, 

Aldine Müller e Patrícia Scalvi eram consideradas 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 apareceriam nuas nos 

mesmos” (CASTRO, 2014, p. 34). 

Em sua análise da fase paulistana do gênero, Abreu (2002) destaca a trajetória destas 

atrizes enquanto as principais estrelas dos seus filmes. Apesar de ter se tornado o maior 

símbolo do cinema erótico de São Paulo, Helena Ramos teve uma carreira cinematográfica de 

apenas 10 anos, entre 1974 e 1984. Após uma breve incursão televisiva, Ramos fez sua 

primeira aparição nas pornochanchadas em 1974, em As cangaceiras eróticas, à qual se 

seguiram participações em títulos importantes do gênero, como Mulher, mulher (1979, Jean 

Garrett) e Convite ao prazer (1980, Walther Hugo Khouri).  

Matilde Mastrangi também iniciou sua participação em pornochanchadas em As 

cangaceiras eróticas e atuou em diversos filmes do gênero, como Bacalhau (1976, Adriano 

Stuart) e Palácio de vênus (1980, Ody Fraga). Nos anos 1980, passou do cinema à televisão e 

ao teatro, trabalhando como atriz e produtora.  Após se tornar Miss Brasil aos 17 anos, em 

1969, Vera Fischer participou de programas de televisão e começou a carreira 

cinematográfica em 1972. Apesar de breve, seu período de dois anos de atuação em 

_______________ 
25 Diferentemente das informações oficiais sobre bilheteria, os dados sobre os custos de produção das 

pornochanchadas são de muito difícil acesso, impossilitando um estudo mais detalhado sobre os impactos 
destes valores e sua correção em números atuais. 
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pornochanchadas como A superfêmea (1973, Aníbal Massaini) e Macho e fêmea (1974, Ody 

Fraga) fez com que se tornasse o primeiro símbolo sexual do gênero. Em 1974, passou das 

pornochanchadas a filmes de outros gêneros e, posteriormente, às telenovelas.  

Aldine Müller teve carreira mais longeva nas pornochanchadas, atuando em títulos 

como O clube das infiéis (1975, Cláudio Cunha) e Dezenove mulheres e um homem (1977, 

David Cardoso), mas com o esvaziamento da pornochanchada, também participou de diversas 

produções televisivas e peças de teatro. Patrícia Scalvi atuou em Dezenove mulheres e um 

homem e diversas outras pornochanchadas, como As amantes latinas (1978, Luiz Castellini) e 

O convite ao prazer (1980, Walther Hugo Khouri), passando posteriormente para o teatro, a 

televisão e a dublagem. 

Entre os homens, Claudio Bertolli Filho (2016) ressalta que o trono foi dividido entre 

Carlo Mossy e David Cardoso, com a supremacia do primeiro. Mossy atuou em quase todas 

as funções possíveis nos filmes do gênero: foi ator, diretor, roteirista e produtor, sendo dono 

da Vydia Produções Cinematográficas, companhia responsável por grandes sucessos de 

bilheteria, entre eles Como é boa nossa empregada (1973), As massagistas profissionais 

(1976) e Giselle (1980). Somadas, as três produções tiveram mais de 18 milhões de 

espectadores. Cardoso, por sua vez, trabalhou como ator e diretor em diversas 

pornochanchadas, fundando em 1973 a Dacar Produções Cinematográficas, pela qual realizou 

títulos como As seis mulheres de Adão e Dezenove mulheres e um homem, ambos de 1977. 

Abreu (2002) destaca que em função do regime de exploração comercial das 

pornochanchadas dos dotes físicos da figura feminina, especialmente nos filmes do ciclo 

paulistano, o número de atrizes que ganhou notoriedade a partir da participação nos títulos do 

gênero foi muito maior que o de atores. Entre estes, além de iniciantes ou nomes que 

começavam a se tornar populares por seus papéis nas telenovelas, como Antônio Fagundes, 

Nuno Leal Maia, Ney Latorraca, Ewerton de Castro, Tony Ramos, alguns poucos 

conseguiram se destacar no cenário da Boca do Lixo, entre eles Roberto Miranda, Robert 

Bolant, Mario Benvenutti e Sergio Hingst.  

Ao analisar o papel da pornochanchada na cinematografia brasileira dos anos 1970 e 

1980, Andrea Ormond (2016) ressalta que, neste período de auge da produção do cinema 

nacional, a pornochanchada, apesar de ter um papel importante, estava acompanhada por 

vários filmes de outros gêneros. Se pornochanchada é cinema popular brasileiro, frisa 

Ormond, cinema popular brasileiro dos anos 1970 e 1980 não é apenas pornochanchada. Tal 

fenômeno de generalização, acredita a autora (2016, p. 195), leva a um nível infantil de 

estigmatização e crítica: “depois de taxados com o generalizante, estes filmes são jogados na 
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lata de lixo da história, amaldiçoados e esquecidos através de uma mentira inicial: de que são 

ruins justamente porque são “pornochanchadas””. 

Ormond credita a confusão entre cinema popular e pornochanchada ao processo de 

nomeação do gênero: com seu caráter pejorativo, ele passou a ser adotado tanto pelos 

diretores destes filmes quanto por uma intelligentsia para quem o gênero era sinônimo de 

produções de má qualidade e sem pretensões estéticas. Assim, considerando o cinema como 

um mosaico da experiência nacional, a autora (2016) defende a compreensão da 

pornochanchada enquanto parte, mas sem caráter totalizante, de um mosaico marcado por 

militantes e tarados, burgueses e libertinos, policiais e marginais. 

Dentro de sua análise da construção e da consolidação de uma cultura de massas 

brasileira, Renato Ortiz (1987) destaca a centralidade da relação entre as discussões sobre 

cultura e política no debate nacional por diferentes abordagens, da autoritária à 

desenvolvimentista e à modernista. Ortiz afirma, por outro lado, que os estudos sobre cultura 

de massa no país e as interfaces entre produção cultural e mercado só passaram a ganhar força 

na década de 1970. Neste período, a presença da ditadura civil-militar evitou que intelectuais 

debatessem com maior profundidade o que acontecia em termos estruturais na sociedade 

brasileira, dentro de uma profunda mudança socioeconômica que consolidou um mercado de 

bens culturais. 

Segundo o autor (1987), esta consolidação ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, 

estando diretamente relacionada com o contexto político do período, sendo a consequência 

cultural de uma reestruturação econômica, dentro do advento do Estado autoritário que 

ocupou o poder a partir do golpe de 1964 e assentou o “capitalismo tardio à brasileira”. Neste 

contexto, Ortiz (1987, p. 114-115) caracteriza o movimento cultural durante o período 

autoritário como composto por dois movimentos não excludentes: 

por um lado se define pela repressão ideológica e política; por outro, é um momento 
da história brasileira onde mais são produzidos e difundidos os bens culturais. Isto se 
deve ao fato de ser o próprio Estado autoritário o promotor do desenvolvimento 
capitalista na sua forma mais avançada.  

A aplicação da Ideologia da Segurança Nacional demonstra como política, cultura e 

economia se relacionavam neste contexto. Ao mesmo tempo em que buscava garantir o que 

enxergava como integridade nacional, a partir de um discurso e de uma prática repressivos 

que eliminavam as dissidências, o Estado autoritário tinha interesse em desenvolver 

determinadas atividades, desde que submetidas à razão de Estado. Este desenvolvimento 

acreditava que a cultura envolvia uma relação de poder benéfica, desde que vedada do 
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controle dos dissidentes e que, portanto, deveria haver a atuação estatal dentro das esferas 

culturais.  

A partir desta atuação, Ortiz destaca que foi posta em prática uma ampla política de 

cultura e de criação de novas instituições, como o Conselho Federal de Cultura (CFC) e o 

Instituto Nacional de Cinema (INC), ambos em 1966, a Empresa brasileira de Filmes SA 

(EMBRAFILME), em 1969, e a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), em 1975. 

Também foi reconhecida a capacidade de os meios de comunicação de massa difundirem 

ideias, penetrar nos grandes públicos e, consequentemente, mobilizar estados emocionais 

coletivos. 

Em relação ao cinema, o autor aponta a estruturação definitiva de uma indústria 

nacional durante os anos 1970, com uma política para o setor que passava diretamente pelo 

papel desempenhado pelas instituições estatais. Dessa forma, no que diz respeito a termos de 

mercado e condições de produção, a pornochanchada se inseria em um período de grande 

atuação do Estado, dentro da diretriz da ditadura civil-militar de institucionalização cultural 

de integração nacional.  

Ao longo da década de 1970, a atuação estatal vai se concentrar na Embrafilme, que 

absorve as funções do INC, encerrado em 1975, e aumenta seus níveis de ação, conforme 

destaca Tunico Amancio (2008). Assim, em um momento de otimismo na consolidação 

industrial do cinema no país, o mercado nacional aumenta suas proporções, segundo Amancio 

(2008, p. 06), apesar da ainda grande ocupação dos filmes estrangeiros, inclusive conseguindo 

“retomar um pouco do território cinematográfico ocupado pelo cinema estrangeiro, e entre 

1974 e 1979 a venda de ingressos para filmes nacionais tem um incremento de 16%, e a de 

filmes estrangeiros, uma diminuição de 1,6%”.  

Em seu posfácio de As meninas (edição de 2009, originalmente publicado em 1973), 

romance de Lygia Fagundes Telles que se passa durante a ditadura civil-militar, o também 

romancista Cristovão Tezza destaca a prevalência, no imaginário sociopolítico da época, de 

valores individuais pequeno-burgueses que simbolizavam um velho país que tentava avançar 

superando pesos intransponíveis. Neste Brasil que Tezza (2009, p. 286) define como 

jurássico,  

divórcio ainda se chamava “desquite” – e condenava a vítima mulher, só ela, à 
desgraça social perene -, a virgindade era ainda um valor mitológico que valia uma 
guerra pessoal, homossexuais chamavam-se “bichas” e era preciso saber o que fazer 
com eles e o que dizer sobre eles, o racismo ainda se mantinha como uma atitude 
perfeitamente verbalizável no dia a dia, sem consequências, a família tradicional 
permanecia um valor moral, social e econômico poderoso e intocável, a cultura 
letrada circulava no máximo por um quinto da população, privilégio das classes 
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médias urbanas, e, por último, o mundo católico mantinha-se praticamente como a 
única referência religiosa com peso político na vida brasileira.  

Sobre o contexto do Brasil politicamente autoritário da década de 1970, por sua vez, 

recorre-se a um texto próximo ao período e a três contemporâneos, construindo uma 

complementariedade entre olhares internos e externos à época em análise. Segundo Sebastião 

Velasco e Cruz e Carlos Estevão Martins (1984), o regime autoritário deu protagonismo às 

classes dominantes no processo de desenvolvimento nacional, com o crescimento econômico 

tendo consequências crônicas, que geraram uma crise profunda no final da década de 1970. 

Assim, ao mesmo tempo em que a economia brasileira crescia em altas taxas anuais, como 

8,8% em 1970, 13,3% em 1971 e 14% em 1973, havia o custo do arrocho salarial, da inflação 

e do endividamento interno e externo. Enquanto esta crise não se tornou perceptível, o 

elevado crescimento econômico foi fundamental à propaganda governamental de força, 

dinamismo e paz de um regime que, por trás de sua imagem oficial, tornou assassinatos, 

torturas e sequestros políticas de Estado, aliando ordem e medo.  

Angelo Priori e outros (2012), por sua vez, destacam o esforço do governo autoritário 

em salvaguardar o trabalho das forças repressivas por trás de um discurso de ordem e de 

defesa da democracia. Neste contexto, houve a criação de órgãos de repressão, como o 

Serviço Nacional de Informações (SNI) e os Destacamentos de Operações de Informação – 

Centros de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), além do fortalecimento dos 

Departamentos de Ordem Política e Social (DOPS) em todos os Estados. Este discurso criou 

uma atmosfera de ufanismo, ao mesmo tempo em que grupos ligados a movimentos de 

guerrilha “urbana e rural foram sendo progressivamente eliminados. A repressão 

desencadeada na época atingiu centenas, talvez milhares de pessoas envolvidas com a luta 

armada” (PRIORI ET AL, 2012, p. 203).  

Dentro do estudo do que define como “projeto de Estado de caráter genocida dirigido 

à população negra no Brasil”, Ana Luiza Pinheiro Flauzina (2006, p. 13) destaca o papel do 

braço armado do Estado neste processo, enquanto mecanismo de controle e extermínio das 

pessoas negras no país. Dentro do contexto político-jurídico da ditadura civil-militar, Flauzina 

afirma que este braço estava amparado por uma legislação de cunho violento e autoritário e 

que, pela primeira vez, o aparato policial fez uso ostensivo de suas práticas violentas em 

pessoas brancas que se opunham ao regime autoritário. 

A autora defende, contudo, que as correntes que apontam que este período foi o de 

maior brutalidade policial estão equivocadas. Segundo Flauzina (2006, p. 81), as 
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agências executivas da ditadura se beneficiam das técnicas e da truculência que já 
vinha, há muito, vitimando a população negra. Se é bem verdade que o arranjo agora 
está mais formalizado pela burocracia do poder autoritário, não há como afastar a 
imagem de um sistema que, jogando definitivamente para o implícito toda a 
violência e a prática assassina necessária para garantir as assimetrias sociais, elegeu 
mais uma vez a contenção e o controle do segmento negro como a sua principal 
tarefa. Assim, o aparato da ditadura apenas se serve de uma prática que era 
celebrada nos redutos policiais, revertendo tão somente, o alvo de seu alcance. 

Marcos Napolitano (2014), por sua vez, destaca que a repressão aos grupos armados 

deixou como legado uma cultura policial marcada por violência e impunidade, com 

aperfeiçoamento do uso de tortura e frequência de atos de extermínio pelos agentes das forças 

estatais. Esta cultura contou com a conivência da sociedade e da justiça, dentro de um 

contexto social de preconceito contra pobres e negros, e de tolerância da violência como 

forma de controle sobre estes indivíduos. 

Este comportamento policial se consolidou como regra mesmo com o fim de grupos 

conhecidos pelos métodos violentos, como o Esquadrão da Morte de São Paulo, cujo núcleo 

inicial foi desfeito no início da década de 1970. Como ressalta Napolitano (2014, p. 130),  

A tecnologia já havia se disseminado, potencializada agora pela lógica militar de 
combate ao crime personificada nas PM e suas tropas de elite: o bandido é inimigo, 
atua em um território que deve ser identificado, ocupado tática ou estrategicamente, 
para permitir o cerco e o aniquilamento do indivíduo criminoso ou de potenciais 
criminosos identificados como “suspeitos”. A simulação de “tiroteios seguidos de 
morte”, amplamente utilizada como justificativa para o extermínio de guerrilheiros, 
seria utilizada no caso do crime comum. O que seria um recurso extremo e pontual 
de combate ao crime se tornou a regra. 

Esta atmosfera política e social opressiva foi acrescida, desde fins dos anos 1970, 

segundo Napolitano (2014), de um contexto de crise econômica e de descrença: o milagre 

econômico havia chegado ao fim e a abertura política ainda era uma promessa. O autor 

destaca que os tempos de ufanismo consumista do governo Médici foram sucedidos pela 

gestão de Geisel e sua mudança de diretrizes, como planificação econômica e investimento 

em empresas estatais e em bens de capital, que pretendia evitar gargalos para manter a 

produção de bens de consumo e, ao mesmo tempo, reaquecer o mercado interno e manter a 

autossuficiência da economia a partir do endividamento estatal. Os impactos principais destas 

diretrizes se refletiram nos efeitos causados pela explosão da bolha da dívida externa 

brasileira, ocorrida especialmente após o segundo choque do petróleo, em 1979, e a crise 

financeira internacional de 1982.  

Os últimos anos de ditadura, portanto, tiveram como destaque a recessão, o 

desemprego e a inflação cada vez mais elevada. O autor (2014, p. 137) afirma que os danos 

causados por este quadro de crise foram minimizados por medidas como  
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indexação de preços, gatilhos de reajuste salarial, alta rotatividade no mercado 
financeiro (que permitia aos poupadores e investidores evitarem perdas), que se por 
um lado evitavam o colapso total da economia e a anomia social que se lhe seguiria, 
por outro impediam a efetiva superação da crise. 

Neste contexto, o diálogo entre a pornochanchada e a dinâmica de seu tempo incluía 

os efeitos das problemáticas econômicas, sociais e políticas pelo ponto de vista das classes 

populares. Esta inclusão resultou em uma fusão da “ideologia dos seus produtores e 

consumidores, imersa num devorador processo econômico controlado por um rígido processo 

político” (ABREU, 2002, p. 183). Portanto, mesmo privilegiando uma lógica comercial e não 

contestatória, em tempos de autoritarismo político, o gênero não deixou de refletir o espírito 

do seu tempo, representando a experiência cotidiana dos indivíduos em uma época 

politicamente autoritária e socialmente conservadora, com esta representação sendo 

disseminada pelo diálogo da pornochanchada com seu grande público. 

2.2 EROTISMO E HUMOR: AS CANGACEIRAS ERÓTICAS E A CONSTRUÇÃO DE 

MUNDO DA PORNOCHANCHADA 

Apesar de se consolidarem enquanto gênero cinematográfico com grande sucesso de 

público e nível elevado de produção por mais de uma década, as pornochanchadas foram 

muito criticadas. Ao defender que os filmes do gênero guardam diversas diferenças entre si, 

ao mesmo tempo em que os define mais como artigos de consumo do que gênero 

cinematográfico, Jean Claude Bernardet (2009) ressalta que a crítica ao erotismo destes títulos 

residia na produção deles no Brasil, em um ataque moral ao que se entende por vulgaridade – 

mesmo tipo de críticas que também foram endereçadas às chanchadas. Em tal campanha 

moral e estética, definida pelo autor como digna de “senhoras do chá das cinco”, Bernardet 

(2009, p. 207) problematiza os integrantes do movimento dos anti-pornochanchadas como 

desejosos de lutar contra uma imagem brasileira cinematográfica e social que consideram 

inconveniente, não levando em conta os atrativos que os espectadores da 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".  

Simões (2007) igualmente analisa o movimento de crítica à pornochanchada, 

destacando exemplos como o de deputados que associavam os filmes do gênero à pornografia 

e que diziam prejudicar a imagem internacional do país, chegando a pedir a prisão e cassação 
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dos direitos políticos dos cineastas. Também houve campanhas públicas contra a 

pornochanchada, como uma Marcha da Família em Curitiba. 

Este movimento crítico, bem como os cortes da Censura Federal nos filmes do gênero, 

mostra como a pornochanchada, apesar de alinhada com o espírito do seu tempo, inclusive 

reforçando certos valores sociais vigentes, podia ser tolerada, mas não agradava ao 

establishment político e social. Abreu (2002) defende que a relação deste establishment com a 

pornochanchada constituía uma complexa equação: por um lado, o regime e as forças sociais 

dominantes priorizavam filmes com temáticas mais patrióticas; por outro, as pornochanchadas 

eram preferíveis a produções voltadas a questões políticas e sociais. Identificados pelos 

grupos intelectuais como politicamente conservadores, os filmes do gênero eram produzidos, 

em grande parte, por indivíduos da mesma classe a que se dirigiam, o que os tornava “um 

subproduto no campo da indústria cultural gerado por um regime de força, mas nunca por 

preferência da ditadura” (ABREU, 2002, p. 190).  

José Carlos Avellar (2005, s.p.) sublinha o impacto da censura nas características da 

pornochanchada enquanto gênero cinematográfico, fazendo com que ela se apresentasse como 

uma “conversa autoritária que avança aos tropeções, como se tivesse sido censurada, 

autocensurada, deformada, na origem; na origem, no instante mesmo em que começa a se 

articular; negação, expressão contrária à vontade que comanda toda e qualquer expressão”.  

Sobre a relação entre o gênero e a censura, Avellar afirma que longe de haver uma oposição, 

consolidou-se a criação de uma espécie de imagem censurada, com a busca por se mostrar o 

que deveria ser escondido. 

A criação de tal imagem, segundo o autor, ocorreu de forma espontânea, se 

manifestando como a reprodução do mecanismo do sistema autoritário vigente. Dessa forma, 

Avellar (2005, s.p.) resume este diálogo entre cinema, poder e repressão político-cultural:  

a Censura estava no poder e a pornochanchada incorporou a ideia do poder sem se 
dar conta disto, reproduzindo em sua prática o mecanismo do sistema como um 
todo. O jornal, o rádio, a televisão, o disco, o teatro, o livro, como o cinema, como 
tudo o mais, estavam sob controle. As informações não podiam circular. As 
conversas eram amordaçadas. A pornochanchada transformou isto numa imagem, 
numa linguagem, num modo de falar.  
 

Já Bertolli Filho (2016, p. 25) aponta a mistura entre tolerância, engodo e ignorância 

presente nas relações entre agentes da censura e pornochanchadas: dedicados a controlar as 

críticas ao regime autoritário presente nos filmes, a maioria “dos censores mostrava-se 

despreparada – inclusive em termos intelectuais – para fiscalizar o que havia de implícito nas 

pornochanchadas ou, ainda, deixava-se enredar pelos artifícios aos quais recorriam alguns 

cineastas e/ou produtores para burlar o veto oficial”. Em relação aos cortes feitos pela 
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censura, Simões (2007) elenca casos como o de Os mansos (Braz Chediak, Pedro Carlos 

Rovai e Aurélio Teixeira, 1973), filme dividido em três episódios que apresentava um 

triângulo amoroso – rapaz descobre que sua esposa o está traindo com seu melhor amigo, com 

quem ele também tem um caso –, e que sofreu quase 50 cortes de imagem e som. Para se 

adaptar aos limites impostos pela censura, os produtores e diretores tiveram que obedecer a 

padrões sobre o enquadramento dos corpos femininos, títulos dos filmes, finais das tramas e 

conteúdo dos diálogos. 

Simões destaca imagens e características não permitidas pela censura, como pêlos 

pubianos, órgãos sexuais, menções à homossexualidade (toleradas apenas em personagens 

caricatas) e a mostra de atos sexuais, o que levou à adoção de metáforas visuais (chuvas de 

fogos, rolha de champanhe estourada, etc.). Consequentemente, situações inusitadas passaram 

a marcar as produções do gênero: em Ninfas diabólicas (John Doo, 1978), o órgão sexual das 

atrizes foi escondido através do negativo raspado. O resultado: mancha vermelha no lugar do 

sexo das ninfas, consagrando a imagem da protagonista, Aldine Müller, como a “morena de 

sexo inflamável” (SIMÕES, 2007).  

Bertolli Filho (2016) aponta também o esforço de Carlo Mossy em minimizar os 

impactos da censura nas pornochanchadas que dirigiu e em que atuou, tentando reduzir ao 

máximo os cortes de cenas e diálogos. Em Bonitas e gostosas (1978) Mossy inseriu, no fim de 

cada um dos cinco episódios, uma personagem que defendia os valores morais e cívicos 

exaltados pela ditadura, interpretada pelo ator e jurado de programas televisivos Pedro de 

Lara. Já em Giselle (1979), ele garantiu, enquanto produtor e ator, que fosse projetado no 

início e no final do filme, “um texto que advertia tanto o público quanto os censores sobre os 

motivos de apresentação de um grande número de cenas eróticas e da exploração dos (des) 

caminhos assumidos por uma família da elite nacional” (BERTOLLI FILHO, 2016, p. 25). 

Segundo Cristina Kessler (2009), as pornochanchadas dialogaram com os anseios de 

um público que assistia a um processo limitado de mudanças de comportamento, que era por 

sua vez refletido na abordagem destes filmes de questões relacionadas ao erotismo. Em 

grande parte deles, aponta Kessler (2009, p. 16), o conteúdo erótico, “ainda que pudesse 

apresentar doses generosas de exposição de corpos nus, era bastante inocente, limitando-se à 

criação de piadas de duplo sentido e trocadilhos picantes, em nada semelhantes aos filmes 

estrangeiros de sexo explícito”.  

O sucesso de bilheteria de boa parte destas produções residia justamente em conseguir 

explorar a ambiguidade envolvendo temáticas sexuais. Unindo malícia e inocência, filmes 

como Elas são do baralho (1977) faziam troça com seus trocadilhos insinuantes, mas não 
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pagavam a aposta de oferecer longas e ousadas cenas de sexo, muitas vezes se restringindo a 

abordar conflitos ligados à conquista amorosa, dentro de um artifício comum através da 

dobradinha entre cartazes e filmes, em que os primeiros prometiam uma abordagem altamente 

erótica que não se concretizava, conforme anteriormente destacado.  

Simões (2007) e Abreu (2002) também ligam o papel do erotismo na pornochanchada 

à representação dos costumes de sua época. O primeiro (2007) destaca sua relação com a 

chamada “liberação sexual brasileira”, com seus limites e especificidades26, dentro da ênfase 

de situações envolvendo conquistas amorosas, adultério e virgindade. Já Abreu ressalta a 

simbiose entre erotismo e mercado, dentro de uma comercialização de versões sobre questões 

sociais e sexuais dos anos 1970 e início dos 1980.  

Para o último, por meio desta lógica comercial, a construção narrativa dos filmes do 

gênero continha a apresentação e a resolução de algum conflito sexual, com o seu desfecho 

resultando em elementos eróticos como sedução e voyeurismo, em um clima de leveza e 

ironia que consagrava a união entre humor e erotismo das pornochanchadas da primeira fase. 

Apesar das mudanças significativas de abordagem do erotismo ocorridas na fase dramática, 

como será visto ao longo do trabalho, a ênfase erótica na visão de mundo da pornochanchada, 

e no diálogo com o contexto sociopolítico em que está inserida e foi produzida, é central nas 

duas fases do gênero. É uma marca inerente a ela, tanto no seu início quanto no seu ocaso.  

Um exemplo desta união é As cangaceiras eróticas, comédia de 1974 que mescla 

erotismo e um ritmo de filme de aventura. Centrado na vingança de Del e Jasmin contra o 

bando comandado pelo cangaceiro Cornélio Sabiá (Enoque Batista) – que trai o também 

cangaceiro Quirino Leão, pai das duas meninas, e o entrega à polícia –, o filme dilui questões 

de tensão e violência, privilegiando a construção de uma trama dinâmica e marcada pelo 

caráter cômico.  

Depois que Leão é morto, um dos seus companheiros leais, Toneco (Jofre Soares) leva 

Del e Jasmin para um internato de meninas, dirigido pelo Padre Lara (Letácio Camargo). Dez 

anos depois, Sabiá e seu bando vão ao internato atrás das filhas do cangaceiro que traíram; 

sem encontrá-las, matam o padre e motivam o início da jornada de vingança das duas irmãs. 

Del e Jasmin se organizam, junto com as amigas de infância, e criam seu próprio bando de 

cangaceiras, passando por sessões de treinamento para o manuseio de pistolas. 

_______________ 
26 Tal liberação obedecia aos limites e códigos de uma época e de uma sociedade ainda marcadas por pontos 

como a virgindade feminina antes do casamento e a indissolubilidade deste último (o divórcio foi legalizado no 
Brasil somente em 1977) que, mesmo que discutidos, ainda tinham status social dogmático. 
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Este grupo de oito mulheres (Sônia Garcia, Helena Ramos, Urbana da Costa, Ariane 

Arantes, Angélica de Araújo, Sônia Lírio, Dalva dos Santos e Matilde Mastrangi), contudo, se 

constitui apenas para acabar com o bando de Sabiá - elas se tornam cangaceiras por uma 

necessidade pontual, não por vontade. Na busca de seu objetivo, as cangaceiras eróticas 

ajustam a ideia de poder feminino à dinâmica erótico-cômica que marcou as pornochanchadas 

até a primeira metade dos anos 1970.  

Tal dinâmica, como destaca Abreu (2002), se liga à forma como a pornochanchada se 

constituiu como gênero, apropriando-se de elementos da cultura popular a partir de suas 

formas tradicionais de entretenimento, consolidando uma dramaturgia que transformava em 

trama elementos de sedução e de humor ambíguo. O filme, dessa maneira, fortalece a figura 

da mulher erotizada, a partir da utilização estereotipada da nudez feminina voltada ao olhar 

masculino, como aponta Seligman (2000), mas ao mesmo tempo subverte a ideia de fêmea 

disponível para o desfrute do prazer sexual masculino. Aqui, Del e seu bando de cangaceiras 

que utilizam o sexo como instrumento de gozo enquanto travam sua guerra contra o cangaço, 

dentro de uma construção estética e narrativa que faz uso de uma abordagem centrada no 

humor e na vingança..   

As oito mulheres armam uma emboscada para alguns membros do bando de Sabiá, 

que começam a conversar com parte delas, que tomavam um banho de rio. Enquanto 

perguntam por Del, os homens são surpreendidos pela outra parte do grupo feminino, que 

estava escondida em uma árvore e começa a atirar neles (imagens 1a a 1b, entre 34min38s e 

34min49s). Apenas um sobrevive ao ataque, e é logo cooptado pelas pistoleiras, que descem 

da árvore; com a arma na mão, Del manda o homem entrar no rio e passa uma fita métrica 

para Jasmin, que estava no rio e tira as medidas do homem: ele calça 21, atesta Jasmin, o que 

gera uma expressão de deboche e decepção em Del (imagens 1c a 1h, entre 35min13s 

35min38s).  

Imagens 1a a 1h: Cangaceiras eróticas armam emboscada para o bando de Cornélio Sabiá   
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                    1a   1b 

1c   1d 

1e   1f 

1g   1h 

Fonte - YouTube 

Este desenvolvimento narrativo calcado no humor e no erotismo se materializa na 

representação de um espaço coletivo, em que se destaca a abordagem da questão do cangaço 

dentro da lógica da pornochanchada enquanto gênero cinematográfico que, no caso de As 

cangaceiras eróticas, neutraliza a potencialidade de desenvolvimentos narrativos ligados à 
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violência em detrimento de sua construção enquanto mundo. Neste mundo, as cangaceiras 

invadem a festa de casamento da filha (Laura Jane) do Coronel Demerval (Osvaldo Avila), 

que tem como padrinho Cornélio Sabiá, sobem na mesa em que está o bolo de casamento e 

entre tiros para o alto e garrafas de cerveja na mão, ordenam que todos os convidados fiquem 

nus e que o sanfoneiro volte a tocar. 

 Os acordes de sanfona dão um tom cômico ao ridículo da dança dos convidados 

seminus, que usam apenas roupas íntimas, enfatizado pelos planos americanos e meios 

primeiros planos, e Del e seu grupo logo partem da festa levando consigo o noivo (Marcus 

Vinicius), após jogarem um pedaço de bolo na cara do Coronel Demerval, que acode a filha 

seminua desmaiada (Imagens 2a a 2f, entre 46min47s e 47min45s). No acampamento em que 

o bando feminino se instalou, uma delas faz o batismo sexual do noivo virgem, saindo da 

barraca para anunciar às outras suas medidas, 23. Em seguida, as demais também entram na 

barraca. 

Imagens 2a a 2f: As cangaceiras invadem festa de casamento: convidados dançam nus e noivo 

é sequestrado 

2a   2b 

2c   2d 
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2e   2f 

Fonte - YouTube 

O filme exemplifica de que forma a pornochanchada, em sua fase cômica, construiu a 

figura da mulher objeto, especialmente em termos dos limites e das especificidades do 

machismo relacionados a esta construção. Ao mesmo tempo em que há o destaque da 

objetificação feminina a partir do estereótipo das mulheres atraentes e lascivas em seus 

uniformes curtos de cangaceiras, que aproveitam para medir os órgãos sexuais dos homens e 

fazer sexo com eles enquanto buscam sua vingança contra Cornélio Sabiá, também se abre a 

possibilidade de que o homem seja objeto do prazer feminino, sem que a mulher seja punida 

por isso, como o desfecho da trajetória do grupo comandado por Del e Jasmin irá mostrar.  

Esta ambuiguidade da representação da mulher nas pornochanchadas cômicas também 

está presente em filmes como As aventuras amorosas de um padeiro (Waldir Onofre, 1975) e 

no já mencionado Histórias Que as Nossas Babás Não Contavam. Enquanto o primeiro 

destaca as aventuras extraconjugais de uma professora recém-casada que se descobre infeliz 

com o marido e decide fazer um aborto, o segundo investe no estereótipo da mulata 

sexualmente disponível, versão brasileira de Branca de Neve, Clara das Neves, que desiste do 

príncipe para viver com seis dos sete anões (um deles foge com o príncipe). 

Assim, a partir desta lógica que une humor e erotismo em um filme ágil e sem maiores 

investimentos na complexidade narrativa, As cangaceiras eróticas se constrói através de uma 

trama dinâmica e que não permite grandes espaços para reflexões a partir de diálogos ou 

construção de determinadas personagens. Nem Del, nem suas companheiras de bando ou o 

vilão Sabiá são diferenciados enquanto indivíduos complexos, e sim como arquétipos, 

caricaturas dinâmicas - as mulheres ágeis e sensuais em sua busca por vingança e um pouco 

de prazer, o cangaceiro impiedoso e tresloucado com uma risada grave.  

O falso missionário Paulo Pastor (Marcos Miranda), que ganha certo destaque ao 

longo do filme, também não é enriquecido em sua construção dramatúrgica. Apesar de se 
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tornar um importante aliado das cangaceiras em sua vingança contra Sabiá, – buscando ele 

também vingar-se do vilão, que matou sua esposa e seu filho –, Pastor não tem grande 

profundidade dramática. É uma personagem com um propósito e uma função específica, que 

vai sutilmente ganhando tons mais cômicos e levemente irônicos, e nada mais.   

Estas caricaturas disputam a atenção do espectador em uma história que segue em 

passos rápidos, em seus cerca de 100 minutos, e por isso mesmo dão margem para a 

percepção de um público a quem não é permitido mergulhar de forma imersiva em uma trama 

repleta de camadas, e sim em uma comédia embalada pelo erotismo e pela leveza. Estas 

características do filme enquanto pornochanchada cômica dialogam com a análise dos limites 

do erotismo no gênero feita por Kessler (2009), que destaca a união entre malícia e inocência 

na consolidação de uma fórmula temática. Esta fórmula era baseada na ambiguidade e em 

uma aposta de generosa abordagem sexual que na maioria dos casos, como neste, não se 

cumpria.  

Enquanto uma comédia rápida, com um forte caráter de promessa lúdico-erótica em 

boa parte não concretizada e marcada por um tom irônico e leve, As cangaceiras eróticas 

investe em um tempo narrativo relativamente desordenado, com destaque para o 

desenvolvimento de situações pontuais e de pouca profundidade dramática, que enfim 

apresenta uma resolução para o tema central do filme: a vingança de Del e seu grupo contra o 

bando de Cornélio Sabiá. O conflito entre as mulheres e o bando de Sabiá finalmente ocorre 

quando elas conseguem localizar o esconderijo do vilão. Depois de um longo tiroteio, em 

meio a campos e pedras, entre Pastor e Sabiá, que está a ponto de matar o falso missionário 

após atirar no ombro dele, Del e outras duas das cangaceiras, do alto de uma pedra, acertam 

com vários tiros o vilão, que cai e morre (Imagens 3a 3l, entre 1h22min03s e 1h23min).  

Imagens 3a 3l: A morte de Cornélio Sabiá 

3a   3b 
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3c   3d 

3e   3f 

3g   3h 
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3i   3j 

         3k   3l 

Fonte – YouTube 

A imagem derradeira em primeiro plano de Sabiá após ser alvejado pelo bando de Del 

e Jasmin indica uma escolha estética do filme, remetendo à figura de Corisco em Deus e o 

diabo na terra do sol, que também é morto a tiros no final do longa de Glauber Rocha. Dessa 

forma, há uma referência presente tanto em termos de cinema quanto do imaginário em 

relação à figura do cangaceiro. 

Com a morte do cruel e infame representante do mal na trama, termina a própria razão 

de existir das cangaceiras eróticas como bando, movidas somente pela vingança à Sabiá e seu 

grupo. Por terem acabado com os piores cangaceiros do Nordeste e se tornado uma lenda, elas 

são liberadas pelo inócuo delegado (Sérgio Hingst), dentro de um final coerente com a 

proposta do filme. Mantendo a leveza da sua dinâmica, As Cangaceiras Eróticas construiu um 

mundo enquanto pornochanchada, um universo narrativo que fortaleceu a missão do grupo de 

mulheres, cuja única motivação para andarem armadas era se vingar do homem que traiu e 

provocou a morte do pai de Del e Jasmin e do padre que cuidou delas depois de ficarem órfãs, 

o odioso vilão cuja derrota era previsível.  
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Morto Sabiá e encerrada a missão das cangaceiras, as mulheres vão embora ao lado 

do delegado e das forças policiais, que levam o único sobrevivente do bando de Sabiá. Quem 

não acompanha o grupo é Del, que vai agradecer a Pastor por sua ajuda na luta contra o vilão. 

Ela encontra o falso missionário urinando, o que lhe permite atestar as suas medidas grandes. 

Del logo o abraça, preocupada com o estado de seus ferimentos e dentro do tom desta trama 

cômica e sutilmente erótica, Pastor olha para a câmera com cumplicidade, em primeiros 

planos que enfatizam seu semblante levemente malicioso enquanto Del encosta a cabeça no 

seu peito: depois da guerra, é hora do prazer (Imagens 4a a 4f, entre 1h25min29s e 

1h25min36s). 

Imagens 4a a 4f: Del encontra Pastor - no fim, o prazer 

4a   4b 

4c   4d 
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4e   4f 

Fonte - YouTube 

Dessa forma, o filme termina consolidando a objetificação da figura feminina 

enquanto instrumento para o desejo da personagem masculina, que ganha um papel de maior 

destaque e com ares heroicos. 

2.3 A GUINADA DRAMÁTICA: A NOITE DAS TARAS E OS LIMITES DA 

PORNOCHANCHADA 

Marcada desde o seu início pelo olhar masculino sobre o corpo feminino, como já 

destacado ao longo deste capítulo, e por filmes com desfecho muitas vezes caracterizado por 

alguma forma de voyeurismo, a pornochanchada investiu ainda mais nestes elementos a partir 

do final dos anos 1970 e, acentuadamente, no início dos anos 1980, quando as produções do 

gênero passaram a valorizar tramas dramáticas em detrimento do humor. Ainda ao lado do 

deboche, o sexo passou a andar cada vez mais com a tragédia e a violência – e não raramente, 

com a morte.  

No começo da década de 1980, filmes estrangeiros de sexo explícito surgiram no 

mercado brasileiro, e eram chamados de pornô, forma reduzida de nomenclatura do 

pornográfico que, como aponta Abreu (2002), também passou a se referir às 

pornochanchadas. Ao mesmo tempo em que o autor desfaz este equívoco, destacando que não 

se igualavam às pornochanchadas, ele defende que estas produções de sexo explícito 

apressaram o processo de estagnação do modelo estético e produtivo do cinema da Boca do 

Lixo e da própria pornochanchada, que se extinguiu na primeira metade daquela década.  

Tal processo de estagnação foi acirrado pela estratégia adotada por boa parte dos 

cineastas da Boca de substituírem a produção de pornochanchadas por filmes de sexo 

explícito, para fazer frente às produções estrangeiras e se inserirem em um mercado com 
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público cada vez maior, ressalta Caroline Gomes Leme (2012). Leme aponta que esta 

estratégia foi adotada aos poucos, ao longo da primeira metade dos anos 1980, com inserções 

cada vez maiores de nudez e sexo explícito substituindo as cenas de simulação de sexo27. 

Lívia Maria Pinto da Rocha Amaral Cruz (2014), por sua vez, afirma que este cenário 

de estagnação do modelo estético-narrativo e produtivo da pornochanchada estava inserido 

em um contexto de retração crescente do mercado cinematográfico nacional entre 1979 e 

1985. Tal contexto motivou a exposição cada vez maior de cenas de nudez e simulação de 

sexo nos filmes do gênero, que por fim levou ao sexo explícito, sem os rodeios que 

caracterizaram a pornochanchada em sua abordagem do erotismo. 

Castro (2014) destaca o marco do lançamento de Coisas eróticas (1981) no 

encerramento do ciclo de produção da pornochanchada. Liberado para exibição após meses de 

interdição pela censura, o filme causou filas quilométricas nas entradas dos cinemas28, tendo 

um público de 4,7 milhões de espectadores29. Com suas diversas cenas de sexo explícito, 

Coisas eróticas mostrou a preponderância dos filmes hardcore sobre as pornochanchadas e 

sua tímida nudez e simulação sexual: um público que poderia ver sexo real não precisava 

mais ir aos cinemas para olhar seu simulacro.  

Esta associação da pornochanchada com a pornografia remonta à consolidação da 

identidade da primeira enquanto gênero: ao ser nomeada com um rótulo pejorativo, ela passou 

a ser associada a uma ideia de degradação, de tendência a ser pornográfica. Também 

contribuíram para a imagem da estética da pornochanchada a utilização dos diálogos nos seus 

filmes: falas ruins são historicamente comuns no cinema brasileiro, afirma Abreu (2002), mas 

no gênero, a falta de qualidade se torna cômica e erótica, especialmente pelo privilégio da 

imagem do corpo feminino.  

Sempre procurando pelas partes sensuais das mulheres, a câmera desenvolve um 

diálogo com as atrizes, uma espécie de cumplicidade marcada pela afirmação da mulher como 

instrumento de excitação. O autor destaca um elemento importante do cinema nacional da 

época, a dublagem, que, no caso da pornochanchada, possibilitou que algumas atrizes do 

gênero com maior conhecimento dramático dublassem outras com menos experiência em 

atuação. 
_______________ 
27 A análise de Leite (2011) sobre a trajetória do Cine Teatro Carlos Gomes entre 1975 e 1998 em relação à 

exibição de filmes com temática erótica e de sexo explícito exemplifica este processo: em 1975, 11% dos 
filmes exibidos pelo Cine Teatro tinham temática erótica, enquanto em 1983, eram 35%, com 17% de filmes 
com sexo explícito, categoria inexistente em 1975. Nos anos seguintes, o sexo explícito passou a dominar os 
títulos exibidos por este cinema, chegando a 94% em 1990 e 100% em 1998, contra 0% dos filmes eróticos em 
ambos os anos. 

28 Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/coisas-eroticas/. Acesso em: 20 mai. 2021. 
29 Disponível em: https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2105.pdf. Acesso em: 20 mai. 2021. 
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Era o caso de Patrícia Scalvi, que dublou e estrelou várias pornochanchadas, entre elas 

o primeiro dos três episódios de A noite das taras, filme que exemplifica as especificidades da 

guinada dramática da pornochanchada em seus últimos anos, com a substituição da leveza 

bem-humorada por tramas mais sombrias e uma abordagem do erotismo com maior presença 

de cenas de nudez e de simulação de sexo do que as comédias da primeira fase. Com cada um 

dos seus episódios dirigidos por nomes consagrados do cinema da Boca, John Doo, David 

Cardoso e Ody Fraga30, A noite das taras se utiliza de uma premissa usual dos filmes do 

gênero para fazer um retrato contundente de uma época, ligando sexo, morte, violência e 

desencanto.  

Três marinheiros descem no porto de Santos e partem separadamente para a cidade de 

São Paulo, rumo a aventuras eróticas. Tais aventuras, contudo, vão se revelar, em maior ou 

menor grau, também bastante dramáticas. A seguir, será feita a análise dos dois primeiros 

episódios do filme, A carta de Érico, dirigido por John Doo, e Peixe fora d´água, de David 

Cardoso. 

Em A carta de Érico, a construção do erotismo passa pela criação de uma atmosfera 

que mescla melancolia, tensão, sedução e luxúria, com o sexo sendo construído enquanto 

forma de salvação. Um dos marinheiros (Arlindo Barreto) vai até um edifício em São Paulo 

com a missão de entregar uma carta a uma desconhecida, Cibele, interpretada por Scalvi. 

Antes de subir até o apartamento da desconhecida e levar a carta para sua destinatária, o 

marinheiro hesita em frente ao prédio, acendendo um cigarro e olhando para o alto edifício, 

enquanto Cibele, sentada em uma poltrona da sala de estar do apartamento, passa a ser 

mostrada em momentos de tensão, reforçados pela música instrumental dramática e pelos 

planos cada vez próximos do seu semblante preocupado e reflexivo, fechando os olhos e 

unindo as mãos (imagens 6a a 6f, entre 3min31s e 4min33s). Assim, é construída a oposição 

entre o interior (o apartamento luxuoso em que mora a mulher cujo desespero por um motivo 

desconhecido parece crescer) e o exterior (a frente do grande edifício, em uma rua 

movimentada de São Paulo, onde o marinheiro se demora a decidir cumprir a tarefa que lhe 

foi designada). 

 

 

 

_______________ 
30 Além das pornochanchadas de Cardoso mencionadas no início deste capítulo, entre os diversos títulos do 

gênero dirigidos por Doo e Fraga, destacam-se filmes como Ninfas diabólicas (1978) e Escrava do desejo 
(1982), do primeiro, e E agora José? – tortura do sexo (1979) e Palácio de vênus (1980), do segundo. 
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Imagens 5a a 5f: O marinheiro e Cibele - a rua e o apartamento 

5a   5b 

5c   5d 

5e   5f 

Fonte - YouTube 

O filme logo passa a mostrar apenas a tensão crescente do interior, reforçada pela 

constante trilha sonora instrumental, também construindo a atmosfera dramático-erótica: em 

um desespero cada vez maior, Cibele vai até seu quarto e, por duas vezes, desiste de se 

suicidar, primeiro com uma seringa e depois com uma pistola. Ela decide se despir e entra no 

banheiro, onde pega uma navalha e vai até o espelho, aproximando a lâmina do seu pulso 

esquerdo. Dessa vez, Cibele também abandona a tentativa de dar fim à própria vida, 

caminhando até a banheira, mas ainda segurando a navalha, agora fechada. Assim, cria-se 

uma atmosfera de suspense: será que a mulher nua na banheira, com a navalha na mão, vai 

concretizar a tentativa de suicídio? 

O marinheiro então bate à porta do apartamento diversas vezes. Desconcertada, Cibele 

joga a navalha na banheira, se veste e vai até a sala, abrindo a porta somente após ouvir o 
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badalar do sino que servia de campainha. Após momentos de desconfiança, em que ela hesita 

deixar o desconhecido entrar no apartamento, sem entender porque um homem quer lhe 

entregar a carta de um Érico que ela não sabe quem é, que vivia em Porto Alegre, cidade onde 

ela nunca esteve; o marinheiro insiste, explica o pedido de Érico para entregar a carta em 

mãos e ela deixa-o entrar.  

Alternando entre os climas de desentendimento e de leve sedução, os dois 

desconhecidos passam à sala do apartamento e conversam brevemente, até que Cibele, ainda 

nervosa, deixa o marinheiro sozinho e retorna ao quarto. Mais uma vez, a tensão: ela se despe, 

vai ao banheiro, pega a navalha e mergulha na banheira. Enquanto isso, o marinheiro anda 

pela cozinha e pela sala do apartamento e enfim vai ao quarto da desconhecida.  

Ele bate à porta do banheiro e pergunta se ela está bem, recebendo em resposta o 

pedido para voltar à sala. O marinheiro obedece e senta em uma poltrona, enquanto a câmera 

mostra os momentos dramáticos de Cibele na banheira com a navalha, em seu longo período 

de desespero e hesitação. O homem enfim se lembra do recado de Érico quando lhe mandou 

entregar a carta: na hora certa, ele saberia o que fazer.  

Seguindo apressado ao banheiro, o marinheiro abre a porta e encontra Cibele com a 

navalha na mão. Primeiro, ele joga a navalha no chão e a estapeia, enquanto ela grita, em 

seguida o marinheiro beija ela. Agora embalados por uma valsa alegre e romântica, Cibele 

então despe a cueca dele, os dois se beijam e gemem de prazer, primeiro no banheiro e depois 

na cama, movimentando seus corpos em primeiros planos como que ao som da trilha sonora, 

mas com ênfase no corpo da mulher e nela como figura submissa aos movimentos dele, tanto 

antes quanto durante o sexo (imagens 6a a 6h, entre 21min29s e 22min45s). 

Imagens 6a a 6h: No lugar do suicídio, o prazer 

6a   6b 



60 

6c   6d 

 6e   6f 

 6g   6h 

Fonte - YouTube 

Em um desfecho marcado pelo sexo como salvação, em A carta de Érico, a tragédia é 

evitada. Salva pelo marinheiro e pelo sexo que faz com ele, Cibele é construída como uma 

mulher frágil, emocionalmente instável e submissa tanto à figura quanto ao olhar masculinos, 

dentro do processo objetificador destacado por Mulvey (1983) no modelo clássico do cinema. 

Já vestida, sentada na poltrona, Cibele está feliz, aliviada, e pergunta para o 

marinheiro a verdade sobre a carta. Ele repete a mesma história de quando se apresentou; ela, 

desconfiada, insiste e ele conta como foi abordado por Érico, que lhe ofereceu fogo para o 

cigarro enquanto ele se preparava para embarcar no navio. Quando a carta é aberta, os dois 

são surpreendidos pelo papel em branco. Em seu vazio, a carta lança uma mensagem para o 
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marinheiro, que anuncia à mulher que não iria embora no dia seguinte: ela é o seu porto 

definitivo. Após o riso de alegria do casal unido por uma falsa carta, o desfecho do filme traz 

outra revelação - na lápide de um cemitério, o nome de Érico. 

Já em Peixe fora d´água, longe de ser um instrumento de salvação, o sexo se revela 

como uma forma de danação dentro da construção de uma armadilha. Desde a primeira cena, 

somos informados que erotismo e violência andam juntos, com a forte sugestão que o destino 

do segundo marinheiro (Pericles Campos) possivelmente será trágico. Sai a trilha sonora 

dramática e rebuscada e o apartamento luxuoso do primeiro episódio, entra o saxofone 

vibrante e provocante e o clima boêmio da noite paulistana. 

O marinheiro entra em um bar, seguido por Susana (Matilde Mastrangi), que já na rua, 

ao volante do seu conversível amarelo, escolheu-o como alvo. Os dois capangas dela também 

entram. Pouco depois de se sentar no balcão do bar, frequentado por casais de homens, e 

perguntar ao garçom que horas iria começar o show, ele é abordado pelos dois capangas: eles 

se passam por um casal, um deles acusando-o de ter olhado para o outro, que prontamente 

confirma – “que ele olhou, olhou!”.  

Sob o olhar atento e confiante de Susana, que demonstra ter controle da situação que 

planejou, os dois imobilizam o marinheiro e batem nele, levam-no para fora do bar, passando 

pela mentora do plano, jogam ele em cima do capô do conversível amarelo, entram no carro 

estacionado atrás do conversível e vão embora (imagens 7a a 7h, entre 30min38s e 

31min03s). Calmamente, Susana sai do bar e socorre o marinheiro desconcertado, ante os 

protestos dele (imagens 7i a 7l, entre 31min08s e 31min33s).  

 

Imagens 7a a 7l: Depois dos socos, o marinheiro é consolado por Susana 

7a   7b 
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7c   7d 

         7e   7f 

7g   7h 

          7i   7j 
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7k   7l 

Fonte - YouTube 

Ela se apresenta como dona do conversível e o convence a entrar no carro, que começa 

a rodar pela cidade. Dirigindo até o hotel em que está hospedada, com um vestido preto 

decotado, Susana vai sendo construída, ao longo de todo o segundo episódio do filme, como 

uma mulher muito sedutora, persuasiva, resoluta e poderosa, que controla, voluntária e 

involuntariamente, todos os homens à sua volta, e sabe o que precisa fazer para atingir seus 

objetivos. Dentro desta construção, ao ser questionada pelo marinheiro se iria cobrar para 

fazer sexo com ele, Susana reverte as expectativas do homem e deixa claro que o comando era 

dela: eles estavam indo, no carro dela, ao quarto de hotel dela para fazer sexo. Se ele quisesse, 

ela até poderia pagar a ele. O marinheiro, ofendido, recusa o pagamento. 

Chegando ao hotel, os dois vão para o quarto de Susana; animado com as perspectivas 

do desenvolvimento da noite, o marinheiro é deixado sozinho no quarto – ela diz que já volta. 

Ele se despe e vai para a cama: coberto apenas pelos lençóis, recebe a visita do terceiro 

capanga de Susana, Cesar (Marthus Mathias) – enviado por ela–, que lhe pede para ficar 

calmo ao mesmo tempo em que lhe aponta um revólver (imagens 8a e 8b, entre 34min45s e 

34min53s). A conversa é rápida, mas deixa o marinheiro tenso e desconfiado. Depois de 

Cesar dizer que ele fala demais e assustar o marinheiro afirmando que o problema era Susana, 

esta volta ao quarto e suspende a tensão que ela mesma organizou, mandando o capanga 

embora (imagens 8c a 8f, entre 35min02s e 35min25s). Passado o susto, Susana acalma o 

marinheiro e tira a roupa, em uma construção erótico-estética típica do gênero, que centraliza 

a nudez feminina, com uma câmera que persegue seu corpo, especialmente partes como os 

seios e as nádegas, dentro de um processo de afirmação da mulher como instrumento de 

excitação, conforme aponta Abreu (2002), desejando-a a partir do ponto de vista do homem, 
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destacando a reação masculina aos poderes de sedução e à manipulação de emoções da 

mulher-fêmea31 (imagens 8g a 8l, entre 35min31s e 36min29s).  

Imagens 8a a 8l: visita surpresa de Cesar e volta de Susana – ameaça e sedução 

 

      8a   8b 

      8c   8d 

      8e   8f 

_______________ 
31 Este estereótipo hipersexualizado da mulher poderosa e manipuladora fortalecido pela pornochanchada, 

especialmente em sua fase dramática se aproxima do arquétipo da mulher enquanto fêmea em termos sexuais, 
cujas raízes remontam à figura de Lilith. Historicamente, esta figura ganhou ares míticos, dentro de uma versão 
que a considera como primeira mulher de Adão, feita do mesmo material que ele por Deus, e que, ao negar-se a 
ser sujeitada a ele sexualmente, abandona-o, copulando com vários demônios e engravidando deles. 
Posteriormente, Lilith se transforma na serpente que convence Eva a provar a maçã proibida, fruto do 
conhecimento e do pecado.   
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      8g   8h 

       8i   8j 

      8k   8l 

Fonte - YouTube 

Após se aproximar cada vez mais das nádegas de Susana após ela tirar a calcinha, a 

câmera deixa o casal a sós e passa para outro quarto do hotel, onde os três capangas jogam 

cartas e conversam sobre o marinheiro. A partir de então, os dois ambientes são mostrados em 

paralelo: a mulher atraente, poderosa e sexualmente ativa na cama com o marinheiro, com 

cenas de simulação de sexo, inclusive anal, e os três homens à espera, falando de forma 

indireta sobre os planos seguintes para a noite. Aos poucos, vai se tornando claro que o grupo 

está envolvendo o marinheiro, a quem os capangas chamam de peixe, em um plano 

organizado por Susana.  
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Depois do sexo, a armadilha: com seus métodos (a “chave de buceta”, como define um 

dos homens enquanto os três fumam, jogam cartas e esperam o tempo passar), Susana diz ao 

marinheiro que eles precisam acertar as contas com o ex-marido dela, pegando na casa dele 

algo que pertencia a ela. Assim, este episódio de A noite das taras se constrói enquanto 

pornochanchada dramática, unindo a linguagem de deboche tradicional do gênero e a estética 

erótica, mais explícita do que em boa parte dos filmes da fase cômica, com maior espaço para 

nudez, especialmente feminina, e cenas de simulação de sexo, em uma trama cujo 

desenvolvimento será trágico para parte dos envolvidos. Em termos de erotismo, contudo, o 

filme ainda obedece aos limites da pornochanchada, sem abertura para o sexo explícito: as 

cenas são sempre simuladas e os órgãos sexuais não são diretamente mostrados pela câmera. 

Manipulado por Susana, o marinheiro aceita participar do que a mulher definiu como 

uma aventura, e após ela comunicar aos capangas a aceitação dele – e ele dar um soco em um 

dos capangas ao reconhecê-los como seus agressores no bar, em seguida se desculpando após 

os homens apontarem armas para ele –, o grupo parte em dois carros na noite paulistana. 

Dirigindo o conversível amarelo, com o amante no banco do passageiro e seus capangas no 

carro de trás, a personagem de Matilde Mastrangi coordena a empreitada: com voz suave, ela 

comanda os movimentos dos três capangas e coopta o marinheiro para participar do seu plano.  

Em sua construção enquanto mulher-fêmea, Susana é inserida ao imaginário da 

pornochanchada, com seu corpo priorizado pela câmera, ao mesmo tempo em que é autônoma 

ao longo de toda a trama. É ela quem decide fazer sexo com o marinheiro e incluí-lo em sua 

visita à casa do suposto ex-marido, além de decidir o destino destes dois homens. Esta 

autonomia, contudo, se insere em uma lógica de hipersexualização feminina com traços 

negativos na sua personalidade, como manipulação e poder, através da violência física 

praticada pelos seus capangas por ordem dela e, pontualmente, pela própria Susana.  

Em seu segundo episódio, A noite das taras demonstra estar conectada com um 

espírito do tempo de irreverência, que Abreu (2002) detectou no diálogo da pornochanchada 

com seu público. Ao colocar em foco o sexo e a violência em um tom de tragédia mesclado ao 

erotismo e ao deboche, típicos da pornochanchada, o filme oferecia uma forma de catarse ao 

público, um alívio aos dramas do cotidiano e um reflexo deles, exemplificando como tanto o 

gênero quanto suas audiências eram produtos do regime militar.  

Quando o grupo chega na casa do ex-marido de Susana, Peixe fora d´água dá início à 

sua sequência final: sai a trilha sonora instrumental sensual, entra o silêncio que acompanha 

os movimentos do grupo pela casa. Depois de os capangas de Susana matarem dois homens, 

provavelmente funcionários do ex-marido dela, eles chegam ao quarto onde está o alvo da 
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ação. Ao ser acordado pela ex-esposa e os quatro homens, ele chama Susana de cadela e é 

morto com dois tiros, desferidos por ela através de um revólver com silenciador (imagens 9a a 

9d, entre 55min02s e 55min09s). O marinheiro se desespera com a imprevisibilidade de ser 

cúmplice de um assassinato, protesta e recebe como resposta de Susana, enquanto dois 

capangas dela o seguram, o calmo e planejado anúncio do seu próprio destino trágico – a 

polícia veria o suposto assassino morto no quarto, acreditando que o assalto tivesse sido 

malsucedido, agora com os dois capangas de Susana apontando as armas para sua cabeça, na 

altura dos ouvidos (imagens 9e a 9m, entre 55min10s e 55min48s). A câmera vai 

gradualmente passando do plano americano ao primeiro plano, enfocando a expressão de 

pavor no rosto do marinheiro, que enfim percebe que caiu em uma armadilha mortal. Em 

seguida, a imagem do portão da frente da casa e o som de um tiro (imagem 9n, 55min50s). 

Imagens 9a a 9n: Susana decide os destinos do ex-marido e do marinheiro 

9a   9b 

9c   9d 

9e   9f 
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9g   9h 

9i   9j 

        9k   9l 

           9m   9n 

Fonte - YouTube 

Finalizando seu plano com sucesso, Susana sai correndo da casa com os capangas, os 

quatro entram nos dois carros e vão embora. Mortos na cama e no chão do quarto, o 

marinheiro e o ex-marido dela, o primeiro com uma arma ao lado do corpo e o segundo com 

um revólver na mão. Diferentemente do primeiro episódio do filme, em que um suicídio é 
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impedido e dá lugar ao sexo com ares de redenção, no segundo, a aventura erótica do 

marinheiro com uma desconhecida leva à sua morte.  

O papel do sexo, neste caso, portanto, se relaciona com o destaque de Bernardet 

(2009) à relação entre o ato sexual e a metáfora nas pornochanchadas, com o primeiro tendo 

um papel indireto de abordagem de traços da vida social daquele período, como o desprezo 

pelo outro e a valorização do capaz contra o incapaz. Como o desfecho da aventura do 

marinheiro na noite paulistana demonstra, sexo, manipulação e violência andam juntos: 

fortalecendo uma mensagem de banalização da violência, em Peixe fora d´água, na 

comparação entre a vida e os negócios, os últimos são mais importantes, com os mais fortes e 

poderosos decidindo o destino dos mais fracos. 

Este acirramento da relação entre sexo e violência também está presente em boa parte 

das pornochanchadas dramáticas produzidas entre a segunda metade dos anos 1970 e início 

dos anos 80, como Amadas e violentadas (Jean Garrett, 1976), Ninfas diabólicas (John Doo, 

1978) e Os sete gatinhos (Neville D´Almeida, 1980). Neste outro filme de Doo, a figura 

feminina é igualmente mostrada como sexualmente autônoma e com poderes de sedução que 

são fatais para os homens. Em Amadas e violentadas, por sua vez, a figura manipuladora e 

perigosa é masculina, interpretada pelo diretor de Peixe fora d´água, cujo trauma de infância 

tornou-o um adulto assassino de mulheres. Já em Os sete gatinhos, que será analisado no 

próximo capítulo, uma família disfuncional é controlada, inclusive sexualmente, pelo 

patriarca, dentro de uma ordem de mercantilização do corpo que irá ser fatal para este chefe 

familiar. 

Através do exemplo da análise dos dois primeiros episódios de A noite das taras, foi 

possível perceber as diferenças da fase dramática da pornochanchada em relação à fase 

cômica, em termos de abordagem do erotismo. Apesar da ausência de cenas de sexo explícito, 

os corpos se mostram muito mais nesta fase dramática: com a união entre erotismo e tensão, a 

nudez e a simulação sexual ganham espaço. No lugar das frases de duplo sentido e de cenas 

pontuais de pessoas sem roupa – especialmente mulheres -, há destaque para o sexo, com o nu 

em primeiro plano em diversas sequências. Na fase dramática da pornochanchada, portanto, o 

erotismo se torna sinônimo de exacerbação, pouco antes do fim do gênero, ao ser substituído 

pelos filmes de sexo explícito.  
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3 OS PRIMEIROS PASSOS DA POLÍTICA DO COTIDIANO NAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIOPOLÍTICAS DAS PORNOCHANCHADAS: 

MEMÓRIA, PODER E CONFLITOS EM OS SETE GATINHOS  

Este capítulo parte da análise do filme Os sete gatinhos (1980), de Neville d´Almeida, 

para dar início à problematização das relações entre o conceito de política do cotidiano e as 

dinâmicas sociopolíticas expressas nas pornochanchadas. Estruturado em dois momentos, o 

capítulo segue o modelo do anterior, de diálogo entre teoria e objeto, construindo o conceito a 

partir da sua relação com o objeto fílmico, priorizando duas discussões teóricas. A primeira 

delas reflete sobre o papel de narrativas ficcionais na reconstrução da memória e da 

representação sobre o cotidiano de períodos politicamente autoritários, a partir de Barraza 

(1980), Vieira (2010), Seligmann-Silva (2012), Figueiredo (2017) e Franco (2003), enquanto 

a segunda discussão parte de duas perspectivas de poder, em Foucault (1980) e em Bourdieu 

(2009, 2002), para destacar o viés político das relações cotidianas estabelecidas entre os 

membros de uma família extremamente disfuncional. 

Dessa forma, na primeira parte do capítulo, como ponto de partida para a construção 

conceitual da política do cotidiano, será feita a discussão sobre o papel da ficção na produção 

de discursos de representação e memória em tempos de autoritarismo político, relacionando-a 

com a análise de Os sete gatinhos enquanto pornochanchada dramática que tematiza esse 

cotidiano autoritário. Na segunda parte, por sua vez, será proposto o diálogo entre as duas 

perspectivas complementares da noção de poder, cruzando estas perspectivas com as 

construções sociopolíticas do filme. 

3.1 PORNOCHANCHADA E MARCAS DO AUTORITARISMO NO COTIDIANO: 

DITADURA, FICÇÃO E MEMÓRIA 

Ao privilegiar a dinâmica do cotidiano em tempos autoritários, tendo como ponto de 

partida o contexto chileno de ditadura militar, em curso no momento de publicação de seu 

texto, Ximena Barraza (1980) destaca a capacidade da imaginação artística em captar as 

especificidades da vida cotidiana sob uma ordem autoritária, assimilando as subjetividades 

que se materializam enquanto efeitos da vivência dos indivíduos em tempos de autoritarismo 

político. Problematizando esta capacidade das manifestações artísticas, como as ficções 

cinematográficas, é possível apreender as consequências da ordem autoritária no dia a dia, 
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como o ensimesmamento e o fechamento em dinâmicas familiares, dentro de uma falta de 

comunicação mais completa dos indivíduos com seu espaço e seu tempo.  

Este processo, para Barraza, também está relacionado ao disciplinamento de cada 

relação social, fazendo com que elas sejam economicamente rentáveis e politicamente 

dominadas, dentro de um processo abrangente de pacificação e domesticação. Disciplinadas e 

preocupadas com sua própria sobrevivência, as pessoas se inserem em um contexto individual 

de percepção das necessidades e de busca pela satisfação. A apatia física leva à apatia social, 

isolando os indivíduos de sua história, de seu tempo e de seu lugar. 

Na análise de Beatriz de Moraes Vieira (2010) sobre as relações entre trauma e 

história no contexto da poesia brasileira dos anos 1970, há igualmente o destaque para os 

efeitos dos eventos traumáticos ocorridos em tempos de autoritarismo político e do 

silenciamento decorrente deles, dentro de considerações que também podem ser aplicadas ao 

papel da ficção cinematográfica produzida durante aquele período no país. Estes efeitos, 

destaca Vieira, são marcados pela imprevisibilidade que causam em termos pessoais, 

familiares e coletivos, tendo impactos profundos em experiências sociais inseridas em 

determinada sociedade. 

Neste caso, trata-se de uma sociedade marcada pela combinação de uma esfera política 

autoritária e da consolidação de uma ordem capitalista monopolista e burguesa, que resultou 

em um contexto asfixiante no qual se acentuou um modo de vida privado. Tal vida privada, 

por sua vez, é atravessada por uma dinâmica de defesa de interesses particulares que 

danificam a qualidade das relações humanas. 

O universo de experiência dos indivíduos, dessa forma, passa de privado a privativo, 

sendo dominado pelas relações de poder e pelo interesse pessoal inclusive nos espaços 

privados, como a família. Este processo de “privativismo” está diretamente ligado, para Vieira 

(2010, p. 161), à asfixia do “próprio âmbito privado que, por sua vez, restara do fechamento 

político”. O autoritarismo político, portanto, não deixa as dinâmicas familiares imunes aos 

seus efeitos. 

Em Os sete gatinhos, ao tentar se impor a todo custo como chefe de família perante a 

esposa, Aracy (Thelma Reston), a quem chama de Gorda, e as cinco filhas – Silene (Cristina 

Aché), Aurora (Ana Maria Magalhães), Arlete (Regina Casé), Hilda (Sura Berditchevsky) e 

Débora (Sônia Dias), ao mesmo tempo em que se sente fracassado por sua posição social 

subalterna, o contínuo da Câmara dos Deputados Noronha (Lima Duarte) é inserido em um 

impasse, que está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos conflitos da trama. Este 

impasse e suas consequências para a dinâmica familiar dialogam com o destaque feito por 
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Barraza (1980) da capacidade da imaginação artística de captar as dinâmicas da vida cotidiana 

sob a ordem autoritária, assimilando as subjetividades que se materializam enquanto efeitos 

da vivência dos indivíduos em tempos de autoritarismo político.  

Esta dinâmica familiar turbulenta de Os sete gatinhos é diretamente atravessada pelo 

processo de “privativismo” que marca a sensação de asfixia causada pela união entre uma 

esfera política autoritária e a consolidação de uma ordem capitalista monopolista e burguesa, 

conforme analisado por Vieira (2010). Ao reproduzir as práticas e os sentimentos pautados 

por esta combinação político-econômica de repressão e acumulação na sua relação com a 

esposa e as filhas, Noronha é construído enquanto personagem ficcional e figura de poder que 

dialoga com o espírito de seu tempo, produzindo efeitos traumáticos nas mulheres inseridas 

nesta dinâmica familiar que acabarão por afetar a própria posição de poder deste patriarca. 

Ao destacar a noção de arquivo como uma forma de analisar as relações entre 

memória e esquecimento no contexto brasileiro pós-ditadura militar, Eurídice Figueiredo 

(2017), por sua vez, elabora uma proposta para se pensar a ficção como resgate e 

ressignificação da violência que é fruto do autoritarismo estatal ou que está indiretamente 

relacionada a ele. Figeuiredo ressalta a capacidade da ficção de escavar camadas e detectar 

lembranças, a partir do exemplo da literatura produzida entre a ditadura civil-militar e a 

atualidade, mas que pode ser transposta para obras ficcionais de outros meios, como o cinema.  

Assim, através da criação de personagens e da simulação de situações, segundo a 

autora (2017, p. 29), “o escritor é capaz de levar o leitor a imaginar aquilo que foi 

efetivamente vivido por homens e mulheres”. Ao estimular este trabalho da imaginação do 

público, a ficção recria uma atmosfera de opressão e medo e provoca a empatia, 

simultaneamente suscitando emoção e compreensão. Dentro deste processo, Figueiredo 

defende que a literatura empurra o leitor a um movimento de saída de si mesmo em direção à 

alteridade, à compreensão e ao respeito ao outro e à diferença. 

Como resultado do conjunto de livros analisados por Figueiredo (2017), cerca de 60 

títulos, especialmente relatos autobiográficos e romances, ela destaca a formação de um 

“imenso arquivo literário”. Para a autora (2017, p. 45), é possível destacar a composição de 

um arquivo através deste robusto material literário porque “ele faz o inventário das feridas e 

das cicatrizes que as torturas e as mortes provocaram em milhares de brasileiros”. 

Renato Franco (2003), por sua vez, analisa apenas a produção literária brasileira dos 

anos 1970, dentre a qual destaca algumas obras responsáveis por demonstrar a capacidade da 

ficção de denunciar e registrar experiências de violência e sofrimento durante um período 

autoritário. Franco (2003, p. 363) define este grupo de livros como “romances de resistência, 
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(...) visto que de fato essas obras souberam oferecer respostas literárias tanto às atrocidades do 

período ditatorial como à modernização econômica e social, autoritária e conservadora, que o 

país então conheceu”. 

Além do destaque às relações entre política e violência que marcaram o contexto 

político do período, parte destes romances são marcados pela autoconsciência literária, por 

suas especificidades como obras ficcionais. Dessa forma, estas obras de resistência salvam 

experiências traumáticas do esquecimento, criticando uma determinada realidade política e 

mantendo as esperanças de que ela seja modificada. 

Ao analisar as tensões entre os conceitos de ficção, imagem, verdade e história, 

Márcio Seligmann-Silva (2012) traça um percurso histórico-filosófico, que vai de Platão a 

Walter Benjamin, para refletir sobre a mudança de perspectivas acerca da natureza da ficção e 

da representação. Em relação ao filósofo grego, Seligmann-Silva ressalta a condenação da 

arte e de sua mimese enquanto engodo e falsificação, por ser capaz apenas de repetir, não de 

elaborar. 

A crítica platônica à ausência de materialidade da arte, com seu destaque do mito da 

caverna, no qual a imagem pode ser vista como uma técnica de moldar uma visão de mundo, 

apresenta diferenças em relação às considerações de outro pensador da Grécia Antiga. Para 

Aristóteles, o verossímil impossível é preferível ao possível que não tenha capacidade de 

convencimento, além de o prazer estético ser relacionado ao processo de reconhecimento de 

traços do real na arte. Segundo Seligmann-Silva (2012, p. 26), a partir de seus postulados, 

Aristóteles  

lançou as bases para pensarmos uma teoria da verossimilhança, ou seja, dos diversos 
regimes de construção da verdade interna à obra, que, segundo ele, varia conforme o 
gênero, mas que para nós, na modernidade, variará também de modo claro, 
conforme o contexto histórico-cultural que deu nascimento à obra. 

Ao defender a importância das contribuições dos escritores do romantismo para 

modificar os paradigmas da relação entre arte, dissimulação e reflexão, o autor afirma que 

estes se diferenciavam de Aristóteles ao defender a obra de arte enquanto um meio de 

arquivamento dos fatos e desprezar o medo da falsificação. Para os românticos, a 

fragmentação e a ausência de um referente transcendental são essenciais à constituição da 

linguagem, o que se relaciona à centralidade da ironia e da autoironia na forma como os 

pensadores do movimento compreendiam as especificidades das obras ficcionais. 

Dentro desta centralidade, a ironia retórica romântica ganha o caráter de ocultação da 

própria opinião (dissimulatio) e de simulação de uma ideia própria como sendo igual a do seu 
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interlocutor (simulatio), tendo um caráter fundamental de dissimulação. Seligmann-Silva 

destaca, portanto, que a dicotomia verdade/mentira não é considerada como uma possibilidade 

no campo das artes a partir do romantismo, sendo substituída pela defesa da autorreflexão e 

da exploração de novas subjetividades. 

Dessa forma, ao longo dos séculos XIX e XX, consolidou-se a ideia das artes como 

espaço de resistência, ao dar voz à história e às histórias de violência sofridas por indivíduos e 

sociedades, potencializando-se como força de contra arquivamento e de auxílio à reconquista 

da autonomia individual. O autor (2012) define esta arte como tendo a capacidade de 

inscrição, na história, enquanto “arte da memória” que pode preparar a sociedade para um 

momento de grande mudança, no qual o indivíduo pode resistir ao seu próprio esvaziamento. 

Neste papel, para Seligmann-Silva (2012, p. 39), a arte pode se posicionar, acompanhada da 

política “como meio de redesenhar o indivíduo esmagado pela nova esfera pública, que na 

verdade foi capturada por novos dispositivos, sobretudo as novas mídias, e é uma instância de 

controle e não espaço de realização da liberdade”. 

A este posicionamento político e histórico da arte, o autor relaciona as considerações 

de Benjamin sobre a força catártica do cinema, ressaltando que tal catarse pode ter um caráter 

de libertação de opressões, dentro de um processo de despertar que ultrapasse as tradições. 

Em um cenário pós-tradição, portanto, o cinema pode se mostrar tanto como uma ferramenta 

de apagamento quanto de exaltação de novas possibilidades. 

Em seu registro de uma perspectiva política do cotidiano de uma família de classe 

média baixa em um contexto de autoritarismo político não mencionado diretamente, Os sete 

gatinhos manifesta esta capacidade ficcional de resgatar e ressignificar a violência em tempos 

autoritários destacada por Figueiredo (2017), mostrando-se enquanto um registro do espírito 

de um determinado tempo, sobre o qual se configura como um documento ficcional e um 

exercício de resgate da memória do seu contexto sociopolítico. O filme faz uma representação 

dos dramas familiares durante a ditadura civil-militar brasileira a partir da decadência moral 

de Noronha, fundindo a problematização do controle paterno com o declínio deste domínio 

dentro do ecossistema familiar. 

 Por meio desta representação, é possível captar as subjetividades dos efeitos do 

autoritarismo no cotidiano, em um diálogo permanente entre sexo, costumes e formas de 

controle. Dentro deste diálogo, ao recriar uma atmosfera doméstica de dominação e opressão, 

o filme provoca sentimentos de emoção no público que podem gerar empatia, ao mesmo 

tempo em que explora suas potencialidades ficcionais para registrar experiências de violência 

e dor em um período ditatorial, conforme aponta Franco (2003).  
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Neste registro do espírito do seu tempo, Os sete gatinhos também dialoga com a 

reflexão histórico-filosófica de Seligmann-Silva (2012) acerca da mudança da compreensão 

das interfaces entre ficção e representação. Considerando o destaque do autor para a 

consolidação, a partir do romantismo, da potencialidade de arquivo das obras ficcionais e da 

abolição da dicotomia verdade/mentira na representação artística, é possível apontar que o 

filme fortalece, em sua problematização sociopolítica do cotidiano durante o final da ditadura 

civil-militar, uma defesa de autorreflexão e exploração das subjetividades da sua época. 

Da mesma forma, há nele uma valorização da noção de arte da memória e de interface 

com uma resistência ao esvaziamento do indivíduo, ao representar os dramas de uma família 

marcada pelo domínio patriarcal. É, portanto, uma abordagem política que enriquece a verve 

catártica do cinema, destacada por Seligmann-Silva através das considerações de Benjamin, 

que favorece a exaltação de novas possibilidades, ou, neste caso, uma denúncia mais profunda 

da força e da permanência das opressões. 

Dentro deste processo, também é importante ressaltar como o filme se constrói dentro 

de suas especificidades enquanto pornochanchada dramática, que se reflete em pontos chave, 

como supervalorização objetificada do corpo feminino. Construído no filme enquanto 

mercadoria e instrumento de manipulação dos mecanismos de dominância nos quais estão 

inseridos os membros desta família, o corpo feminino também se vincula às engrenagens 

estéticas e narrativas ligadas ao gênero cinematográfico a que Os sete gatinhos pertence. 

Como aponta Flávia Seligman (2000), uma destas engrenagens é a valorização do olhar 

masculino em relação às figuras femininas, dentro da ideia de mulher objeto, com a exposição 

do corpo feminino calcada na erotização e nos estereótipos.  

Associado a um objeto de adoração, o corpo feminino é controlado pelo olhar da 

câmera, destaca a autora, que direciona o olhar do espectador aos melhores ângulos deste 

corpo. Abreu (2002) relaciona esta afirmação de um olhar masculino sobre a mulher na 

pornochanchada, com uma câmera excitada procurando pelas partes sensuais femininas, a 

uma construção narrativa cujo desfecho se liga a um forte teor erótico, em que geralmente 

estavam contidos o voyeurismo e alguma forma de violência. O autor contextualiza esta 

abordagem sobre o erotismo das pornochanchadas dentro de um processo de comercialização 

de temáticas sociais e sexuais durante a ditadura civil-militar.  

Através deste processo mercantilista, a construção narrativa dos filmes do gênero foi 

gradualmente substituindo uma representação que aliava humor e ironia ao demonstrar 

conflitos sexuais por uma dramaticidade gradualmente explícita em termos de inserções de 

nudez e simulação sexual. Esta substituição tornou-se acentuada a partir do final dos anos 
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1970, conforme apresentado no capítulo anterior, quando as pornochanchadas passaram a 

valorizar tramas dramáticas em detrimento do humor, como no caso de Os sete gatinhos, com 

sua trágica saga das mulheres de uma família dominada pela violência – física e psicológica – 

e pela frustração social do patriarca.  

A dinâmica de autoridade, representada pelo filme por meio de sua capacidade de 

captar e arquivar os rastros do cotidiano em tempos de autoritarismo político, se vincula, 

portanto, às especificidades da pornochanchada enquanto gênero cinematográfico na 

abordagem dos efeitos de questões econômicas, sociais e políticas pela vivência dos 

indivíduos em seu dia a dia. Dentro desta abordagem, o uso performático da temática sexual 

se une ao deboche social, como destaca Bernardet (2009), dentro de uma metáfora em que 

sexo é sinônimo de desprezo pelo outro e do comando do capaz sobre os menos capazes ou 

poderosos em um determinado contexto social, como o no qual se insere a família de 

Noronha.  

Este processo dialoga com a análise de Barraza (1980) sobre o disciplinamento das 

relações sociais em tempos de autoritarismo político, que ordena as dinâmicas interpessoais 

dentro de uma lógica de rentabilidade econômica e dominação política. Nesse contexto de 

tentativa de domesticação familiar pela figura paterna e de representação das dinâmicas 

sociais e eróticas do cotidiano através do deboche, ao reverter a ordem moral familiar na 

transformação do lar em bordel, no qual obriga as filhas a se prostituírem, e buscar manter seu 

controle nesta ordem, Noronha acaba por facilitar inconscientemente sua própria deposição do 

posto de dominância. Ao matar o malandro Bibelot (Antonio Fagundes) e se revelar como o 

culpado pelas agruras morais da própria família, como será exposto em análise mais detalhada 

na parte seguinte do capítulo, o patriarca é extinto como figura de comando pela esposa e 

pelas filhas.   

Apunhalado por Arlete, Noronha é morto dentro de um momento de gozo das 

mulheres da família, uma vingança com traços de devoração quase que de fato, deixando 

explícito o dissenso moral e de poder no núcleo familiar. Após a morte do pai e a consagração 

do colapso do pátrio poder, como destaca Ismail Xavier (2003, p. 194), “as mulheres 

assumem o comando, e a Gorda, em consonância com a fartura de peitos e poses fellinianas, 

assume a direção do bordel e põe as filhas à venda num mercado que agora se desenha como 

uma utopia carnavalesca”.  Xavier define este processo como a resposta feminina à crise 

familiar, com o drama entre as perspectivas de Noronha e as disposições de Silene, a filha 

caçula, com seu sexo precoce e a crueldade do assassinato da gata grávida, opostas à imagem 

virginal dela cultuada pelo pai como ponto de sustentação do seu controle nas relações de 
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poder familiares, precipitando a revelação de verdades que culmina na descoberta da culpa 

paterna.  

No entanto, a troca de poder não significou uma mudança de modelo de comando. 

Neste ambiente sociopolítico e familiar autoritário, as figuras de domínio são intercambiáveis, 

e o que se mantém é a obediência a uma ordem pautada pela lógica de rentabilidade 

econômica e dominação política. Dessa forma, em sua construção de um olhar sobre a 

decadência moral de uma família de classe média baixa, Os sete gatinhos opera um registro, 

enquanto pornochanchada dramática, de um espírito do tempo autoritário, em que moralidade, 

dominância e mercantilização se unem para a consolidação de um tipo de ordem e de política 

do cotidiano familiar.  

A partir da relação entre a capacidade ficcional de apreender as consequências da 

ordem autoritária no cotidiano, se fortalecendo como instrumento de resistência, crítica social 

e memória, e as representações sociopolíticas durante a ditadura civil-militar expressas em Os 

sete gatinhos, é possível relacionar o impasse de Noronha, que tenta impor uma condição de 

dominância familiar, à assimilação das dinâmicas da vida diária sob a ordem autoritária pela 

ficção. Esta assimilação é demonstrada pelo filme, enquanto pornochanchada que aborda os 

efeitos das questões econômicas, sociais e políticas no cotidiano dos indivíduos, em sua 

estetização, captação e arquivamento do contexto sociopolítico no qual se inseria esta rotina. 

Em sua apresentação dos dramas familiares cotidianos durante a ditadura civil-militar 

brasileira pela decadência moral de Noronha e sua família, Os sete gatinhos expõe um 

processo de disciplinamento e privativismo das relações sociais a partir de uma dinâmica de 

rentabilidade econômica, dominação política e preponderância do interesse pessoal inclusive 

nos espaços privados.  

3.2 DOMINÂNCIA E CIRCULAÇÃO DE PODER EM OS SETE GATINHOS: VISÕES 

COMPLEMENTARES DE UM CONCEITO 

Dentro da problematização do conceito de política do cotidiano por meio do diálogo 

com a noção de poder, duas perspectivas da noção são consideradas a partir de um conjunto 

complementar: a de Pierre Bourdieu (2009) e a de Michel Foucault (1979)32. Na perspectiva 

de Bourdieu (2009), o poder simbólico é definido enquanto um instrumento silencioso de 

_______________ 
32 Este conjunto complementar leva em conta as diferenças de relações entre os dois autores com o movimento 
estruturalista: enquanto Bourdieu aceitava ser inserido nele, definindo-se como um construtivista estruturalista, 
Foucault, inicialmente filiado à corrente, foi gradualmente se afastando dela.  
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construção da realidade que tende a consolidar uma ordem de sentido do mundo social. Nesta 

consolidação, o papel das ideologias é fundamental para a representação de interesses 

particulares camuflados de coletivos que impactam na configuração das relações de poder.  

A função política do poder simbólico, por sua vez, é desempenhada pelos sistemas 

simbólicos, instrumentos de imposição ou de legitimação de formas de dominância de 

violência simbólica (de uma classe em relação a outra, por exemplo) e de domesticação, que 

normalizam as relações de força pelas relações de sentido. Através deste efeito suavizador, o 

poder simbólico produz crenças e transforma a visão e a ação em relação ao mundo – e o 

próprio mundo, portanto. Para ser efetivo, contudo, este poder embasado no consenso e na 

substituição da força pela mobilização precisa do reconhecimento social de sua legitimidade, 

o que ocorre dentro de uma relação “determinada – e por meio desta – entre os que exercem o 

poder e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se 

produz e se reproduz a crença” (BOURDIEU, 2009, p. 15). 

Em Os sete gatinhos, o espaço principal de exercício do poder é um ambiente familiar: 

a casa de classe média baixa no bairro carioca do Grajaú, onde Noronha vive com Aracy e 

quatro das cinco filhas, enquanto a caçula, Silene, mora e estuda em um internato. Ao fundir o 

declínio do poder paterno com a decadência moral do pai e de seu clã, o filme permite uma 

análise dos limites e do alcance da ideia de poder simbólico, apresentando Noronha como 

chefe de família autoritário, moralista e irritadiço. Este patriarca oscila entre a violência e o 

exercício mais sutil de poder de quem deseja se impor perante a esposa e as filhas, ao mesmo 

tempo em que se sente fracassado por sua posição social subalterna.  

Dentro desta oscilação, Noronha muitas vezes não consegue consolidar, a partir da 

ideia de poder simbólico, uma posição de chefe de família que une as demais em torno de 

suas vontades, como quando inquire a esposa e as filhas sobre os desenhos de pênis feitos no 

banheiro – que a partir do clima de pornochanchada dramática do filme, gera a fala 

característica do moralista indignado: “quem foi que desenhou caralhinhos voadores na 

parede do banheiro?”. Nenhuma delas se acusa ou aponta a culpada, e Noronha, frustrado, se 

exalta ao ver que suas capacidades de domínio sobre a situação familiar podem falhar, 

discutindo com Arlete e batendo nela após ser chamado, com desprezo, de contínuo. 

Ao mesmo tempo, até certo momento da trama, Noronha tem sucesso em mobilizar a 

família em torno da consagração da pureza da filha caçula na garantia futura de um casamento 

imaculado e com enxoval completo, sacrificando assim a situação moral e material das outras 

filhas em prol do enxoval da irmã. Em sua imposição de moralidade, por um lado, e pelas 

concessões imorais em defesa desta obstinação, por outro, o patriarca consegue, até certo 
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ponto, estabelecer e manter as características de dominância e domesticação dos sistemas 

simbólicos. 

Em suas cenas iniciais, o filme já explicita os papéis que cabem a cada integrante no 

cotidiano deste sistema de poder familiar: enquanto Silene assiste às aulas no internato, suas 

irmãs e seu pai saem da casa no Grajaú e vão trabalhar. Noronha cochila no trem que o leva 

ao Centro da cidade, e as filhas já são mostradas em seus empregos – Débora em uma loja de 

roupas, Hilda em um estúdio artístico, Aurora em uma sala de escritório repleta de pessoas 

batendo em máquinas de escrever, e Arlete em uma loja de discos. 

Além destes empregos, logo fica claro que há a possibilidade de elas se prostituírem 

com a anuência dos pais. Após o expediente, em seu segundo encontro com Bibelô, Aurora 

diz a ele que costuma ganhar de três a cinco mil cruzeiros por programa, e que dá este 

dinheiro à mãe. O malandro se recusa a pagar, mas Aurora aceita mesmo assim ir para o 

apartamento dele em Copacabana. Em seguida, contudo, o filme expõe que Aurora não é a 

única filha incitada a se prostituir. 

Quando vai à quitanda de Saul (Sadi Cabral), Débora, enquanto usa o telefone, é 

agarrada pelo quitandeiro, que lhe dá um cheque enrolado em forma de canudo, abre seu 

vestido e agarra seus seios. Depois de se equilibrar entre a ligação telefônica e o assédio de 

Saul, Débora por fim encerra a ligação e vai embora afastando o quitandeiro, que repete que 

amizade vale mais do que sexo. Já em casa, a filha estimula a curiosidade da mãe, falando do 

canudinho que Saul havia lhe dado de presente, ao mesmo tempo em que Noronha chega. 

Débora pede a benção ao pai, enquanto a mãe abotoa seu vestido, e depois que o pai, 

irritado, pergunta pelo jornal e vai ao banheiro, Aracy questiona a filha sobre o presente do 

quitandeiro, enquanto as duas vão em direção à sala de jantar. Débora senta e fala com 

orgulho que Saul havia lhe dado um cheque, suscitando mais uma vez a curiosidade da mãe 

antes de, enfim, lhe revelar o valor do cheque (imagens 10a a 10g, de 12min54s a 13min07s). 

A partir deste momento, as reações de mãe e filha ao cheque do quitandeiro são mostradas em 

planos separados. Já sentada, Aracy recebe a notícia com leve desconfiança, perguntando as 

intenções de Saul, mas após a explicação vaga da filha, que apenas fala entre sorrisos o que 

ele lhe disse sobre amizade e sexo, a mãe logo dá sua aprovação tácita ao gesto do 

quitandeiro, pedindo o cheque à Debora, beijando ele e revelando eufórica – ante os primeiros 

planos que enfocam seu semblante radiante e seu decote, no qual guarda o cheque – que iria 

depositá-lo no dia seguinte na conta destinada ao enxoval de Silene (imagens 10h a 10l, de 

13min10s a 13min39s). 
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Imagens 10a a 10l – Débora e Aracy: cheque, euforia e sistemas de dominância familiar 

10a    10b 

        10c    10d 

        10e    10f 

10g    10h 
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10i    10j 

10k    10l 

Fonte - YouTube 

Conforme Bourdieu, o funcionamento do poder simbólico está ligado à integração dos 

indivíduos ao mundo social, dentro de um processo de cumplicidade entre suas atitudes e sua 

posição – o que materializa a posse do possuidor sobre o que ele possui, acredita ter 

legitimidade em possuir ou deseja continuar possuindo, com suas ações sendo moldadas por 

estas crenças. A vontade de dominar, assim, surge como resultado do próprio sistema de 

dominância e de um movimento de defesa dos seus privilégios a partir da pressão feita pelos 

menos privilegiados. Dentro deste jogo de controle, embarcam tanto os que exercem posições 

de dominação quanto os que são mais vulneráveis a uma condição de dominância, aceitando 

uma série de imposições, de forma inconsciente, mas que estão ligadas ao funcionamento 

deste processo.  

Esta camuflagem bem-sucedida das relações de força por parte do poder simbólico 

também impacta na transmissão dos efeitos ideológicos, por meio de instrumentos como o 

corpo. Pela consolidação da manipulação corporal, funcionam diversos mecanismos efetivos 

de dominância, principalmente em relação às mulheres, padronizando modos de andar, falar e 

esconder determinadas partes do corpo, como os seios.  

Importante também destacar as considerações de Bourdieu (2002) sobre a construção 

do que define enquanto uma “dominação masculina”: um processo de consagração da ordem 

masculina através do uso da diferença biológica como justificativa natural da diferença 
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socialmente construída entre os gêneros. Neste processo, os fundamentos opostos da 

“identidade masculina e da identidade feminina se inscrevem, assim, sob maneiras 

permanentes de se servir do corpo, ou de manter a postura, que são como que a realização, ou 

melhor, a naturalização de uma ética” (BOURDIEU, 2012, p. 38).  

Figura de constante busca por dominância em Os sete gatinhos, Noronha, ao vincular 

o código moral da família à virgindade de Silene, vê as bases da sustentação do seu poder 

familiar gradativamente ruírem conforme estes ideais morais passam a se revelar falsos, a 

partir do retorno da filha caçula para casa. Ela volta do colégio interno em que estudava ao 

lado de um funcionário da escola, Dr. Portela (Ary Fontoura), que ao revelar para Noronha 

que Silene foi expulsa da instituição após matar a pauladas uma gata que pariu sete filhotes, 

sente a ira do pai, que vê publicamente desmontados os ideais de inocência que forjou para a 

jovem.  

Noronha primeiro adota uma postura conciliadora com Portela, mas quando o 

funcionário da escola se mostra inflexível e garante que a expulsão é definitiva, a conciliação 

dá lugar à ira. O patriarca impede que Portela vá embora, ordenando aos gritos à esposa e às 

filhas que fechem as portas da casa e revela a elas a acusação do homem e a expulsão de 

Silene do colégio. Noronha questiona a caçula, que nega com veemência ter matado a gata. 

Portela mantém sua versão, garantindo a existência de testemunhas do assassinato, o que 

acaba por unir ainda mais o clã em sua indignação. Seu erro, Noronha revela ao funcionário 

da escola enquanto aponta a faca para ele, foi acusar não uma das mulheres da família, mas 

especificamente a pura Silene. 

Em sua revolta, empoderado e onipotente enquanto chefe de família indignado, o 

patriarca mobiliza a esposa e as filhas para defenderem a inocência da caçula ante a mentira 

do funcionário do colégio. A própria Silene, contudo, admite a culpa, após o pai pedir que ela 

batesse em Portela, enquanto ofende ele e sua esposa em planos que enfatizam o medo de 

Portela de ser esfaqueado, a ira de Noronha enquanto empunha a faca e a perturbação de 

Silene que lhe leva a confessar o assassinato da gata (imagens 11a a 11l, entre 47min56s e 

49min16s). Assim, a ameaça de Noronha de esfaquear o homem, demonstração patriarcal de 

poder e de defesa de honra familiar através da pureza da filha mais nova, não é concretizada 

pela confissão da própria caçula. 
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Imagens 11a a 11l: Noronha quer defender a honra de Silene, mas a filha admite a culpa 

11a   11b 

11c  11d 

11e   11f 

11g   11h 
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11i   11j 

11k   11l 

Fonte - YouTube 

Questionada novamente pelo pai, Silene, abalada, afirma ter matado a gata por nojo. 

Triunfante, Portela diz que ela tem transtornos psiquiátricos e sugere que Noronha lhe peça 

desculpas, mas é expulso da casa pelas filhas sem o pedido desejado e sob insultos. Apesar da 

exposição familiar e da revelação do comportamento da caçula, Noronha abraça-a e continua 

a vê-la como pura e injustiçada pelo mundo. 

O poder do patriarca enquanto defensor da pureza de Silene logo passa por novo 

baque, contudo, desta vez de forma definitiva: o médico da família, Dr. Bordalo (Cláudio 

Corrêa e Castro), examina Silene e revela sua gravidez. Em demonstração de poder e defesa 

da própria legitimidade para se manter como dominante na ordem familiar, o patriarca decide 

então transformar a modesta casa em bordel e as filhas em prostitutas, começando por 

oferecer Silene a Bordalo, que fez seu parto. Noronha passa a prostituir a mesma honra que 

insistiu em proteger, usando-a como moeda de barganha para a manutenção do seu poder e se 

transformando, de contínuo, em cafetão da pureza familiar. 

Ele encontra dessa forma a distinção, a sua existência dentro do mundo social no que 

Bourdieu (2009, 2012) define enquanto vontade e representação, dentro da manutenção de um 

modo de “dominação masculina”. O patriarca se renova dentro da vontade de manter a 

posição de dominância e a representação de chefe familiar, com o uso literal do corpo das 
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filhas, em termos materiais, para um uso ideológico, de manutenção de poder; a mulher e as 

filhas aceitam que a casa seja metamorfoseada em bordel, em um aparente consenso dentro do 

espaço de relações da família.  

Além de prostituir as filhas neste ambiente, tendo como clientes homens da 

vizinhança, como o médico e o quitandeiro, Noronha envia-as para missões externas 

disfarçadas, como quando pede para Arlete ir à casa de um deputado (Maurício do Valle), 

dizendo a ela que o parlamentar lhe daria um emprego. O deputado logo deixa claras suas 

intenções sexuais, começando a tirar a roupa de Arlete, que se indigna com a situação, 

especialmente após ouvir que o pai havia dito ao político que ela fazia de tudo; como forma 

de negativa, a jovem corre e mergulha na piscina, usando apenas calcinha.  

 Ao se negar a fazer sexo com o deputado, gritando várias vezes ao redor da piscina 

(“você não vai me comer, não vai me comer!”), em uma cena cuja música, uma espécie de 

chorinho, realça seu dinamismo, sua comicidade e seu aspecto ridículo, Arlete é perseguida 

pelo político, que também entra na piscina e tira a calcinha dela, que consegue fugir e se 

impor, restando a ele engatinhar ao redor da piscina com a calcinha na boca, enquanto ela, nua 

e de pé, observa ele e o menospreza (imagens 12a a 12l, entre 1h14min37s e 1h15min53s). 

Assim, Arlete expõe o ridículo da situação e da figura do deputado, inclusive usando o cargo 

dele como ofensa, desafiando a autoridade e a posição dominante masculina como um todo e 

em específico a do político e, indiretamente, a do próprio pai, em uma cena carregada do 

deboche ligado a situações sexuais característico dos filmes do gênero.  

Imagens 12a a 12l: Deputado persegue Arlete em volta da piscina 

12a  12b 
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12c   12d 

12e   12f 

12g   12h 

12i   12j 
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12k   12l 

Fonte - YouTube 

Conforme profetizou o quitandeiro Saul – quando vai à casa da família avisar que Dr. 

Bordalo se suicidou após fazer sexo com Silene –, Noronha iria ser destruído pelas próprias 

filhas. Descobrindo que seu amante, o malandro Bibelot, é o mesmo homem com quem Silene 

perdeu a virgindade e teve um bebê, Aurora conta ao pai e leva Bibelot para uma armadilha 

no lar-bordel. Fazendo a esposa e as filhas acreditarem que o malandro era o culpado pela 

desgraça da família, o homem que chorava apenas por um olho, conforme um oráculo havia 

revelado a ele em sessões espíritas, Noronha apunhala Bibelot, cujas lágrimas escorrem não 

por um, mas pelos dois olhos.  

Inocentado o malandro após a morte, a esposa e as filhas voltam-se enfim contra o 

patriarca, acusando-o de assassino e cafetão e, ao verem-no caído na mesa chorando apenas 

por um olho, consagram sua revolta pela extinção, através da facada de Arlete, do verdadeiro 

culpado pela desgraça moral e material familiar (imagens 13a a 13k, entre 1h42min21s e 

1h43min34s). Ao grito de Arlete após esfaquear o pai, segue-se uma espécie de êxtase 

familiar: entre gemidos e silêncios, Aracy e as filhas depositam flores e um retrato em preto-

e-branco de criança (provavelmente de Silene, a caçula cuja pureza deveria ser protegida), em 

cima do cadáver do patriarca deposto – especialmente em primeiros planos que enfocam o 

sofrimento e o sangue de Noronha e o transe das mulheres no momento da morte dele, 

principalmente o de Arlete antes e depois de esfaqueá-lo. Sem vida, o corpo de Noronha é 

tocado pelas mulheres que ele outrora prostituiu física e moralmente: Débora esfrega seus 

seios no rosto do pai, enquanto a agora viúva manuseia, por cima da calça, seus genitais. 
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Imagens 13a a 13k: A morte de Noronha 

13a   13b 

13c   13d 

13e   13f 

13g   13i 
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13j   13k 

Fonte - YouTube 

Este delírio familiar é consagrado pelo som da música instrumental pesada e dramática 

e os gritos femininos, bem como pelo vermelho das roupas das mulheres e do sangue do pai, 

que Arlete tem nos dedos e lambe, na consagração da morte que simboliza o fim do controle 

patriarcal sobre seus corpos e destinos, no mesmo ambiente doméstico que Noronha 

transformou em bordel. Em sua construção enquanto pornochanchada dramática, portanto, Os 

sete gatinhos consolida os efeitos das dinâmicas de dominância nesta relação de poder 

familiar através de um desfecho extremado, com ares antropofágicos, no qual morte e sexo se 

unem a gozo e poder. 

Nos estudos de Foucault (1979), por sua vez, a ênfase nos mecanismos de dominação 

e manutenção do poder, privilegiada pela perspectiva do poder simbólico de Bourdieu, é 

substituída pela análise das diversas configurações do poder nas sociedades capitalistas. 

Assim, a análise do lado interno do poder, pela sua intenção e busca de como age quem o 

detém, dá lugar ao estudo da sua face externa, materializado em práticas concretas e 

contextualizado nos ambientes em que ele se localiza e produz efeitos.  

Ao enfocar as especificidades deste lado externo do poder, a perspectiva foucaultiana 

atenta para o funcionamento dos processos de sujeição dos corpos e de orientação dos 

comportamentos sociais, em um esforço de compreensão da constituição dos sujeitos em 

relação a um poder que não se divide entre possuidores e despossuídos. O poder circula, 

funcionando a partir de um processo em rede e não podendo ser cooptado por um determinado 

grupo, constituindo uma complexa cadeia de relações. Nesta cadeia, os indivíduos também 

circulam enquanto aqueles que tanto exercem quanto sofrem a ação do poder, se configurando 

como seus centros de transmissão. O poder, dessa forma, não se aplica ao indivíduo, mas 

passa por ele, que é “um efeito do poder e simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um 

efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele constituiu” 

(FOUCAULT, 1979, p. 183 e 184). 
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Relacionando esta perspectiva de compreensão do poder à análise de Os Sete 

Gatinhos, a ideia de dominação familiar por Noronha é substituída pelos processos de 

sujeição e orientação dos comportamentos do contínuo, da esposa e das filhas e a ligação dele 

e delas com a circulação de poder entre si próprios. Neste contexto, a conservação da pureza 

de Silene deixa de ser um instrumento de dominação familiar de Noronha para se tornar um 

elemento nesta cadeia de relações que abre espaço para momentos de reviravolta e 

ambiguidade. 

Um destes momentos ocorre quando Noronha confronta a esposa e as filhas sobre os 

desenhos de pênis no banheiro. Desde o início do interrogatório paterno, Arlete assume uma 

posição de confronto e deboche: vestindo sutiã e calcinha pretos, ela grita que ninguém fez os 

desenhos. Vendo nela a representação da afronta, da negativa das mulheres da família em 

revelar a autoria dos desenhos, Noronha fica cada vez mais exaltado, dando um tapa na filha e 

em seguida outro, após ser chamado de contínuo (imagens 14a a 14e, entre 20min20s e 

20min40s). As redes de poder, na linguagem desta família, são dinâmicas: após ser agredida 

pelo pai, Arlete cai no sofá e logo se levanta, se apresentando como agente do poder ao gritar 

novamente a Noronha - “É! É! Contínuo sim. Eu disse con-tí-nuo!” – e sentando no sofá com 

as pernas abertas (imagens 14f a 14k, entre 20min45s e 20min54s). Resignado e 

momentaneamente derrotado, o pai embarca em um lamúrio, reforçado pelos planos médios 

na parte final da cena, decepcionado com as filhas socialmente fracassadas, que ainda não se 

casaram, e lamenta o que vê como desgraça familiar (imagens 14l a 14n, entre 20min56 e 

21min). 

Imagens 14a a 14n: Noronha bate em Arlete e é chamado de contínuo – a afronta familiar ao 

interrogatório paterno 

14a   14b 
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14c   14d 

14e   14f 

14g   14h 

14i   14j 
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14k   14l 

          14m   14n 

Fonte - YouTube 

Na perspectiva foucaultiana, os mecanismos de controle e repressão da sexualidade 

são instrumentos de poder e têm grandes impactos políticos e econômicos. Dentro desse 

quadro, o sexo, para Foucault, se inclui na produção do dispositivo de sexualidade, que foi 

inicialmente aplicado ao corpo, aos órgãos sexuais e aos prazeres para depois ser ligado ao 

sexo em si. Como resultado, formou-se um conjunto heterogêneo de sentidos que, permeado 

pela definição de sexualidade, tornou o sexo elemento principal de seu próprio discurso e 

sentido.  

Em Os Sete Gatinhos, os mecanismos de controle e repressão da sexualidade têm seu 

símbolo principal nos efeitos do moralismo obsessivo de Noronha em torno da virgindade de 

Silene. Ela deveria se manter imaculada até o casamento, já que as outras filhas transgrediram 

essa norma da família tradicional e conservadora e por isso são tratadas como prostitutas. 

Quando a gravidez de Silene é descoberta, portanto, o pai perde seu último bastião da 

moralidade, passando a enquadrar a filha mais nova na mesma dinâmica de tratamento em que 

controla suas irmãs, dominando a sexualidade dela e das outras filhas e tornando-as 

prostitutas agora dentro da própria casa, com o bordel familiar simbolizando este controle. 

A sequência da descoberta da gravidez e da decisão a tomar é mostrada após Noronha 

ouvir do médico da família que a caçula estava grávida de três meses. Primeiro ele se recusa a 

acreditar, mas com a insistência de Bordalo, que propõe uma solução conciliadora, através de 
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uma conversa com o pai da criança, o patriarca vai com o médico até a sala de estar e 

comunica a notícia para toda a família. Ante a surpresa da mãe e das irmãs, Silene 

inicialmente nega a gravidez, mas confessa quando Noronha ameaça bater em sua barriga. 

Com a revelação, desaba o projeto familiar, controlado pelo patriarca, de defesa da pureza da 

caçula através do dinheiro para o seu enxoval, adquirido através da prostituição das irmãs. 

Estas então pedem que a mãe devolva o dinheiro dado por elas e ameaçam ir embora 

da casa, entre elas Hilda, que quer trabalhar em Santos como garota de programa. Com seu 

projeto familiar à beira de ser finalizado abruptamente, Noronha logo anuncia uma forma de 

mantê-lo, para surpresa do médico: a partir daquele momento, ele deixaria de trabalhar como 

contínuo na Câmara dos Deputados33 para criar um bordel familiar, com as filhas se 

prostituindo na casa da família.  

Ante o protesto de Bordalo em relação ao projeto paterno de construir aquele bordel 

de filhas, Noronha se apega cada vez mais ao plano, com ares e expressão delirantes, mas com 

sucesso, especialmente quando ameaça fazer Silene perder sua gravidez ao chutar sua barriga, 

depois dos protestos dela quando ele começa por oferecê-la sexualmente ao médico (Imagens 

15a a 15i, entre 59min53s e 1h00min44s). Vendo que seus apelos à mãe e às filhas não tinham 

sucesso, o médico assiste à consolidação da ideia de Noronha. Ao conseguir impor este 

mecanismo de controle e sujeição da sexualidade das filhas através da mercantilização do 

corpo delas, o patriarca se impõe frente a Bordalo. Esta imposição é reforçada em uma 

sequência com planos americanos e O lago dos cisnes como trilha sonora, enfatizando a 

potência dramática do delírio paterno que encontra aceitação familiar, com Noronha 

afirmando que não foi necessário encarcerar as filhas para elas aderirem ao projeto (Imagens 

15j a 15p, entre 1h00min49s e 1h01min54s). “Elas não podem mais se livrar de mim, nem eu 

delas”, o patriarca resume a dinâmica de poder familiar ao médico, que acaba por se render e 

aceitar a proposta de Noronha (Imagens 15q e 15r, entre e 1h02min e 1h02min15s). Esta 

_______________ 
33 Apesar de se passar em 1980, quando a Capital Federal brasileira e sede dos três poderes 

era Brasília, a trama do filme de D´Almeida parece ter mantido a localização da Câmara dos 

Deputados no Rio de Janeiro, como ainda ocorria em 1957, ano de publicação da peça 

homônima que deu origem ao longa-metragem. Esta permanência se insere na maneira como 

o filme dialoga com a origem rodrigueana da peça, mantendo alguns pontos e atualizando 

outros, especialmente o espaço dado aos elementos que ambientam o filme no Rio de Janeiro 

de 1980, como suas ruas, roupas, carros e construções.  
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aceitação leva o médico a um destino trágico, suicidando-se pouco após fazer sexo com 

Silene. 

 

Imagens 15a a 15s: O bordel familiar - Noronha e o poder através dos controles de sujeição da 

sexualidade 

15a    15b 

15c    15d 

15e    15f 
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15g    15h 

15j    15k 

15l    15m 

15n    15o 
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15p    15q 

15r    15s 

Fonte - YouTube 

A sexualidade, aqui, rege o corpo e o ato sexual, com a prostituição forçada sendo uma 

punição da instância de controle paterna à fuga da norma, simbolizada na ideia de pureza, e 

no sexo de Silene com Bibelot. É a punição do prazer com outra forma de controle, a da 

prostituição, sendo o primeiro negado, como se o sexo com prazer fosse uma maneira de 

escapar ao domínio da sexualidade por parte da norma, da figura de controle, que tenta 

readequar o conjunto de forças até o momento em que este domínio será, por fim, extinto. 

Esta extinção ocorre com a reviravolta da descoberta por Aracy e pelas filhas da culpa 

de Noronha − o resultado é um movimento de revolta que termina com o assassinato do 

patriarca, através da facada de Arlete. Findo o controle familiar de Noronha, contudo, seu 

projeto de poder sexual e mercantil permanece, agora sob o controle da viúva, que mantém a 

casa-bordel em pleno funcionamento, continuando a negar às filhas o direito à liberdade 

individual. Este movimento de revolta, portanto, é limitado, bem como as mudanças 

decorrentes dele. 

Em Os sete gatinhos, portanto, é destacada a ideia de mercantilização da mulher, 

dentro da linguagem do gênero cinematográfico ao qual o filme pertence e da continuidade de 

um controle social sobre o corpo e a sexualidade, especialmente a feminina. A cena final 
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explicita este processo, mostrando a manutenção do projeto do bordel familiar, no qual Aracy 

assumiu, além do seu domínio, o apelido dado pelo finado marido.  

Agora autodenominando-se como Gorda e usando um vestido preto decotado 

sobreposto por um casaco vermelho, ela apresenta sua casa, que define como um ninho de 

amor, paz e carinho, logo anunciando as filhas pelos nomes, enquanto a imagem do rosto de 

cada uma delas é exibida em primeiro plano – na sequência, Arlete (a única cujo corpo inteiro 

é mostrado), Aurora, Hilda, Silene e Débora (Imagens 16a a 16g, entre 1h45min47s e 

1h46min11s). A seguir, as filhas dançam e mandam beijos, a tabela com o número de clientes 

de cada uma delas é mostrada em primeiro plano e o encerramento do filme centraliza as 

mulheres da família e seus clientes dançando eufóricos em um trenzinho da alegria pilotado 

por Aracy, ao som de uma música alegre e tão frenética quanto a dança (imagens 16h a 16l, 

entre 1h46min18s e 1h46min40s). 

Imagens 16a a 16l: Segue o bordel familiar – agora controlado pela matriarca 

16a    16b 

16c    16d 
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16e    16f 

16g    16h 

16i    16j 

16k    16l 

Fonte - YouTube 
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Por meio das perspectivas complementares de poder de Bourdieu e Foucault, portanto, 

emerge a capacidade de Os Sete Gatinhos de refletir enquanto pornochanchada dramática, a 

partir da construção da dinâmica sociopolítica de uma família disfuncional, sobre o 

cruzamento profundo nas relações sociais das lógicas de dominância, dissenso, machismo e 

mercantilização do corpo. Esta reflexão se vincula diretamente à matriz estético-narrativa da 

pornochanchada, pautada por aspectos como olhar objetificador sobre a mulher e uso do 

deboche como metáfora. 
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4 BRASIL, FORMAÇÃO SOCIOPOLÍTICA E COTIDIANO EM COMO É BOA 

NOSSA EMPREGADA E NOS EMBALOS DE IPANEMA 

Estruturado em três momentos, este capítulo relaciona a importância das noções de 

patrimonialismo e individualismo na construção do pensamento sociopolítico brasileiro ao 

aspecto político dos comportamentos dos indivíduos em suas relações interpessoais 

cotidianas, através da análise das pornochanchadas Como é boa nossa empregada e Nos 

embalos de Ipanema. No primeiro momento, o estudo de Gilberto Freyre (2006) sobre a 

formação colonial brasileira, ligado à complementariedade entre a casa grande e a senzala, 

será conectado à representação do cotidiano do Rio de Janeiro de 1970 no primeiro episódio 

de Como é boa nossa empregada. Já o segundo momento relaciona as discussões de Lilia 

Schwarcz (1998, 2019) e Lélia Gonzalez (1984) sobre patrimonialismo, racismo, machismo e 

autoritarismo dentro dos contextos histórico e sociopolítico nacional ao terceiro episódio do 

mesmo filme. Em sequência, as considerações de Sérgio Buarque de Holanda (1995) sobre a 

formação sociopolítica brasileira e a importância do individualismo nesta formação, bem 

como o estudo de Sennett (2014) sobre o processo de erosão da esfera pública em direção a 

uma busca crescente pela valorização dos desejos individuais, irão dialogar com a análise das 

dinâmicas interpessoais apresentadas em Nos embalos de Ipanema. 

 

4.1 DA CASA GRANDE AO DIA A DIA NO RIO DE JANEIRO NOS ANOS 1970: 

ARRANJOS DOMÉSTICO-SEXUAIS EM LULA E A COPEIRA 

Em sua canônica e controversa análise da relação entre as bases coloniais e a formação 

sociopolítica do Brasil ao longo dos séculos, Gilberto Freyre (2006) destaca como ponto de 

partida da colonização brasileira a superação de um “contato fortuito” dos europeus com a 

terra explorada e povoada. Para Freyre, esta superação resultou na constituição de uma 

sociedade de estrutura agrária e de exploração econômica através da escravidão desenvolvida 

menos a partir de uma consciência de raça e mais por um espírito político, econômico e 

jurídico calcado na formação nacional e na afirmação de poder das grandes famílias 

proprietárias de terras e escravos.  

O autor ressalta que a constituição desta sociedade teve como ponto de partida a 

aptidão do português para a construção de um sistema colonial tropical híbrido, flexível e 
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calcado na mão de obra escrava. Portador de uma personalidade oscilante entre o ímpeto e a 

indolência, marcada por antagonismos como o entusiasmo, a vaidade e os escrúpulos, este 

português sentiu os reflexos do encontro das culturas europeia e africana, “a católica e a 

maometana, a dinâmica e a fatalista encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, 

de sua moral, de sua economia, de sua arte um regime de influências que se alternam, se 

equilibram ou se hostilizam” (FREYRE, 2006, p. 69). 

Segundo o autor, com sua flexibilidade às variações climáticas tropicais e seu caráter 

oscilante, o colonizador português adaptou suas práticas alimentares e agrícolas, deslocando 

sua base do trigo para a mandioca, e desenvolveu a riqueza local através do grande latifúndio 

privado e de mão de obra escrava. Este latifúndio consolidou o patriarcalismo aristocrático e o 

protagonismo social, econômico e político da família colonial brasileira. Figura central neste 

processo é o senhor de terras, que mesclava as facetas de senhor de escravos inclemente com 

a de conviva com outras raças. 

Maleável, aventureiro e ambicioso, este patriarca fundou uma civilização tropical 

moderna, defende Freyre, se apropriando de vastas terras nas quais dirigia o trabalho realizado 

pelo negro escravizado em um solo fértil, mas seletivo – nem tudo o que plantava frutificava. 

Ele transformou este processo da extração primitiva da riqueza mineral na criação de riqueza 

local em larga escala, através da iniciativa privada pela sesmaria da grande lavoura com uso 

de mão de obra escrava. Dessa forma, consolidou-se enquanto força patriarcal e escravocrata 

à sombra das grandes plantações e ancorado em casas-grandes de taipa ou de pedra e cal.  

Chefe das oligarquias familiares, bastiões de força política, o mesmo patriarca 

centralizador, que trouxe o maior número possível de negros em condições insalubres, aos 

quais também submeteu ao trabalho forçado da lavoura, conciliava em si um caráter maleável, 

marcado pelo realismo econômico e o ímpeto erótico. Além de realista, este senhor de terras 

era marcado pela ambição que lhe permitiu consolidar um processo de colonização 

aristocrática. Neste processo, a escravidão, para o autor (2006), era uma predisposição do 

colonizador e algo que foi utilizado a partir das demandas do ambiente e das circunstâncias, 

dentro da percepção de que o africano, disciplinado pelo que define como “rigores da 

escravidão”, era o ideal para a consolidação da agricultura tropical. 

Freyre, portanto, analisa as relações entre senhores e escravos dentro deste contexto de 

utilização de trabalho forçado em condições econômicas e sociais favoráveis ao masoquismo 

e ao sadismo, e de um sistema escravocrata de organização agrária, no qual se estabeleceu o 

que ele caracteriza enquanto uma sociedade dividida entre senhores onipotentes e escravos 

passivos. Considerando este contexto específico, o autor ressalta os impactos da escravidão 
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nas relações sociais, especialmente em termos de amizade e vida sexual34. Sobre a amizade, 

era comum o primeiro amigo da criança branca ser o também menino, mas negro. Relação de 

amizade, contudo, atravessada pela relação de poder senhor-escravo, tendo muitas vezes a 

função de objeto e de instrumento de satisfação dos caprichos do pequeno senhor, desde cedo 

livre para exercer seu despotismo na criança-escrava, que nas violentas brincadeiras infantis 

era utilizada como cavalo de montaria e boi de carro. 

Estes tempos, de relações familiares marcadas por casamentos entre parentes e grandes 

guerras motivadas por heranças, honras ou questões políticas, também eram fortemente 

marcados pelo papel social das relações interraciais. Para iniciar uma desavença, bastavam 

um boi, um pequeno pedaço de terra ou uma disputa conjugal, criando disputas sangrentas 

entre antigos aliados, por sangue ou amizade, que mobilizavam comunidades inteiras. Freyre 

(2006, p. 426) define estas guerras como inseparáveis da noção de “privativismo”35: “do 

exagerado sentimento de propriedade privada. O que começa criando rivalidades sangrentas 

entre vizinhos – grandes senhores de terras – para terminar balcanizando continentes”. Em 

todas estas lutas, ao lado dos chefes familiares, estavam os escravos, lutando por eles, 

mergulhando nas rivalidades, esfaqueando-se, navalhando-se, até o fim. 

 Sobre o sexo, o autor destaca a iniciação e muitas vezes a predileção do senhor pelas 

escravas. Dos casos específicos de exclusivismo, daqueles indivíduos que apenas sentiam 

prazer com mulheres negras, às condições gerais da colonização inicial, de muitos homens e 

poucas mulheres, Freyre (2006) define como resultado algo próximo a uma “luxúria inter-

racial”. Dentro de frequentes relações sexuais entre sinhô-moços das casas-grandes com 

mulheres negras das senzalas, o erotismo muitas vezes se desenfreava e superava tabus, 

ganhando inclusive ares incestuosos, como nos casos de amores entre filhos brancos e filhas 

negras do mesmo pai. 

Em relação aos casos sexuais entre mulheres brancas e homens negros, apesar de 

admitir sua ocorrência, o autor destaca que eram raros, pela condição de controle sob as quais 

viviam as primeiras na casa-grande. Enquanto durante o dia, as mulheres e meninas brancas 

_______________ 
34 Cabe ressaltar que mesmo sendo por vezes conservadora e carregada de uma visão romântica e suavizante dos 

horrores da escravidão brasileira, a análise de Freyre é trabalhada nesta tese dentro de uma visão crítica, por ser 
considerada importante para a construção da discussão teórico-empírica realizada ao longo deste capítulo, que 
também discute os trabalhos de autoras e autores que tematizam a formação do pensamento sociopolítico 
nacional por perspectivas bastante distintas às de Freyre. 

35Apesar de serem construídos em diferentes contextos e possuírem sentidos também relativamente distintos, os 
conceitos de “privativismo” de Vieira (2010) e Freyre (2006) refletem processos de defesa de interesses 
particulares e demonstram a permanência de certas problemáticas sociopolíticas do período colonial durante a 
ditadura civil-militar.  
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estavam sempre acompanhadas de familiares ou mucamas, à noite, elas dormiam, na “alcova, 

ou camarinha, bem no centro da casa, rodeada de quartos de pessoas mais velhas. Mais uma 

prisão que aposento de gente livre. Espécie de quarto de doente grave que precisasse da 

vigilância de todos” (FREYRE, 2006, p. 422). 

Tais relações sexuais interraciais têm como base o desenvolvimento social do menino 

de engenho brasileiro, sempre cercado de mulheres negras. Retrocedendo ainda mais em 

termos históricos, o autor (2006) relaciona este hábito sexual e cultural do Brasil Colônia com 

o encontro entre portugueses e sarracenos, quando a figura sexualmente mítica da “moura 

encantada” se consolidou no imaginário erótico do colonizador, que depois se sentiu atraído 

pelas índias nuas e de cabelos soltos que encontrou em solo brasileiro, cujos olhos negros e 

cabelos longos eram os mesmos da “moura encantada”. 

O resultado deste imaginário de erotismo se refletia no processo de introdução sexual 

dos filhos dos senhores de engenho analisado por Freyre (2006): primeiro, a iniciação 

antecipada com garotos negros e animais domésticos; em seguida, com as mulheres negras, 

em uma adolescência insaciável e socialmente estimulada. O adolescente era precocemente 

incitado ao sexo: a indiferença era vista como sinal de “moleque donzelo”, condição ridícula e 

insustentável. No código da sociedade patriarcal, o menino deveria cedo tornar-se 

“raparigueiro”, deflorar mocinhas e engravidar mulheres negras, mantendo a ordem e o 

capital familiares do senhor de engenho. 

Assim como em relação às guerras, portanto, o sentimento de “privativismo” apontado 

por Freyre (2006) se manifesta na iniciação sexual dos filhos dos senhores de engenho, desde 

cedo estimulados a se adonar das escravas apenas para seu próprio prazer. Sexo e propriedade 

privada unidos, assim, dentro de uma mentalidade patriarcal marcada pelos direitos absolutos 

de um dono sobre o seu entorno – pessoas, propriedades e objetos.   

Estes são aspectos que permaneceram em grande medida no imaginário e nas práticas 

socioculturais brasileiras, perpassando a literatura, a música, a pintura, mas ganhando 

contornos explícitos nos produtos audiovisuais, seja de cinema ou televisão. Nas 

pornochanchadas, a lógica patrimonialista foi atualizada em um cenário urbano, como nos três 

episódios de Como é boa nossa empregada. No filme, o diálogo entre humor e erotismo que 

consagrou a primeira fase temática da pornochanchada se une a uma representação das 

relações entre patrões e empregadas que remontam ao contexto colonial brasileiro analisado 

por Freyre, especialmente no que diz respeito ao espaço da grande casa senhorial e das 

relações sexuais entre ambos – dentro e fora desta casa grande.  
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No primeiro episódio de Como é boa nossa empregada, Lula e a copeira, as dinâmicas 

sociopolíticas que compõem as relações interpessoais da trama se consolidam neste espaço 

doméstico e se perpetuam fora dele. Na mansão da zona sul do Rio de Janeiro onde vive com 

os pais e a irmã, o adolescente Lula (Pedro Paulo Rangel) sente atração pela nova copeira da 

casa, Clara (Vilma Chagas) e, enquanto planeja uma maneira de entrar no quarto de Clara sem 

que ninguém descubra, desconhece que não está sozinho no desejo pela empregada.  

Na casa da família Rivadávia, as visitas se tornam cada vez mais frequentes, sendo a 

primeira delas o Doutor Ricardo (Edson Silva), que se hospeda a convite dos pais de Lula 

enquanto pretendente sutil de sua irmã, Márcia (Márcia Couto). Assim como a jovem não está 

interessada no Doutor Ricardo e em seus modos formais, ele também não tem a atenção 

realmente voltada para a filha dos seus anfitriões. Por trás da aparência de seriedade, o 

empolado Doutor Ricardo deseja a copeira, mas sua tentativa de saciar este desejo termina de 

forma constrangedora. Ele entra no banheiro e agarra a outra empregada da casa, Dona 

Gertrudes (Cléa Simões), por engano, resultando em uma confusão que acorda toda a família, 

mas que é parcialmente controlada pelo convidado, que alega ser sonâmbulo.  

Além do pretendente da irmã, o pai de Lula (Urbano Lóes) também aproveita todas as 

oportunidades possíveis para se aproximar de Clara, seja tentando expiá-la pela luneta do 

filho, seja tentando entrar no seu quarto à noite. O patriarca dos Rivadávia enfim aborda a 

copeira na cozinha, em uma conversa breve e dissimuladamente sedutora, marcada pela 

sutileza e pelos sentidos nas entrelinhas. Certificando-se que não estavam sendo vistos, ele se 

aproxima dela até tocar sua mão e diz que está tão satisfeito com ela que pensa em dar-lhe um 

aumento de salário (imagens 17a a 17f, entre 20min32s e 21min06s). Clara fica em silêncio e 

anda em direção a um armário, enquanto o patrão sorri e deixa a cozinha também 

silenciosamente. 

Imagens 17 a 17f: Clara e o patriarca dos Rivadávia - aumento e sedução 

17a   17b 
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17c   17d 

       17e   17f 

Fonte – YouTube 

Em Lula e a copeira, o desejo, portanto, é contextualizado dentro das relações sociais 

e de poder construídas na trama, dentro do ambiente específico da mansão da zona sul 

carioca, uma espécie de casa grande atualizada nos anos 1970. Com sua fachada elegante, 

mesclando o amarelo com plantas trepadeiras à piscina com terraço e à vista indevassável 

para a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor, a mansão abriga e dá especificidades ao 

desejo masculino pela figura estereotipada da mulata gostosa e disponível e às relações 

interpessoais atravessadas pelas diferenças de classe social, cujas raízes remontam ao 

ambiente patriarcal sexualizado do Brasil colônia. 

Este desejo motiva o aumento das visitas, na grande maioria masculinas, que passam a 

frequentar a piscina da mansão. Enquanto a copeira é mostrada em planos de conjunto usando 

um uniforme rosa curto e servindo bebidas aos convidados, Marcia, sentada em uma das 

mesas perto da piscina ao lado de dois amigos, comenta com ironia que ambos haviam se 

tornado visitas frequentes (imagens 18a a 18f, entre 15min29s e 16min07s). 
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Imagens 18a a 18f: O efeito Clara – aumento de visitas na piscina dos Rivadávia 

8a   18b 

18c   18d 

18e   18f 

Fonte - YouTube 

O mesmo desejo motiva a persistência de Lula em ter relações sexuais com alguma 

nova empregada atraente, usando de vários expedientes. Primeiro, o jovem usa sapos e insetos 

para forçar a velha copeira da casa a se demitir. Depois, analisa as novas pretendentes à vaga 

de copeira, e afasta aquelas cujos atributos físicos não lhe agradassem,36 por fim encontrando 

_______________ 
36 Lula ficava na rua da mansão dos Rivadávia à espera das candidatas para a vaga de copeira, inventando 

problemas relacionados à família, às condições de acesso até a casa ou ao preenchimento da vaga, quando as 
mulheres não lhe agradavam. A maioria das candidatas era composta por mulheres mais velhas; uma delas, 
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em Clara a pessoa perfeita para atender aos seus desejos. Para chegar até o quarto desta nova 

copeira, ele inclusive improvisa um elevador de madeira, colocado no terraço.  

A construção de Lula enquanto adolescente obstinado em transar com a copeira da 

família é inserida dentro da dinâmica do filme como pornochanchada cômica. Visto com 

deboche pelas amigas da irmã por sua suposta obsessão em olhar as estrelas através de seu 

binóculo, dialogando com o imaginário do “moleque donzelo”, desinteressado pelas mulheres, 

analisado por Freyre (2006), o furor erótico disfarçado do adolescente se encaixa em uma 

comicidade que apresenta as relações sexuais domésticas dentro de um regime de 

dissimulação, em que as aparências escondem práticas e desejos sexuais clandestinos.  

O esforço de Lula tem sucesso: ele consegue entrar no quarto da empregada e é bem 

recebido por ela, dentro de um diálogo com a mentalidade colonial da iniciação sexual do 

filho do patriarca com o estereótipo da mulata aparentemente disponível e desejável. 

Entretanto, se Clara vai sendo gradualmente retratada como uma personagem sexualmente 

atraente e disponível, não se mostra como passiva e inocente; ela já havia observado o 

interesse de Lula por ela e, igualmente, desejava este encontro com ele.  

Na noite do dia seguinte, contudo, o motor do elevador de madeira estraga enquanto Lula 

está descendo ao quarto da copeira, fazendo com que ele caía junto com os pedaços do elevador 

no jardim da mansão. O barulho da queda acorda Dona Gertrudes que, pela janela do seu quarto, 

testemunha o socorro de Clara à Lula no pátio da casa. Dona Gertrudes então denuncia aos gritos 

a relação entre a copeira e o adolescente, acordando toda a família e fazendo com que também 

cheguem ao jardim a irmã de Lula, que se diverte com a situação, seu pai, com um revólver na 

mão, e sua mãe (Lídia Mattos), que dá um grito quando o filho lhe oferece um ramo de flores, 

jogando-o na direção de Clara (imagens 19a a 19f, entre 29min25s e 30min08s). 

Imagens 19a a 19f: A família descobre 

19a   19b 

                                                                                                                                        
contudo, apesar de jovem, era negra, provavelmente não se encaixando no estereótipo da mulata gostosa, 
mostrando as relações entre racismo e sexualização feminina. 
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19c   19d 

19e   19f 

Fonte - YouTube 

A revelação do caso entre Lula e Clara causa uma enxaqueca em sua mãe e a demissão 

da copeira. A partida de Clara para a rua, para fora dos domínios da mansão, sinaliza a 

permanência de uma mentalidade colonial que, mesmo que, aparentemente, não tolere mais 

este tipo de relação entre empregados e filhos de patrões, acaba por permitir este 

comportamento por parte dos últimos, dentro de um processo naturalizado de iniciação 

sexual, mas culpando e punindo a empregada, vista como indigna de trabalhar em uma casa 

de família como a mansão dos Rivadávia.  

Contudo, a ironia cômica de Como é boa nossa empregada e sua conciliação entre 

desejo e contextos sociais logo entra novamente em ação: a ex-copeira anda alguns passos e 

encontra o carro preto do patrão, o pai de Lula, à sua espera. Ela entra no carro e, na cena 

seguinte, os dois estão em um apartamento, caminhando em direção à sala de estar, 

possivelmente após saírem do quarto.  

Aqui, desejo e relações de poder andam juntos, mas com essas relações sendo 

moldadas pelos diferentes arranjos emocionais que estão em jogo. Patrões são patrões e 

empregadas são empregadas, mas também podem se tornar amantes. Agora, à diferença dos 

tempos coloniais, de modo mais discreto, provavelmente em um apartamento alugado 

especialmente para a concretização deste caso, mas dentro do mesmo espírito de 

“privativismo” detectado por Freyre (2006), com a união entre sexo e propriedade privada 

inserida em uma mentalidade patriarcal. 
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 Dessa forma, os arranjos emocionais são materializados no desejo de Clara, do pai e 

do filho, conciliados pela ex-empregada no desfecho de Lula e a copeira. Logo após se 

despedir do amante, que sinaliza o próximo encontro dos dois na quarta-feira seguinte, e 

acenar para ele pela sacada do apartamento, Clara recebe pela janela o filho dele, que entra 

pelo andar de cima através de uma escada de corda, à maneira como fazia quando se 

encontrava com ela na casa dos pais, com os dois tirando a roupa e seguindo para o sofá, 

mostrados em primeiro plano, continuando uma relação afetiva que agora muda de espaço 

(Imagens 20a a 20j, entre 31min45s e 33min16s).  

Imagens 20a a 20j: Lula, seu pai e a copeira – triângulo amoroso em novo ambiente 

20a   20b 

20c   20d 

           20e   20f 
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20g   20h 

             20i   20j 

Fonte - YouTube 

Em termos sonoros, destaque para a mudança de música no momento em que Lula 

desce a escada em direção ao apartamento, passando de um jazz instrumental para uma 

espécie de bossa nova, com ambas transmitindo a mesma ideia de ironia e erotismo sutis. 

Assim, dentro da dinâmica da pornochanchada, Clara se consolida dentro de uma 

representação de mulher objeto de desejo inserida em uma determinada relação social e de 

classe, mas que também tem capacidade de fazer suas próprias escolhas, conciliando  desejos 

sexuais e afetos com uma forma de subsistir após perder o emprego. 

4.2 A QUASE TRAGÉDIA EXTRACONJUGAL DE NANÁ: PATRIARCALISMO E 

RACISMO EM O MELHOR DA FESTA 

Em uma análise que relaciona passado e presente da história brasileira, Lilia Moritz 

Schwarcz (2019) propõe uma reflexão sobre as causas seculares ligadas à perpetuação do 

autoritarismo na agenda sociopolítica nacional, dentro de um exercício que se aproxima da 

intenção desta tese de lançar um olhar contemporâneo sobre as representações fílmicas 

ficcionais dos comportamentos dos indivíduos no cotidiano, em um passado brasileiro recente 

cuja atualidade permanece. Dentro desta reflexão, Schwarcz (2019) se dedica a problematizar 
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interpretações clássicas e dogmáticas sobre a formação social e racial brasileira, como o que 

define enquanto “ladainha” das três raças formadoras da nação, que ganhou força no século 

XIX e foi reforçada por autores como Freyre, na década de 1930, com sua popularização do 

conceito de democracia racial.  

Especialmente ao final do século XX, diversos pesquisadores e grupos ativistas, como 

o movimento negro, se dedicaram a demonstrar a perversão discursiva presente na defesa do 

conceito. A sua força mítica, contudo, fez com que ele continuasse associado à imagem 

nacional. Mesmo iniciado há mais de 200 anos por iniciativas como a do imperial Instituto 

Histórico e Geográfico Nacional, a força do mito da harmonia das três raças demonstrou 

como foi bem-sucedido o esforço de uma história grandiloquente e patriótica que naturaliza a 

desigualdade e não se compromete com questões do passado, mantendo o funcionamento da 

ordem social pré-estabelecida. 

Definindo a história como um espaço frequente de conflitos e de natureza inconclusa, 

podendo ser relacionada à memória com o objetivo de recuperar o “presente do passado”, a 

autora (2019) ressalta o risco de discursos que se transformam em mitologia e perdem seu 

sentido crítico, defendendo o imaginário de um passado glorioso e de uma história única e 

ufanista. Dentro deste contexto, no caso brasileiro, além do mito de harmonia racial, ganhou 

espaço a ideia de uma sociedade patriarcal idílica e de hierarquia virtuosa, especialmente no 

início do século XIX, dentro de um esforço de engrandecimento glorioso do passado. 

Em razão da natureza de disputa da história, suas narrativas também produzem 

batalhas pelo domínio da verdade, podendo ser muito utilizadas e reforçadas em períodos de 

crise econômica e política, em contextos de aumento de desigualdade e de polarização 

política, como o do Brasil atual. Nestes momentos, o presente e determinadas versões do 

passado se mesclam, como a de um tempo mítico construído na naturalização de estruturas de 

mandonismo, dentro de um modelo do senso comum que, segundo Schwarcz, no caso 

brasileiro, se sustenta a partir de quatro pressupostos: harmonia nacional, povo informal, 

democracia plena e natureza paradisíaca. 

 Contestando estes quatro pressupostos ao longo de sua análise, a autora ressalta que 

os mitos da democracia racial e do patriarcalismo harmonioso são muito importantes para 

compreender a gestação de ideias e práticas autoritárias no país. Além delas, pontos como 

patriarcalismo, mandonismo, violência, desigualdade social e racismo têm relação direta com 

esta gestação e com o diálogo permanente entre os brasis do presente e do passado. 

Ligada especialmente ao racismo, mas também a todos os outros pontos, está a 

escravidão, que Schwarcz defende que se consolidou em um sistema com grande ressonância, 
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enquanto excrescência jurídica e modo de vida inescapável que negava direitos básicos a 

muitos e concentrava todos os poderes nas mãos de outros poucos, pautando condutas sociais 

e formas de perpetuação de desigualdade, através de marcadores de diferença de cor e raça. 

De padres a pequenos comerciantes e grandes proprietários, todos tinham escravos, dentro de 

uma sociedade paternalista de hierarquias rígidas, na qual escravidão e benevolência, 

diferentemente do que tentou se difundir, não tinham nenhuma aproximação. Falta de 

liberdade, arbítrio e castigos constantes condicionavam a expectativa média de vida dos 

homens escravizados no campo a 25 anos. 

Para as mulheres escravizadas, longas jornadas de trabalho e constantes violências 

sexuais também impunham um árduo destino, com o acréscimo do que a autora (2019, p. 28) 

destaca enquanto “a perversa representação da “mulata” como uma mulher mais propensa à 

sexualidade e à lascívia. (...) Isso sem contar que já se delineava nesses primórdios brasileiros 

uma “cultura do estupro””. Dentro deste cenário, de um lado, estavam a reação de 

escravizadas e escravizados (fugas, revoltas, aquilombamentos, assassinatos e suicídios), e de 

outro, a repressão dos senhores (castigos variados e adiamento sofisticado e prolongado da 

abolição).  

Como saldo, uma sociedade violenta e com enorme desigualdade estrutural, que 

perpetuou o legado escravista mesmo após a abolição. De teorias deterministas e racistas que 

pregavam a superioridade social dos homens brancos e ocidentais até a exclusão das pessoas 

negras das políticas públicas, o cenário contemporâneo demonstra a perpetuação deste legado. 

Ainda hoje, as populações negras são as que possuem menos direitos fundamentais (saúde, 

trabalho, educação, moradia, transporte, segurança) e, consequentemente, ainda enfrentam 

diversos e constantes mecanismos de discriminação, além de terem uma expectativa de vida 

significativamente mais baixa que as brancas. Como aponta Schwarcz (2019, p. 33), entre 

1993 e 2007, “o grupo de homens brancos em torno de sessenta anos de idade passou de 8,2% 

para 11,1%, ao passo que o de negros na mesma faixa etária aumentou de 6,5% para 8%”. 

A autora também destaca o mandonismo como característica central na construção da 

realidade sociopolítica brasileira: diretamente relacionada ao legado escravista, a imagem dos 

senhores provedores e onipotentes se perpetuou mesmo após o declínio do império e do 

mundo rural escravocrata que o acompanhava. Em relação a estes senhores, deveria ser 

prestada a submissão, especialmente no que diz respeito às mulheres: as brancas, ocupando 

um espaço secundário no universo patriarcal rural; as negras, como amas de leite ou objeto 

sexual à disposição especialmente deste senhor da casa grande. 
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Poderosos em seus vastos domínios, estes proprietários de terra passaram a forjar para 

si raízes míticas que consolidassem seu poder com lastros de nobreza, formando uma 

sociedade patriarcal comandada por uma figura senhorial severa, a qual as mulheres deveriam 

sempre obedecer, por ser chefe da família, grande organismo de sustentação social. Assim, 

além de forjarem uma origem nobre para si próprios, estes senhores criaram um “teatro de 

poder” que justificava sua posição de dominância, cercando-se de um grande entorno de 

escravos, agregados e familiares, moldando, como destaca Schwarcz (2019, p. 44), “uma 

sociedade patriarcal pautada num padrão de família estendida e de sujeição para além dos 

laços de sangue”.  

Dentro de uma sociedade marcada pela autoridade senhorial, que naturalizava seu 

controle social e político cobrando um alto preço pelos favores feitos, este domínio impactava 

todas as atividades cotidianas das comunidades, desde títulos e cargos a casamentos. Cada vez 

mais poderoso tanto em termos políticos e sociais quanto econômicos e sexuais, este senhor, 

como figura de mando e onipresença em diversos setores da sua localidade, vinculou a divisão 

social a uma grande desigualdade entre homens e mulheres, que se perpetuou durante séculos, 

dentro de uma supervalorização do papel social masculino sobre o feminino em relações 

muitas vezes marcadas pela violência de gênero. Esta, ressalta a autora (2019, p. 195), 

simboliza: 

não só uma relação de dominação e poder do homem como o esforço de submissão 
da mulher. Ela desvela ainda como os distintos papéis impostos para os espaços 
femininos e masculinos, e que foram se consolidando ao longo da nossa história, 
reforçados pelo patriarcado, acabaram por induzir o estabelecimento de modelos, 
muitas vezes, violentos de relacionamento entre os sexos. 

Mais de duas décadas antes, Schwarcz (1998) escreveu sobre as relações entre 

racismo, intimidade e uso social da cor na formação sociopolítica brasileira, destacando dois 

aspectos: o branqueamento e a construção do racismo enquanto problema restrito à esfera 

privada, dentro de um processo de “preconceito silencioso”. Sobre o branqueamento, a autora 

ressalta a consolidação de um imaginário fortemente positivo em relação à cor branca, que 

adquire ares de quase benção, em contraposição à conotação negativa dada à cor negra, em 

maior ou menor grau. 

A partir do aumento do número de imigrantes europeus que chegaram ao Brasil, o 

branqueamento se tornou uma possibilidade concreta, vista com bons olhos pelo Império, que 

em seus últimos anos investiu em uma política intensa de fomento à imigração, que Schwarcz 

(1998) aponta como um desejo escancarado de “tornar o país mais claro”. Dentro deste 
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imaginário, o branco, além de cor, torna-se uma qualidade, associada aos indivíduos mais 

educados e que ocupam as posições sociais mais altas. 

O racismo, enquanto conflito, neste contexto, é relegado ao campo do não dito e à 

esfera privada, dialogando com o imaginário da Casa Grande, analisado e de certa medida 

reforçado por autores como Freyre (2006). Dessa forma, enxergado enquanto “problema da 

intimidade do lar”, resume a autora (1998, p. 204), ao mesmo tempo em que o racismo é 

fortemente condenado, ele é socialmente preservado, desde que realizado de forma mais 

discreta, se mostrando:  

como uma expressão de foro íntimo, mais apropriado para o recesso do lar; quase 
um estilo de vida. É como se os brasileiros repetissem o passado no presente, 
traduzindo-o na esfera privada. A extinção da escravidão, a universalização das leis 
e do trabalho, não teriam afetado o padrão tradicional de acomodação racial; pelo 
contrário, agiriam no sentido de camuflá-lo. 

Dentre as diversas vozes de pesquisadores e membros de movimentos ativistas que, 

especialmente no final do século passado, como aponta Schwarcz (2019), problematizaram as 

falhas e mistificações presentes na consolidação do conceito de democracia racial, Lélia 

Gonzalez (1984) teve uma posição de destaque nas duas posições. Como estudiosa e militante 

dos movimentos negro e feminista, Gonzalez se dedicou a investigar os processos que 

determinaram tanto a consolidação do mito da democracia racial quanto o que ele oculta e 

como situa a mulher negra no seu discurso.  

Dentro desta investigação, emerge o duplo fenômeno do racismo e do sexismo, com o 

primeiro se constituindo como o sintoma central da neurose cultural brasileira. Neste duplo 

fenômeno, a autora (1984) aponta três noções fundamentais, que estão interligadas entre si, as 

de “mulata”, “doméstica” e “mãe preta”, para pensar o lugar da mulher negra no processo de 

formação cultural em uma sociedade que, de forma mais ou menos consciente, oculta ao 

mesmo tempo em que revela elementos da africanidade que fazem parte dela. 

Segundo Gonzalez (1984), os efeitos míticos da democracia racial e a violência 

simbólica exercida sobre a mulher negra se manifestam de forma acentuada no que define 

como “endeusamento carnavalesco”. Se durante os desfiles das escolas de samba, a mulher 

negra se torna a grande celebridade nacional e internacional, a mulata desejada e devorada 

pelos olhares masculinos, no cotidiano desta mesma mulher, ela se transforma na empregada 

doméstica, com a culpabilidade causada pelo seu “endeusamento carnavalesco” sendo 

exercida com fortes cargas de agressividade. 

Para compreender como se deu a consolidação da atribuição à mulher negra das 

noções de “mulata” e “doméstica” em diferentes situações, a autora (1984, p. 07) retorna ao 
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passado escravista, ressaltando os dois sentidos da palavra “mucama” contidos no dicionário 

Aurélio: “Mucama. (Do quimbumdo mu’kama ‘amásia escrava’) S. f. Bras. A escrava negra 

moça e de estimação que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar 

pessoas da família e que, por vezes era ama-de-leite”. Assim, por um lado, há o sentido de 

destaque, o da mãe preta, que Gonzalez (1984) aponta como a “mãe de fato”, a que 

amamentava, dava banho, colocava para dormir e contava histórias para os filhos da mulher 

branca, que se mostrava como a “outra na prática”. 

Por outro lado, há o sentido da palavra que é mantido entre parênteses, pelo desejo de 

ser ocultado, mas que mesmo escondido permanece, sendo exaltado apenas durante o 

carnaval. Assim, neste desejo de exclusão da figura da “mulata”, emerge a da “doméstica”, 

que se mostra enquanto “a mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o 

burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas costas. Daí ela ser o lado oposto da 

exaltação; porque está no cotidiano” (GONZALEZ, 1984, p. 8). 

Apresentada no terceiro e último episódio de Como é boa nossa empregada, O melhor 

da festa, dirigido por Victor de Mello, a desventura amorosa do corretor de ações Naná (Jorge 

Dória) pode ser relacionada à análise de Schwarcz (1998, 2019) sobre a presença de 

comportamentos autoritários no cotidiano e no imaginário sociopolítico brasileiros, 

especialmente em relação ao seu destaque de pontos como patriarcalismo e racismo, bem 

como ao destaque de Gonzalez (1984) sobre a relação entre o último e a construção do lugar 

social da mulher negra no país. Personagem nervosa e paradoxal, Naná representa a figura do 

pai de família que não tolera que a filha namore um rapaz com cabelos compridos e que o 

filho beije a empregada, mas se interessa pela copeira da anfitriã da festa em que vai com a 

esposa (Neuza Amaral).  

Desde o início do episódio, Naná vai sendo construído dentro desta hipocrisia 

irritadiça. Logo após repetir à esposa que queria ver a empregada demitida no dia seguinte, 

por acreditar que ela se aproveitou do filho, e repreendê-la pelo decote do vestido que está 

usando, já na festa, ele se encanta pela copeira (Aizita Nascimento) enquanto ela serve 

salgadinhos aos convidados, trajando um uniforme muito justo. Após vê-la e dizer “vai subir” 

enquanto olha para ela, Naná se revolta quando vê a esposa conversando com outro homem, 

ameaça bater nos dois e leva-a até uma poltrona em outro cômodo, proibindo-a de se levantar. 

Em seguida, ele vai ao banheiro e anota seu telefone em um papel; já de volta ao 

cômodo, repete, de pé e em tom de voz exasperado, a ordem para a esposa continuar sentada 

na poltrona, dentro de sua faceta de marido agressivo e onipotente, e vai para o salão principal 

(imagens 21a e 21b, entre 1h03min01s e 1h03min04s). Certificando-se que ela não o estava 
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vendo, ele logo troca de faceta: vai em direção à copeira, espanta o homem a quem ela 

oferecia salgadinhos, o mesmo que estava conversando com sua esposa, e tenta por duas 

vezes colocar o papel com seu telefone dentro do bolso do avental dela (imagens 21c a 21j, 

entre 1h03min10s e 1h03min48s). Entre sorrisos e interferências, os planos americanos 

acompanham com tons de comédia e ironia a investida amorosa de Naná, que enfim consegue 

colocar o papel dentro do avental dela, pedindo-a que ligasse para ele (imagens 21k e 21l, 

entre 1h03min55s e 1h03min58s). 

Imagens 21a a 21l: Entre segredos e desencontros, Naná dá seu telefone à copeira 

21a    21b 

21c    21d 

21e    21f 
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21g    21h 

21i    21j 

     21k    21l 

Fonte - YouTube 

Chegando em casa, Naná repete à esposa que quer ver a empregada demitida assim 

que acordar, e no dia seguinte, ele proíbe a esposa de ir à praia de biquíni, ao mesmo tempo 

em que se empenha em conquistar a copeira. O corretor de ações manda flores, liga para ela e 

vai encontrá-la na praia, quando, após alguns desencontros e quase ser visto pela esposa (que 

havia ido à praia de biquíni), consegue que a copeira aceite se encontrar com ele.  

Ao expor o desejo de Naná pela empregada e de apresentá-lo enquanto um pai de 

família hipócrita em estado de permanente tensão, o último episódio de Como é boa nossa 

empregada dialoga com o destaque de Schwarcz (2019) do mandonismo patriarcal como 
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característica central na construção da realidade sociopolítica brasileira, dentro da perpetuação 

da figura do senhor poderoso, mesmo após o declínio do império e da escravidão. Também é 

possível apontar uma relação com as considerações da autora (1998) acerca das intersecções 

entre racismo, intimidade e uso social da cor na formação sociopolítica brasileira, nas quais se 

destacam aspectos como a associação do racismo somente à esfera privada, dentro de um 

processo de preconceito silencioso.  

Ao mostrar a dissonância de comportamentos de Naná, ao desejar ter um encontro 

sexual com uma mulher negra ao mesmo tempo em que quer demitir a empregada com quem 

flagrou o filho aos beijos na cozinha, o filme remete a este fenômeno de camuflagem e 

preservação social do racismo, que é considerado um assunto de foro íntimo. Enquanto 

pornochanchada cômica, contudo, O melhor da festa também abre espaço para críticas e 

resistências a esta figura patriarcal e racista, através da reação da esposa de Naná que, apesar 

da proibição dele, vai à praia de biquíni.  

Ao mesmo tempo em que impõe à esposa um rígido código moral e uma posição 

submissa, Naná se vê totalmente autorizado, mesmo que em segredo, a ter um caso 

extraconjugal. Este caso, por sua vez, é com uma mulher negra, dentro da manutenção do 

imaginário do estereótipo racista da mulata como objeto sexual à disposição do patriarca, um 

senhor de engenho atualizado na figura de um bem-sucedido investidor no Brasil urbano de 

início dos anos 1970.  

A sexualização da mulher negra, neste contexto sociopolítico, dialoga com os 

artifícios do cinema clássico e da própria pornochanchada, de ao mesmo tempo naturalizar tal 

situação e reforçar o olhar masculino – do espectador e das personagens do filme - em torno 

de um movimento de objetificação feminina, conforme apontam Mulvey (1983) e Seligman 

(2000). Mais especificamente, neste caso, da figura sensual e sexualmente disponível, para a 

satisfação do desejo do homem, da mulher negra enquanto mulata fogosa, em trajes curtos, 

como biquínis e uniformes muito justos. A operação de tal representação dialoga com o que 

Schwarcz (2019) define como a perpetuação do legado escravista décadas após o fim deste 

regime, com a construção da mulher negra como mais suscetível à sexualidade, mais 

disponível aos caprichos sexuais do patriarca. 

Este movimento de objetificação também se relaciona com a análise de Gonzalez 

(1984) sobre as construções às quais a mulher negra foi associada no processo de formação 

cultural da sociedade brasileira dentro da consolidação do fenômeno duplo do racismo e do 

sexismo, no qual se interligam as noções de “mulata”, “doméstica” e “mãe preta”. Se a 

terceira noção está ligada ao sentido comumente relacionado à palavra “mucama”, de origem 
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escravista, que remetia à escrava que era obrigada a auxiliar nos serviços caseiros, muitas 

vezes se tornando ama-de-leite, a mãe de fato, como aponta Gonzalez (1984), a sua outra 

noção, a de “escrava amante”, permanece camuflada, entre parênteses no dicionário. 

Dentro desta interligação de noções, é também de forma camuflada que Naná dá 

prosseguimento a esta aventura extraconjugal, desejando enquanto “mulata” a “doméstica” 

que conheceu na casa da patroa desta. Tal aventura terá um tom tragicômico, causado 

principalmente pela personalidade simultaneamente agressiva e atrapalhada do corretor de 

ações: quando está no caminho para encontrar a copeira, ele se dá conta que tem pouco 

dinheiro na carteira. Então, assim que a busca em frente ao prédio de sua patroa, Naná 

primeiro lhe dá um presente, uma peruca loira, e aproveita a alegria dela por receber o 

presente para avisar que vai precisar ir a uma agência bancária. Ele estaciona o carro e entra 

na agência, enquanto a mulher o espera dentro do automóvel. 

Dentro do banco, enquanto preenche um cheque para descontar dinheiro, o corretor de 

ações vê que sua esposa está do outro lado da rua, olhando a vitrine de uma loja. Desesperado, 

ele percorre o salão da agência agachado e sobe as escadas em direção à sala do gerente do 

banco, a quem explica a situação, pedindo para levar o carro e a copeira para outro lugar. O 

gerente alega que não pode deixar a agência em dia de balanço, mas rapidamente pensa na 

pessoa certa para resolver a situação.  

Os dois recorrem ao Loirinho (Carlo Mossy), jovem funcionário do banco apreciador 

de carros e mulheres. O Loirinho é acionado para levar o carro e a empregada para outro 

lugar, fazendo o programa37 no lugar de Naná. Além de instruí-lo a se apresentar como seu 

amigo, o corretor de ações lhe dá um cheque para descontar e gastar durante a aventura 

sexual. Apesar de abdicar do programa que havia desejado tanto, Naná não parece triste: é 

como se se sentisse poderoso ao dar a oportunidade de diversão sexual a outro homem, bem 

como ver a mulher atraente como apenas mais uma mulata (dentro de um imaginário de 

objetificação sexual que remonta à escravidão, conforme destacado por Schwarcz (2019). 

Esta figura da mulata desejada remete ao processo que Gonzalez (1984) define como 

“endeusamento carnavalesco” da mulher negra, que se no seu cotidiano é enquadrada no 

papel da “empregada doméstica”, no carnaval, passou a ser associada à “mulata”. Do 

carnaval, este enquadramento passou também para situações extraconjugais como a de Naná, 

_______________ 
37 O uso do termo, pelas personagens envolvidas, para se referir a um encontro sexual causal, pode ter 

conotações ambíguas: ao mesmo tempo em que não tem o sentido tradicional da palavra, de um encontro 
sexual no qual uma das partes é remunerada (que inclusive foi utilizado durante a análise de Os sete gatinhos, 
no capítulo anterior, e será retomado na análise de Nos embalos na Ipanema, na parte seguinte deste capítulo), 
a copeira parece ser relacionada a uma condição não de prostituta, mas de mulher sexualmente disponível e 
substituível, tanto que Naná não se incomoda em pedir para que outro homem vá a este encontro em seu lugar. 
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para quem a mulher negra que conheceu em sua atuação como empregada doméstica se 

transformou em “mulata”. Atraente e hipersexualizada, esta “mulata” não é insubstituível para 

Naná, que não vê problema em abrir mão deste programa para não correr o risco de ser 

descoberto pela esposa, e esperar para ter outro caso extraconjugal em um momento mais 

conveniente.  

Quando o rapaz vai em direção ao carro, no entanto, quem está lá é a esposa de Naná: 

cansada de esperar, a outra mulher foi embora, carregando a caixa com a peruca loira, quase 

no mesmo momento em que a esposa vê o carro vazio parado em frente à agência e entra, por 

reconhecê-lo como sendo o do marido. Sem saber desta mudança, o Loirinho se exibe para a 

suposta amante: após deixar a gravata com o porteiro da agência e se aprumar, ele primeiro 

fala com ela pela janela do carro e depois dentro do veículo, revelando a ela que Naná 

costumava ter encontros com outras mulheres constantemente (imagens 22a a 22f, entre 

1h18min05s e 1h18min38s). Entre a alternância de planos americanos e primeiros planos, que 

focalizam a reação da esposa do corretor de ações a uma situação inesperada, e o empenho do 

Loirinho em seduzir uma desconhecida que ele pensa desejar um encontro sexual, a primeira, 

sem demonstrar nada, decide manter o engano e se vingar do marido, inicialmente esboçando 

uma resistência e, após o rapaz insistir, dizendo ser “muito mais eu do que o Naná”, ela 

concorda com ele e dá prosseguimento ao programa com o Loirinho (imagens 22g a 22j, 

entre 1h18min42s e 1h19min09s). 

Imagens 22a a 22j: O Loirinho, a esposa de Naná e o mal entendido 

22a    22b 
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22c    22d 

22e    22f 

22g    22h 

22i    22j 

Fonte - YouTube 
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Quando o rapaz, conforme o combinado, vai devolver o carro a Naná em frente ao 

edifício dele, encontra o corretor de ações em estado de extrema ansiedade, que vai se 

transformando em prazer ao ouvir a descrição do programa. Quase tão excitado quanto se ele 

próprio tivesse participado do encontro, Naná implora por mais detalhes. Enquanto o Loirinho 

descreve sua aventura amorosa com a suposta amante, as imagens mostram os pormenores do 

encontro: ele colocando a mão nas coxas da esposa de Naná; ela colocando a língua na orelha 

do Loirinho enquanto ele dirige; eles tomando um drinque e se beijando em um bar; ela 

puxando-o para o banco de trás do carro de Naná, onde os dois enfim chegam ao ápice do 

programa.  

A partir do momento em que o rapaz diz que a mulher é loira e não mulata, contudo, 

Naná discute com ele, agarrando-o pelo colarinho e perguntando pela descrição da roupa dela 

(imagens 21a a 21f, entre 1h24min59s e 1h25min36s). Os planos cada vez mais abertos (de 

meio primeiro plano a plano de conjunto), registram as possibilidades dramáticas da 

desconfiança do corretor de ações: quando o atordoado Loirinho menciona o vestido 

vermelho e branco com gravata azul que sua esposa usava à tarde, enquanto ele se escondia 

dela no banco, Naná entra em choque, no mesmo instante em que a esposa desce de um táxi e 

vem acudir ao marido, que passa mal e senta no chão escorado no seu carro (imagens 23g a 

23j, entre 1h25min49s e 1h26min18s). 

Imagens 23a a 23j: A desconfiança de Naná 

23a    23b 

23c    23d 
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23e    23f 

           23g    23h 

      23i    23j 

Fonte - YouTube 

O turbilhão de sentimentos suscitados pela aventura extraconjugal malsucedida de 

Naná é direcionado, no filme, à linguagem da pornochanchada, dentro do tom de humor e 

quase tragédia de uma trama que expõe a figura de Naná a uma situação patética. Quase 

tragédia porque o desfecho do último episódio de Como é boa nossa empregada permite, 

dentro das circunstâncias, um final feliz ao imbróglio extraconjugal: enquanto Naná passa mal 

e o Loirinho foge, a copeira surge na rua, usando a peruca loira, e esbarra no homem em fuga.  

Ao som de uma música sensual que mistura jazz e bossa nova, o olhar do Loirinho e o 

dela então se encontram, ele vai em sua direção e os dois sorriem um para o outro e se dão as 

mãos, passando em frente ao agonizante Naná, enquanto este é socorrido pela esposa 

(imagens 24a a 24e, entre 1h26min35s e 1h27min10s). Em um esforço derradeiro para evitar 

a própria tragédia de precisar admitir ter sido traído pela esposa, o corretor de ações pergunta 

ao rapaz se aquela era a mulher com quem ele fez o programa, e o Loirinho prontamente 

confirma, aos gritos aliviados, seguidos de uma piscada de olho cúmplice tanto para a esposa 
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de Naná quanto para a câmera, e o desespero do corretor de ações se transforma em alívio 

eufórico, exprimido pelos berros de “graças a Deus” (Figuras 24f a 24j, entre 1h27min11s e 

1h27min21s). Às duas mulheres, resta apenas sorrir e acompanhar as posições dos dois 

homens apresentadas pelos planos inicialmente mais abertos e depois mais fechados, 

enfocando as reações das personagens ao desfecho da situação, com Naná sentado no chão e o 

Loirinho em movimento. 

Imagens 24a a 24j: O alívio de Naná 

24a   24b 

24c   24d 

24e   24f 
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24g   24h 

24i   24j 

Fonte - YouTube 

Sendo fiel aos seus limites enquanto pornochanchada cômica, o último episódio de 

Como é boa nossa empregada rapidamente esvazia as possibilidades dramáticas com seu 

desfecho, dentro de um final condizente com a proposta do filme e da pornochanchada como 

gênero conservador em relação à manutenção do status quo, que conforme aponta Simões 

(2007), apresenta a mudança de costumes da sua época dentro dos limites de uma sociedade 

ainda marcada por dogmas como a virgindade antes do matrimônio e a sacralidade deste. Em 

uma espécie de política do cotidiano de conciliação, a contestação dúbia da autoridade 

patriarcal de Naná não arranha sua imagem social, sua aparência de chefe de família poderoso 

e respeitável, que trai a esposa de forma discreta e que não pode admitir a possibilidade de 

que saibam que ele também foi traído. 

A trama explora as dubiedades, portanto, do resquício do processo que Schwarcz 

(2019) ressalta enquanto a desigualdade entre homens e mulheres imposta durante séculos por 

uma sociedade patriarcal que superestimava o papel social masculino sobre o feminino, dentro 

de relações muitas vezes marcadas pela violência de gênero. Esta mesma sociedade, como 

também aponta a autora (1998), foi pautada pela consolidação de um preconceito silencioso, 

com a cor branca possuindo um grau fortemente positivo e a cor negra tendo conotação 

negativa.  
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Ao mostrar a transformação da copeira no final do episódio, ao vestir a peruca branca 

que Naná lhe deu de presente, O melhor da festa dialoga com o movimento de branqueamento 

relacionado a este imaginário racista. Neste imaginário patriarcal e racista, a mulher deveria 

se submeter ao homem, muitas vezes por meio da violência física, ou então da emocional, 

como no caso de Naná e sua esposa, e a mulher negra é enquadrada no estereótipo da mulata 

sexualmente disponível e descartável.  

Também é possível considerar que o filme reforça estes papéis sociais masculinos e 

femininos ao dar nome apenas às personagens masculinas: Naná, o patriarca; seu filho, 

Renatinho, registrado à homenagem do pai; ou mesmo o Loirinho, que mesmo apenas através 

de um apelido, ainda assim é nomeado. Já a esposa e a quase amante de Naná, por sua vez, 

não possuem nomes próprios, sendo localizadas na trama apenas a partir de sua ligação com o 

protagonista, no caso da primeira, e de sua profissão, no caso da segunda. Além disso, 

enquanto a esposa usa roupas compridas, que escondem seu corpo (quando usa vestes mais 

curtas, é reprimida pelo marido), a copeira é mostrada em trajes curtos, cujos decotes e 

mangas curtas exibem seu corpo.  Assim, apesar de passar de traidor a traído e, no fundo, de 

saber disso, Naná fica aliviado ao perceber que as aparências seriam mantidas.  

 

4.3 INDIVIDUALISMO E ASCENSÃO SOCIAL EM NOS EMBALOS DE IPANEMA 

Ainda que também problematize, assim como Freyre (2003), a formação sociopolítica 

brasileira a partir das bases coloniais, Sérgio Buarque de Holanda (1995) dá maior 

centralidade à associação entre as marcas do temperamento do brasileiro, a partir da 

influência direta do colonizador português, e a formação de uma mentalidade sociopolítica 

nacional. Para Holanda, tem origem neste português a defesa da autonomia e da virtude 

individual, sendo o valor da pessoa diretamente ligado à sua independência, ao poder bastar 

por si, e possuindo um papel muito maior do que a busca por acordos coletivos, obtidos 

somente em casos extraordinários, através da interferência de uma força exterior cujo poder 

inspira respeito e temor.  

O cerne da análise do autor, portanto, é a problematização da consolidação 

sociopolítica, no Brasil colônia, de um individualismo marcado pela repulsa ao culto ao 

trabalho e pelo ideal de uma vida senhorial, com muito poder e conforto e poucas 

atribulações. Esta repulsa à moral do trabalho se relaciona a uma baixa capacidade de 
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organização social e racional dos homens, que gerou a falta de um espírito de coesão e de 

busca por interesses comuns. 

Sem esta procura por interesses comuns solidificada em um ideal de solidariedade, 

consolidaram-se em muito maior grau as relações mantidas pelo sentimento, especialmente 

entre familiares e amigos, e pelo particularismo, restritas a pequenos círculos. Dentro destas 

relações, somente se sobrepunham à ode ilimitada da autonomia individual casos que 

demandassem a defesa de um bem maior através da submissão total e nos quais a “vontade de 

mandar e a disposição para cumprir ordens são-lhes igualmente peculiares. (...). Não existe, a 

seu ver, outra sorte de disciplina perfeitamente concebível, além da que se funde na excessiva 

centralização do poder e na obediência (HOLANDA, 1995, p. 39).  

Como resultado desta formação de uma mentalidade colonial que uniu individualismo 

exacerbado e manutenção de vínculos entre pequenos núcleos, ganhou força o que o autor 

(1995) chama de “espírito de facção”, dentro de grupos constituídos à semelhança das 

famílias patriarcais. Nestes grupos, os vínculos biológicos e afetivos preponderam aos demais 

e seus membros estão ligados não por interesses ou ideais, e sim por sentimentos e deveres. 

Na origem deste “espírito” está a mesma mentalidade aristocrática das famílias dos grandes 

proprietários rurais, chefes dos principais núcleos de poder, riqueza e distinção cultural no 

Brasil colônia, como a produção, a política, o comércio e as artes. 

Esta mentalidade centralizadora e aristocrática se consolidou no espaço despótico e 

autossuficiente das propriedades rurais; neste espaço, a palavra do proprietário era lei, e a 

constituição familiar, totalmente subordinada ao patriarca e organizada de acordo com as leis 

do direito romano canônico. Com suas leis mantidas na península e transpostas para a colônia 

portuguesa, o direito canônico era o documento regulador. Foi neste espaço doméstico da 

propriedade rural, destaca Holanda (1995, p. 81 e 82), dentre os diversos setores da sociedade 

colonial, que a noção de autoridade se manteve mais imune aos ataques sofridos:  

imerso em si mesmo, não tolerando nenhuma pressão de fora, o grupo familiar 
mantém-se imune de qualquer restrição ou abalo. Em seu recatado isolamento pode 
desprezar qualquer princípio superior que procure perturbá-lo ou oprimi-lo. 

Consolidado em seu espaço de desenvolvimento natural, o poder familiar foi capaz de 

se perpetuar também fora do ambiente doméstico, remanescendo, no imaginário individual e 

coletivo, como o modo de vida natural, através de sua valorização do espírito familiar e, 

consequentemente, da preponderância da esfera privada em relação à pública. Dessa forma, a 

percepção de sociedade e vida pública no Brasil tornou-se dependente de um pensamento que 
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privilegia os laços afetivos e o modo de estruturação particularista da vida familiar, que passa 

a invadir a esfera pública e o espaço do Estado, imperando em um ambiente coletivo. 

 Dado o longo período de preponderância desta mentalidade particularista e de defesa 

do individualismo originária dos núcleos rurais, cuja decadência tornou-se mais aguda 

somente no começo do século XIX, este modo de pensamento deixou raízes permanentes no 

pensamento sociopolítico nacional. E mesmo com o fim da pujança rural e a ascensão dos 

centros urbanos, tal mentalidade colonial permaneceu, carregando consigo a valorização do 

privado em detrimento do público e da imaginação em detrimento do espírito prático, dentro 

do que o autor (1995) define enquanto uma “mentalidade de casa grande” transportada do 

campo para a cidade e para o exercício profissional dos indivíduos.  

A inteligência, neste imaginário do trabalho e da vida social como um todo, tem valor 

supremo, com o talento e o exercício do intelecto possuindo valor infinitamente superior ao 

trabalho braçal. Holanda (1995, p. 82 e 83) ressalta que esta valorização do talento,  

com o timbre particular que recebe essa palavra nas regiões, sobretudo onde deixou 
vínculo mais forte a lavoura colonial e escravocrata, como o são eminentemente as 
do Nordeste do Brasil, provém sem dúvida do maior decoro que parece conferir a 
qualquer indivíduo o simples exercício da inteligência, em contraste com as 
atividades que requerem algum esforço físico. 

A dificuldade de distinguir os limites entre os domínios público e privado também 

influenciou diretamente a escolha dos ocupantes de cargos de Estado: eram privilegiados 

aqueles que merecessem confiança pessoal, e não necessariamente os mais capacitados para 

os postos. Consequentemente, a constituição de um sistema administrativo com funcionários 

dedicados a interesses objetivos mostrou-se uma exceção, com o predomínio das vontades 

particulares próprias de círculos fechados e vedados a uma ordenação impessoal. Estes 

aspectos são ainda fortes, como mostram as análises dos filmes ao longo da tese. 

Em Nos embalos de Ipanema, a busca de Toquinho (André de Biase) para tornar-se 

um surfista profissional dialoga com a problematização de Holanda da formação sociopolítica 

brasileira e sua relação direta com o individualismo, a falta de laços sociais profundos e de 

uma divisão clara entre as esferas pública e privada. O jovem pobre, morador do bairro 

carioca de Marechal Hermes, namora a vizinha Verinha (Angelina Muniz), com quem se 

encontra em uma casa abandonada depois de ser cobrado pela mãe (Yara Amaral) a procurar 

um emprego. Os dois fazem sexo e vão para a estação de trem, com destino a Ipanema: 

Verinha, para trabalhar em uma imobiliária; Toquinho, para pegar ondas com o amigo 

Peixinho (Ronaldo Santos), que também está na estação. 
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Assim como a mãe de Toquinho, Verinha contesta a rotina de muitas ondas e nenhum 

trabalho do namorado. Inabalável, ele só pensa em ir ao Havaí e viver do surfe, 

personificando o processo detectado por Holanda de repulsa à moral do trabalho e defesa da 

virtude individual. Para Toquinho, importa apenas ir atrás do seu sonho: desde o começo do 

filme, ele deixa claro que sua trajetória é individualista, oscilando entre o sonhador e o 

egoísta. 

Depois de longa espera, o trem chega, Peixinho senta em um banco e Verinha em 

outro. O bronzeado Toquinho, com sua prancha, de pé. Ele enfim senta ao lado da namorada, 

que, séria, lê uma revista, e, dentro da linguagem da pornochanchada, unindo deboche e 

erotismo, ele pede para Verinha dizer que ele era o dono do seu cabacinho (imagens 25a a 

25d, entre 8min43s e 8min57s). Toquinho beija o pescoço dela, já com semblante mais 

relaxado, e, em seguida, a imagem corta para os dois surfistas descendo de um ônibus (sem 

mostrar o momento em que as personagens trocam de transporte) em Ipanema, marcando o 

contraste entre o trem lotado e a praia ensolarada da zona sul (imagens 25e a 25h, entre 

9min04s e 9min09s). Este contraste também é marcado pela mudança de sons: sai o barulho 

do trem andando sobre os trilhos, entra a música de Tim Maia, Sossego, que acompanha 

especialmente Toquinho em diferentes momentos do filme. 

Imagens 25a a 25h: De Marechal Hermes a Ipanema - dinâmica de casal e contraste entre 

trem e praia 

25a   25b 

25c   25d 
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25e   25f 

25g   25h 

Fonte - YouTube 

Com a chegada à praia, o filme acentua sua construção estético-narrativa enquanto 

pornochanchada, entremeando as relações entre o cenário tropical, a exibição dos corpos, 

especialmente os femininos, e as potencialidades sociopolíticas e afetivas das relações 

interpessoais. Neste sentido, o enfoque parte da trajetória de Toquinho enquanto protagonista 

que vai trilhando um caminho marcado pelo individualismo na busca pela realização dos seus 

sonhos e desejos. Em primeiro lugar, o surfe: após andar pelas ruas de Ipanema, olhando as 

vitrines das lojas, Toquinho e Peixinho chegam à praia e vão em busca das ondas, mas em 

seguida o surfe divide espaço com o flerte. 

 Toquinho troca olhares com Patrícia (Zaira Zambelli), jovem moradora de Ipanema, e 

diz para ela que mora na Barra da Tijuca. Os dois combinam de se encontrar em seguida nas 

pedras do Arpoador. No Arpoador, Toquinho começa a ser inserido nas dinâmicas do 

universo praiano da Zona Sul: sem saber que lá também estavam o misto de salva-vidas e 

cafetão Das Bocas (Roberto Bomfim) e o bon vivant André (Paulo Villaça), ele se torna 

objeto do desejo deste último.  

Toquinho e Patrícia se beijam e marcam um encontro noturno, apesar do surfista não 

ter dinheiro para bancá-lo. Ele e o amigo Peixinho mal tiveram condições de almoçar, 

conseguindo comprar cachorros-quentes graças à ajuda de um banhista, que definiu o drama 
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dos amigos como um problema social. Após o magro almoço, Toquinho volta ao Arpoador 

para recolher garrafas vazias, a fim de vendê-las e conseguir pelo menos o dinheiro do trem. 

Nas pedras, ele se encontra com Das Bocas, que se apresenta como uma figura 

importante no núcleo de poder daquele universo praiano; observa-se, assim, que por trás de 

uma aparência de diversidade e de igualdade, estão mescladas relações sociais com defesa de 

interesses individuais financeiros e emocionais. Ao mar e à areia, também acompanham sexo, 

dinheiro, desejo e poder.  

Vendo Toquinho com duas garrafas na mão e dizendo precisar de dinheiro para sair 

com Patrícia, Das Bocas se impõe, entre debochado e levemente ameaçador, pegando as 

garrafas e jogando-as na água, anunciando, ante a indignação do surfista e ao som do barulho 

do mar, que ele era a felicidade que batera na sua porta (imagens 26a a 26d, entre 21min15s e 

21min28s). Alternando planos americanos e primeiros planos, a sequência explicita a maneira 

incisiva de Das Bocas exercer seu poder naquele espaço e a reação de Toquinho a esta 

maneira. Depois de garantir que iria organizar uma festinha que permitisse a Toquinho 

conseguir o dinheiro para comprar a passagem para surfar no Havaí, Das Bocas sai tão 

abruptamente quanto chegou (imagens 26e e 26f, entre 21min39s e 21min42s). 

Imagens 26a 26f: Toquinho e Das Bocas se encontram nas pedras do Arpoador 

26a    26b 

26c    26d 
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26e    26f 

Fonte - YouTube 

Na cena seguinte, durante a noite do mesmo dia, Patrícia e Toquinho são mostrados 

em paralelo: enquanto ela espera por ele em um bar ao lado de amigos, olhando seguidamente 

para o relógio, Toquinho chega ao apartamento de André, que lhe recebe com queijos, vinhos 

e música clássica. Os planos de Toquinho – que no começo está um pouco desconfortável e 

ansioso, pensando no encontro com uma Patricia que o espera cada vez mais impaciente – 

eram de fazer uma visita rápida, mas o rumo da conversa faz com que mude de ideia. 

Já sentados à mesa, comendo uma paella valenciana preparada por André (“aprendi a 

fazer com mamãe”, ele anuncia com orgulho - 25min45s), Toquinho é seduzido por seu 

anfitrião com a possibilidade de viajar ao Havaí e tornar-se um surfista conhecido, e 

imediatamente deixa o encontro com Patricia em segundo plano. “Falou em Havaí, não tem 

mais encontro não”, o jovem diz animado (entre 26min15s a 26min19s), e continua comendo 

com entusiasmo a paella. André serve mais vinho branco e os dois brindam ao Havaí. 

Enquanto isso, Patrícia, cansada de esperar, vai embora do bar com um amigo. 

Movido pelo desejo de surfar no Havaí, Toquinho logo entende o que o convite da 

viagem de André implica, e aceita as condições sem hesitar. Dentro de sua construção 

estético-narrativa, Nos embalos de Ipanema destaca o caráter individualista da busca de 

Toquinho por concretizar seu sonho, em uma lógica que irá mesclar cada vez mais afeto, 

dinheiro, sexo e ambição, dialogando com a mentalidade particularista e de desprezo da lógica 

do trabalho detectada por Holanda (1995). 

Assim, ao som romântico do bolero de Maysa, André se aproxima de Toquinho, os 

dois de pé na sala de estar, enquanto o surfista folheia uma revista masculina e o anfitrião 

coloca a mão no seu cabelo (imagens 27a a 27d, entre 27min14s e 27min21s). Com o início 

da relação entre André e Toquinho sendo inserido na linguagem da pornochanchada, o beijo e 

as carícias entre os dois são escondidos pela revista masculina com uma mulher nua na capa, 

com a câmera rapidamente enquadrando o momento erótico no centro da sala de estar do 
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apartamento de André, entre vasos de flores e estantes repletas de livros (imagens 27e a 27h, 

entre 27min34s e 27min46s). 

Imagens 27a a 27h: André, Toquinho e o beijo escondido 

27a    27b 

27c    27d 

27e    27f 

            27g    27h 

Fonte - YouTube 
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Dentro dos limites e das ambiguidades da representação das questões sexuais na 

pornochanchada, um beijo entre dois homens precisa ser encoberto, pois está no interdito, 

aquilo que não pode ser assumido plenamente. Por isso, a figura de uma mulher nua, com as 

mãos segurando os joelhos, na capa da revista masculina, bem como de uma bunda em 

primeiro plano, no verso da mesma revista, recolocam o lugar do erótico, na cena, em seu 

devido lugar, o do sexo heteronormativo.  

Ao problematizar a formação de um “homem cordial” brasileiro, Holanda (1995) 

contesta sua imagem de generosidade e hospitalidade, separando-a da ideia clássica das 

noções de boas maneiras e civilidade. As especificidades deste homem cordial, dessa forma, 

fazem com que ele se afaste da rigidez das expressões coercitivas de civilidade, em razão de 

um caráter eminentemente emotivo, oposto a uma polidez ritualista.  

O brasileiro adotou um padrão social avesso a rituais, destaca o autor (1995, p. 147), 

dentro de uma estrutura de convívio distante da polidez que pode ter um caráter ilusório, a 

partir de uma atitude aparentemente educada que se materializa em uma forma de mimese 

“deliberada de manifestações que são espontâneas no “homem cordial”: é a forma natural e 

viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de 

defesa ante a sociedade”. Esta atitude, portanto, se consolida simultaneamente enquanto 

disfarce e instrumento de interação social, uma maneira de se portar perante os outros e de 

preservação de sensibilidades e emoções, reservando-as ao interior do indivíduo. 

Fundindo em sua figura disfarces e movimentos sinceros, o “homem cordial” se volta 

à vida social como um mecanismo de libertação: fugindo do medo extremo de viver consigo 

mesmo, apoiando-se no coletivo, dentro de um movimento definido por Holanda (1995) como 

“viver nos outros”. Distanciando-se de um esforço de mergulho em seus próprios sentimentos, 

o indivíduo trabalha pela sua própria diminuição enquanto figura autônoma, voltando-se para 

o coletivo, expandindo-se e vivendo “nos outros”. 

Dentro deste contínuo anseio por interação social, este indivíduo também tem 

dificuldade em aceitar formas prolongadas de reverência a superiores, preferindo somá-las à 

possibilidade de um convívio menos formal. Este convívio admite com muita tranquilidade 

algumas medidas de reverência, desde que elas não encerrem as incidências de uma 

sociabilidade mais familiar. Ritual e tradição, nos códigos interpessoais brasileiros, convivem 

bem com intimidade.  

Holanda também destaca os exemplos linguísticos que demonstram a busca por 

acentuar o clima informal nas dinâmicas sociais, como a tendência ao uso de diminutivos, 

como os com a terminação inho, para referência a pessoas e objetos, além da omissão do 
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nome familiar no tratamento social. Este último hábito, que dá prevalência ao uso do nome 

individual, nasceu em uma antiga tradição europeia que, durante séculos, demorou a utilizar 

os nomes de família, e foi popularizada no cotidiano brasileiro38.  

Prevaleceu, portanto, o “desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja 

ditada por uma ética de fundo emotivo” (HOLANDA, 1995, p. 148), de tal forma que este 

convívio se consolidou em todos os ambientes de sociabilidade, inclusive os que envolviam 

prestação de serviços. Holanda exemplifica com o caso do comerciante da Filadélfia 

espantado ao verificar a necessidade dos comerciantes brasileiros de, para conquistarem um 

freguês, terem de torná-lo seu amigo. 

Em sua análise do processo histórico de esvaziamento da esfera pública em prol de 

uma valorização maior da intimidade e dos anseios do indivíduo, Richard Sennett (2014), por 

sua vez, destaca que esta valorização trouxe consigo um mergulho à interioridade que não 

gerou autoconhecimento. Ao invés disso, como resultado deste processo, Sennett (2014, p. 

10) aponta uma confusão entre vida pública e vida íntima: “as pessoas tratam em termos de 

sentimentos pessoais os assuntos públicos, que somente poderiam ser adequadamente tratados 

por meio de códigos de significação impessoal”. 

O autor também relaciona este processo a um contexto de grande ansiedade dos 

indivíduos acerca do funcionamento do mundo e da sociedade, cuja fonte está nas rápidas e 

profundas mudanças relacionadas ao desenvolvimento do sistema capitalista e à crença 

religiosa. Um problema público, dessa forma, ocasiona conflitos no interior da vida privada, 

com a perda das fronteiras do universo dos sentimentos íntimos em razão da erosão de uma 

vida pública forte que debilita as relações íntimas nas quais as pessoas fortalecem o interesse 

sincero umas pelas outras. 

Este processo passa a impactar diretamente inclusive as experiências pessoais mais 

íntimas, como o amor físico, redefinido em termos de erotismo para os da sexualidade, com 

forte influência do narcisismo nesta mudança. Este afasta o amor físico dos compromissos 

pessoais ou sociais, dentro da valorização de um maior número de experiências em detrimento 

de uma relação duradoura, que tende a ser vista como menos satisfatória. 

Originalmente, ressalta Sennett, a articulação entre as esferas pública e privada era 

marcada pelo equilíbrio, com uma servindo enquanto instrumento de contenção das falhas da 

outra: a injustiça da cultura, na primeira, e a rudeza da natureza, na segunda. Assim, enquanto 

_______________ 
38 Estes exemplos linguísticos estão muito presentes em Nos embalos de Ipanema: nenhuma personagem é 

identificada por seu sobrenome, apenas pelo nome inicial, como André e Patricia, ou pelo apelido ou nome 
com diminutivo, como Toquinho, Verinha e Peixinho. 
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a privada testava a capacidade dos códigos de expressão da pública, que serviam para 

controlar a percepção da realidade dos indivíduos, a pública possuía um papel de correção da 

incivilidade natural, que marcava o homem como animal em seu estágio primitivo. 

As esferas pública e privada eram, portanto, encaradas enquanto as partes de uma 

molécula, sendo duas manifestações concorrentes e complementares da expressão humana. 

Ambas também eram marcadas por processos evolutivos, que foram configurados ao longo do 

tempo. No caso do domínio privado, havia o acréscimo da possibilidade de escolher com 

quem se falava, o que foi gradativamente evoluindo para uma valorização do ambiente 

doméstico como espaço tanto da esfera privada quanto da consolidação da sua instituição por 

excelência, a família. 

O declínio do equilíbrio e da complementariedade entre público e privado, com suas 

demandas específicas e a criação do que o autor (2014) define como um “universo de relações 

sociais”, é contextualizado em termos históricos em tempos de transição. Entre o final do 

século XVIII e o início do XIX, a ascensão do capitalismo industrial gera uma ordem 

econômica marcada por choques desconcertantes para pobres e ricos, com os segundos tendo 

as condições de se protegerem dos efeitos dos traumas causados por estes choques. 

Dentro deste processo, o domínio público passa a ser visto de forma acentuada como 

algo contra o qual os indivíduos devem se proteger, e a família ganha força cada vez maior, ao 

longo do século XIX, enquanto um dos principais instrumentos de proteção. Como região 

particular e protegida, a família ganha aspectos acentuados de refúgio e de espaço nobre, 

tendo um valor moral superior ao da esfera pública. Pautadas pelas relações familiares, as 

pessoas passam a perceber o espaço público como moralmente inferior, invasivo, instável e 

até mesmo ilegítimo. 

Dentro deste imaginário burguês e familiar, portanto, o público era o ambiente em que 

as infrações morais eram permitidas, com o privado ganhando peso cada vez maior como 

contraponto e refúgio respeitável e idealizado a este perigoso ambiente de infrações. A 

imoralidade da esfera pública, contudo, tinha sentidos diversos para mulheres e homens. 

Como destaca Sennett (2014, p. 22), enquanto as primeiras corriam o risco de perder a 

respeitabilidade ao serem envolvidas no imprevisível redemoinho do público, os últimos, ao 

serem expostos a esta mesma imprevisibilidade, eram capazes “de se retirar dessas mesmas 

características repressivas e autoritárias da respeitabilidade que se supunha estarem 

encarnadas na sua pessoa, enquanto marido e pai, no lar”.  

Como consequências da consolidação deste declínio entre público e privado, houve a 

confusão em relação aos limites entre as duas esferas, dentro de uma descrença na vida 
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pública ligada ao imaginário burguês de valorização familiar que ganhou força no século 

XIX. Dentro desta confusão, foi moldada uma sociedade intimista de dupla estrutura, com o 

narcisismo pautando as relações sociais e a abertura de sentimentos nas relações interpessoais 

ganhando caráter tóxico. 

Este caráter se relaciona com a suspensão de um sentido de ego coletivo exigida pela 

mobilização narcisista, que evoluiu para a centralidade da motivação nas relações sociais. 

Dessa forma, ganha centralidade um eu pautado por vontades e possibilidades, dentro de uma 

sociedade intimista na qual os sentimentos são mais importantes do que as ações e aqueles 

que as cometem. Este “eu das motivações”, destaca Sennett (2014, p. 192), age diretamente 

dentro de uma “sociedade intimista para bloquear as pessoas para que não se sintam livres 

para jogar com a apresentação dos sentimentos enquanto sinais objetivos e formados”. O 

indivíduo se vê sempre envolto, então, em um impasse narcisista, não conseguindo encontrar 

a autenticidade em seus próprios sentimentos ao mesmo tempo em que não se vê conectado 

com uma vida pública, no âmbito coletivo.  

Na cena seguinte à analisada anteriormente, Toquinho e André são mostrados sem 

camisa, no escuro do quarto deste último. Eles saem do apartamento e entram no conversível 

branco de André, com Toquinho usando uma camisa florida emprestada pelo outro homem39. 

Antes de ligar o carro, André estabelece o tom e os limites da relação entre ambos: ele não vai 

dar dinheiro a Toquinho, apenas presentes – a camisa e o relógio que estava em seu pulso. 

“Continua desse jeito, tá legal” – ele diz, dando o relógio a Toquinho –, “que você acaba no 

Havaí” (entre 31min01s e 31min06s). 

Neste novo passo da sua trajetória individualista e hedonista na busca pela 

concretização do sonho havaiano, Toquinho faz escolhas que, cada vez mais, vão implicando 

em perdas e ganhos. Enquanto passa de carro com André pela Lagoa Rodrigo de Freitas, o 

surfista reencontra Verinha entregando panfletos da imobiliária onde trabalha, e diz não  

conhecê-la quando o carro está parado e ela vem falar com ele. Constrangido, Toquinho pede 

para André acelerar o conversível branco, deixando Verinha surpresa e humilhada. Neste 

momento, a câmera encontra o rosto dela, que anuncia: Toquinho não é mais o dono do seu 

cabacinho. 

Depois de desprezar a namorada de adolescência, Toquinho vende o relógio que 

André lhe deu e volta à praia de Ipanema para procurar Patrícia. Os dois se reencontram, 

_______________ 
39 O simbolismo da troca de roupa de Toquinho após passar a noite com André, em termos de transformação da 

personagem, de experimentar um novo lugar e um modo de vida diferente, é similar ao analisado por Rossini 
(2005) sobre a mudança de roupas de Dora e Josué em Central do Brasil (Walter Salles, 1998). 
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andam de mãos dadas pela praia e enfim têm seu encontro noturno: boate e motel. Cada vez 

mais, Toquinho embarca em uma trajetória hedonista, gastando mais do que ganha. O filme 

constrói este processo dentro de um flerte com o drama: aproveitar a vida tem uma 

consequência financeira, e a conta é alta. 

Após deixar muito mais dinheiro do que esperava na boate, Toquinho, já no carro com 

Patrícia (provavelmente dos pais dela), tenta convencê-la a pular o motel. Os dois se beijam e 

fumam maconha no carro, mas ela não aceita: transar no carro lhe dá câimbra, e ele havia 

prometido que eles iriam ao motel. Toquinho, tossindo depois de fumar maconha pela 

primeira vez, ainda tenta uma alternativa, a casa dos pais dela, mas ela diz que ambos 

estariam acordados, e enfim cede.  

Eles então vão ao Motel Summertime, enquanto Toquinho se recupera lentamente de 

seu primeiro baseado, e começam a realizar a fantasia de Patrícia, banho de champanhe, em 

dois atos. Ela pega a garrafa e começa a derramar espumante pelo próprio corpo enquanto 

Toquinho lambe-a (imagens 28a a 28d, entre 44min15s a 44min20s), mas o banho é 

interrompido pela campainha. Em um momento que alterna quase drama e humor, Toquinho é 

surpreendido pelo caricato gerente do hotel, que primeiro lhe causa pavor ao perguntar se eles 

iriam pagar por dois períodos, apresentando uma conta astronômica.  

Enquanto o surfista se prepara para pensar como resolver uma situação que fugiu do 

seu controle, com pedidos de garrafas de champanhe e pratos sofisticados, o gerente o 

tranquiliza – como ele era o hóspede número 10.000 do motel, a estadia não seria cobrada. 

Um Toquinho surpreso e aliviado acompanha o gerente rasgar a conta enquanto solta um grito 

agudo e manda três funcionários entregarem brindes ao casal (uma edição especial de O 

Pequeno Príncipe, dois chaveiros, um balde de gelo, uma garrafa de champagne e um buquê 

de rosas). O surfista então volta para o quarto e retoma o banho de champagne, desta vez 

derramando espumante no próprio corpo enquanto Patrícia o lambe (imagens 28e a 28h, entre 

46min21s e 46min26s). Nos dois atos do banho, os primeiros planos centralizam a expressão 

de prazer no rosto e a nudez de ambos enquanto jogam champagne sobre o próprio corpo e 

são lambidos um pelo outro, ilustrando a consolidação de um movimento hedonista na 

aventura ipanemense de Toquinho. 
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Imagens 28a a 28h: Patrícia e Toquinho no motel - banho de champagne em dois tempos 

28a    28b 

28c    28d 

28e    28f 

28g    28h 

Fonte - YouTube 

Esta cena exemplifica o que foi apontado no capítulo 2 sobre a consolidação de um 

olhar objetificador na pornochanchada, que apesar de ser majoritariamente utilizado em 

relação às personagens femininas, conforme ressalta Mulvey (1983), através da condução do 
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espectador aos melhores ângulos do corpo da mulher, se tornou um dispositivo tão inerente à 

abordagem do erotismo da pornochanchada que também se aplicava às personagens 

masculinas, mesmo que em menor escala. Assim, em Nos embalos de Ipanema, a associação 

entre prazer, objetificação e mercantilização dos indivíduos é uma constante, e impacta o 

destaque à imagem dos corpos, especialmente o de Toquinho. Seja na praia, seja no motel, o 

olhar objetificador preponderante é sobre uma figura masculina, com a câmera sempre busca 

e enfatizando as formas do corpo de Toquinho, dentro de um contexto em que o próprio 

surfista vai vender esta imagem e o seu corpo.  

Dentro do aumento do caráter individualista na construção da sua trajetória, Toquinho 

dialoga cada vez mais com o movimento de viver nos outros que Holanda (1995) aponta no 

desempenho social do homem cordial. No caso do surfista de Marechal Hermes, este 

movimento também possui um caráter eminentemente econômico: seja em Verinha, a 

namorada que esnobou e que, por isso, terminou com ele, seja em André, Toquinho vê 

aqueles com quem se relaciona como fontes de financiamento. Verinha não lhe empresta 

dinheiro, André sim; para pedir ao segundo, contudo, o surfista inventa uma mentira que gera 

um resultado inesperado. 

Em sua vontade de surfar no Havaí e aproveitar os prazeres que Ipanema lhe oferece, 

Toquinho torna-se cada vez mais egoísta e dependente dos outros, em termos tanto 

financeiros quanto emocionais. Ao inventar uma doença da mãe, apendicite supurada, para 

conseguir mais dinheiro de André, Toquinho é surpreendido pela decisão do outro de ligar 

para um médico amigo seu, que lhe recomenda internação imediata para cirurgia como única 

saída para o caso.  

André então providencia a hospitalização da mãe de Toquinho, que inicialmente 

resiste, mas logo aceita quando é informada que não teria que pagar nada pelo tratamento. 

Satisfeita pelos dias confortáveis no hospital, em um quarto privativo com televisão, a mãe de 

Toquinho apela a André por outros dias assim, com direito a mais exames e cirurgias 

plásticas, com o filho reforçando o pedido da mãe. André promete que vai tentar providenciar 

o pedido, escondendo uma desconfiança crescente. Ao expor o espírito hedonista e 

manipulador da mãe ao participar do plano do filho, o filme mostra que esta é uma postura de 

família, e não um comportamento isolado do surfista.  

Em sua voracidade de aproveitar a vida vivendo nos outros, Toquinho trata André 

como uma mina de ouro inesgotável, roubando dinheiro de uma gaveta do seu apartamento e 

se recusando a dar uma porcentagem a Das Bocas do valor que ganhou de André. Este 

egoísmo, que subestima o poder do cafetão, tem rápidas consequências: já sabendo que 
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Toquinho havia lhe roubado, André recebe de Das Bocas a notícia do caso de Toquinho com 

Patrícia e um papel com o endereço desta, mas recusa a oferta do cafetão de bater no surfista. 

Traído e de coração partido, André segue Toquinho e Patrícia até o edifício onde ela 

vive com os pais, na mesma avenida onde ele mora, Vieira Souto, e surpreende os dois aos 

beijos no hall de entrada da cobertura. Em sua fúria, André ataca Toquinho, Patrícia e seus 

pais, em uma cena que condensa intimidade, informalidade, frustrações e divisões sociais. Ao 

expor aos pais de Patrícia (Mauro Mendonça e Jacqueline Laurence) seu relacionamento 

amoroso-financeiro com Toquinho e o caso deste com sua filha, André deixa o casal 

desnorteado. Em um momento de briga e de informalidade, que Holanda (1995) destacou 

como marcante nas relações sociais brasileiras, André chama Toquinho de putinho de aluguel, 

enquanto o pai de Patrícia, Pedro Henrique, culpa a esposa pela filha ter se transformado em 

uma vadia de praia.  

Dentro da informalidade, também tem lugar o cinismo de Patrícia, que beija Toquinho 

no meio da sala de estar e o leva para seu quarto, deixando seus pais e André atônitos 

(imagens 29a a 29d, entre 1h04min08s e 1h04min21s). Pedro Henrique oferece whisky para 

André e os três sentam no sofá, com a esposa culpando o marido pela falta de valores morais 

ensinados à filha e o marido queixando-se dos esforços que faz em seu trabalho para trazer 

conforto material à família. Em seu desabafo, Pedro Henrique é construído como uma 

personagem típica de pornochanchada, o pai de família irônico e desiludido que, depois de a 

esposa também reclamar da vida que leva, diz a André: “o senhor é feliz, é bicha, não tem 

mulher nem filha” (imagens 29e a 29j, entre 1h04min27s e 1h05min34s). São destaques da 

sequência os planos americanos de André e os pais de Patrícia sentados no sofá da cobertura 

da Vieira Souto, com os copos de whisky na mão, em uma posição de decepção, cada um por 

seus motivos, que os torna vulneráveis a ponto de desabafarem entre si, no caso do casal, 

expondo todo o vazio de suas buscas por distinção de classe, enquanto o coração partido de 

André lhe deixa praticamente sem fala. 

No quarto, Patrícia surpreende um Toquinho feliz pelo apoio que ela havia lhe dado 

em meio ao incidente, dizendo que ele havia entendido tudo errado: a praia estava cheia de 

aproveitadores como ele, querendo ter uma família ipanemense como a dela. Em sua torrente 

de desprezo e sinceridade, destacando a diferença social intransponível entre os dois, Patrícia, 

contudo, mostra muito mais cinismo do que rancor: depois de chamá-lo de babaquinha e 

aproveitador, ela beija um desorientado Toquinho, cuja surpresa pelos rumos tomados pela 

situação são expostos em primeiro plano e a quem somente resta aproveitar aquele último 

momento com sua amante ipanemense (imagens 29k a 29n, entre 1h05min50s e 1h06min13s). 
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Imagens 29a a 29n: Uma noite na Avenida Vieira Souto – brigas, desabafos e fim do caso de 

Patrícia e Toquinho 

29a    29b 

29c    29d 

29e    29f 

29g    29h 
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29i    29j 

29k    29l 

29m    29n 

Fonte – YouTube 

 

Toquinho é descoberto e exposto pelas pessoas com quem se relacionou, rapidamente 

descartado, dentro de um contexto sociopolítico que dialoga com a análise de Sennett (2014) 

do fenômeno de esvaziamento da esfera pública e da supervalorização dos desejos 

individuais. Tanto Toquinho quanto Patrícia exemplificam este fenômeno e sua consequente 

defesa da intimidade que, contudo, não é necessariamente acompanhada de autoconhecimento 

e também é marcada por uma ansiedade em rapidamente dar voz aos próprios desejos. 

Sennett (2014) liga esta ansiedade ao fim da divisão entre público e privado e às 

mudanças do desenvolvimento capitalista, um problema público que gera conflitos na vida 

privada, com supressão de um sentido coletivo em prol de uma mobilização narcisista, na qual 
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o que mais importa são os sentimentos e as vontades do “eu” e não do “nós”. Narcisistas e 

pouco preocupados com o autoconhecimento, Patrícia e Toquinho mantém um 

relacionamento que exemplifica o destaque do autor à eclosão de relações íntimas em uma 

sociedade intimista, nas quais as pessoas buscam muito mais amor físico do que 

compromissos pessoais duradouros. Neste contexto, Patrícia pouco se surpreende com a 

descoberta do caso de Toquinho com André e não tem dificuldade em dispensá-lo. Para ela, o 

amante suburbano não é insubstituível: existem vários Toquinhos na praia de Ipanema. 

Após o fim de seu caso com Patrícia, outra perda para o surfista: dando seguimento à 

sua vingança, os ressentidos Das Bocas e André aproveitam um momento de distração de 

Toquinho na praia e mandam dois rapazes que trabalham para Das Bocas roubar sua prancha. 

A curta cena é pedagógica ao unir questões pessoais e arranjos de poder dentro daquele 

ambiente praiano, tendo do início ao fim o barulho do mar como trilha sonora. Enquanto 

Toquinho ainda surfa, André o observa da janela do seu apartamento e Das Bocas, em 

primeiro plano, já está posicionado na rua (imagens 30a a 30c, entre 1h08min11s e 

1h08min17s). Toquinho continua sendo observado por Das Bocas e André quando sai da 

água, e deixa a prancha na areia; ele se distrai e os dois rapazes vão em direção à prancha e 

um deles pega-a (imagens 30d a 30h, entre 1h08min25s e 1h08min43s). Toquinho corre atrás 

deles, mas Das Bocas já estava à sua espera, segurando seu braço quando ele pisa no 

calçadão, deixando os capangas desimpedidos para levarem a prancha ao prédio de André, 

que observa-os da janela do apartamento, ao mesmo tempo em que é visto pelos dois da rua 

(Imagens 30i a 30l, entre 1h08min51s e 1h09min02s). 

Imagens 30a a 30l: Dentro e fora - Toquinho, a prancha e a vingança de André  

30a    30b 
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30c    30d 

30e    30f 

30g    30h 

30i    30j 
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30k    30l 

Fonte - YouTube 

 

Mas se Toquinho agora está do lado de fora do apartamento de André e de qualquer 

relação com ele, é imediatamente incluído em outro programa por Das Bocas, que o chama de 

otário e em seguida lhe dá uma segunda chance. Após a insistência do ambíguo, irritadiço e 

pragmático Das Bocas, que deixa de lado a mágoa pelo surfista para oferecer a ele um 

negócio que será rentável para ambos, Toquinho aceita fazer um programa com Dona Flora 

(Gracinda Freire), encontrando-se com ela em um quarto de hotel e dividindo o pagamento 

pela metade com Das Bocas. 

Chegando ao hotel, Toquinho se confunde e toca a campainha do quarto de Bia (Selma 

Egrei), que não desfaz o equívoco e deixa-o entrar, enquanto a exasperada Dona Flora espera 

no quarto em frente. Passado o primeiro momento de tensão, em que Toquinho se assusta com 

a navalha e o marido violento de Bia, que está em São Paulo, mas lhe causa terror pela foto 

ameaçadora em que aparece armado e pela fama de assassino que Bia lhe credita, os dois se 

envolvem. Fazem sexo e começam a planejar um futuro juntos, com amor e trabalho, mas sem 

dinheiro. 

Enquanto isso, Das Bocas tenta resolver o impasse causado pela ausência do surfista 

no programa combinado, convocando todos os jovens que alicia em Ipanema e Leblon, mas 

sem sucesso – Dona Flora quer apenas Toquinho. Após trocar vários telefonemas com o 

cafetão durante o equívoco, enquanto Das Bocas está na academia fazendo exercícios e depois 

durante uma sessão de massagem, Toquinho enfim descobre que havia trocado de quarto e 

aceita ir à suíte de Dona Flora.  

Dentro da comicidade da sequência, com a confusão de quartos, a irritação e o 

deboche de Das Bocas e a hesitação de Toquinho entre optar por amor com estudo e trabalho 

ou por surfar no Havaí, a segunda possibilidade novamente vence. O cafetão ameaça bater no 
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surfista por conta da confusão, mas acena com a possibilidade de ele fazer outro programa no 

dia seguinte, inicialmente sem sucesso. Das Bocas, então, convence Toquinho, ao falar que 

Dona Flora pode levá-lo ao Havaí.  

Toquinho chega com duas horas de atraso à suíte da voluntariosa senhora, que logo lhe 

arranca um beijo na boca e leva-o para o quarto. Bia descobre o bilhete que Das Bocas havia 

dado a Toquinho com as instruções para encontrar Dona Flora. Ela entra na suíte vizinha à sua 

e flagra Dona Flora surfando, usando Toquinho como prancha, e fecha a porta, furiosa. 

Toquinho vai atrás dela e tenta acalmá-la, sendo seguido por Dona Flora e Das Bocas. 

 Para a surpresa do surfista, Bia também está disposta a pagar por ele. Um eufórico 

Das Bocas serve de mestre leiloeiro, incitando as duas mulheres a darem o maior lance sobre 

um atônito e contrariado Toquinho: Bia oferece dois mil cruzeiros, mil a mais que a oferta 

inicial de Dona Flora que, por sua vez, chega aos três mil cruzeiros. Bia não desiste e supera o 

valor com cinco mil (imagens 31a a 31h, entre 1h33min06s e 1h33min40s). A não ser pelo 

plano de conjunto em 31a, os demais são primeiros planos que enfocam as expressões 

excitadas das personagens durante o rápido leilão, exceto pelo próprio leiloado, que oscila 

entre a mágoa e a surpresa. 

Imagens 31a a 31h: Bia x Dona Flora - o leilão de Toquinho 

31a    31b 

31c     31d 
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31e    31f 

  31g    31h 

Fonte - YouTube 

Depois de combinadas as condições de pagamento – uma joia equivalente a cinco mil 

cruzeiros a ser entregue após o programa –, Bia e Toquinho são deixados a sós, mas o surfista 

não consegue ter uma ereção. Frustrado e descartado por Bia, o surfista tem que enfrentar a 

fúria de Das Bocas, que lhe exige o pagamento de dois mil e quinhentos cruzeiros – metade 

do valor combinado pelo programa malsucedido. 

Assim, na aventura ipanemense de Toquinho, tudo é íntimo, mas pautado pelo 

dinheiro: nesta espécie de individualismo intimista mercantilizado, desejos, sonhos e 

imposições comerciais se mesclam, dentro da repulsa à moral do trabalho e da falta de busca 

por interesses comuns ligados a um ideal de solidariedade detectados por Holanda (1995). 

Egoístas, narcisistas e informais, os personagens de Nos embalos de Ipanema, em suas 

relações interpessoais, estão sempre em busca da satisfação das suas vontades e do dinheiro 

necessário para satisfazê-las, o que varia de acordo com a posição social de cada um. 

No caso de Toquinho, a conciliação entre dinheiro, sentimentos e desejos se mostra 

tortuosa, especialmente em razão da sua condição de classe, mas, ao final, ganha  

possibilidades positivas. Após o fracasso com Bia, ele volta ao seu lugar preferido, o mar, e 

enquanto está surfando nas ondas de Ipanema, Verinha desce do carro do colega de trabalho, 

Mauricio (Stephan Nercessian), anda em direção à praia e avista o ex-namorado. 
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Após tentar construir sua própria trajetória de ascensão social ipanemense, Verinha 

percebe os choques decorrentes de sua condição de mulher e suburbana ao se relacionar com 

Mauricio, estudante de Arquitetura e estagiário na imobiliária onde ela trabalhava, cujo lema 

era “venha morar no maravilhoso mundo de Ipanema”. Verinha e Mauricio se aproximam e 

ele a leva para conhecer uma casa em construção, onde os dois fazem sexo. Para surpresa 

dela, ele lhe dá um cheque de mil cruzeiros e, apressado, diz que eles precisam ir embora.  

Ao rever Toquinho na praia, Verinha desiste da ideia de rasgar o cheque e decide se 

reconciliar com o ex-namorado, cumprimentando-o quando ele sai do mar com sua prancha e 

dizendo que não estava mais magoada com ele (imagens 32a a 32c, entre 1h39min33s a 

1h39min39s). Quando Verinha lhe dá o cheque e fala que foi presente de um amigo, 

Toquinho, eufórico, logo a reconhece como uma igual e os dois se beijam e se abraçam, 

enquanto o surfista admira o cheque e as possibilidades que ele abre ao casal (imagens 32e a 

32j, entre 1h39min44s a 1h40min30s).  

Imagens 32a a 32j: Reencontro de Verinha e Toquinho na praia – um cheque e possibilidades 

para o futuro 

32a    32b 

32c    32d 
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32e    32f 

32g    32h 

32i    32j 

Fonte - YouTube 

Dentro de um contexto de narcisismo, desmobilização coletiva e destaque das 

motivações individuais, com um impasse entre a falta de originalidade de sentimentos 

autênticos dos indivíduos e a ausência de conexões interpessoais coletivas, como apontado 

por Sennett (2014), sentimentos e interesses financeiros se mesclam, e os dois jovens 

suburbanos, enfim, se unem para encontrar seu lugar em Ipanema, dentro do fortalecimento 

de uma visão conservadora que restringe as possibilidades de ascensão social para Toquinho e 

Verinha através da prostituição, excluindo alternativas como o trabalho ou o casamento. A 

música de Tim Maia, Sossego, que acompanha especialmente Toquinho em diferentes 
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momentos do filme, inclusive no início e nesta cena final, ao lado do céu azul deste dia 

ensolarado à beira-mar, dá o tom desta jornada de sonhos, divisões sociais, sobrevivência e 

pouco trabalho: “Ora Bolas/ Não me amole / Com esse papo/ De Emprego/ Já Falei/ Não 

Estou Nessa/ O que eu quero/ É sossego”. 
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5 PORNOCHANCHADAS E ESPECIFICIDADES DO COTIDIANO: TEMPO, 

COTIDIANIDADE E HEGEMONIA EM BEM DOTADO – O HOMEM DE ITU E 

A DAMA DO LOTAÇÃO 

O quinto e último capítulo desta tese encerra a construção teórico-metodológica do 

trabalho acerca do conceito de política do cotidiano, vinculando-o, em dois momentos, às 

relações entre a pornochanchada e as representações das especificidades do cotidiano, 

problematizando as noções de cotidianidade, tempo e hegemonia. Na primeira parte, as 

considerações de Agnes Heller (2008) e Henri Lefebvre (1991) sobre tempo e estrutura do 

cotidiano e cotidianidade irão dialogar com a aventura erótica paulistana de Lírio em Bem 

dotado – o homem de Itu. No segundo momento, as discussões de Antonio Gramsci (1999) e 

Raymond Williams (2005) sobre hegemonia serão relacionadas às construções de A dama do 

lotação sobre erotismo, transgressão e objetificação feminina. 

5.1 TEMPO DO COTIDIANO E COTIDIANIDADE NA AVENTURA PAULISTANA DO 

HOMEM DE ITU 

Em sua análise aprofundada sobre os entrelaçamentos entre cotidiano e história, Agnes 

Heller (2008) começa por apontar a característica central do tempo histórico: a 

irreversibilidade dos acontecimentos sociais. Para Heller (2008), sendo todos os 

acontecimentos irreversíveis do mesmo modo, não é o tempo que sofre alterações, e sim o 

ritmo de mudança das estruturas sociais, que será diferente em espaços marcados pelo 

dissenso, as “esferas heterogêneas”, relacionadas, dentro do desenvolvimento dos processos 

históricos, à construção e ao desaparecimento de determinados valores. 

Considerando como valor “aquilo que faz parte do ser genérico do homem e contribui, 

direta ou mediatamente, para a explicação desse ser genérico”, a autora (2008, p. 04) defende 

a sua objetividade social, sendo independente dos julgamentos individuais, mas não das 

atividades dos indivíduos, enquanto produto das relações sociais. Dessa forma, o valor se 

desenvolve de forma específica em uma determinada “esfera heterogênea”, que por sua vez 

pode se movimentar de maneira muito diversa de outra, ocasionando a colisão de valores 

entre diferentes esferas. 

Heller destaca que a história é o elemento central da sociedade, estrutura determinada 

composta por especificidades igualmente determinadas. A realidade na qual a sociedade está 
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inserida, por sua vez, é marcada pela heterogeneidade, sendo formada por elementos 

altamente divergentes entre si.  Neste contexto, consolida-se um processo de relatividade, que, 

segundo a autora (2008, p. 12), “se deve, antes de mais nada, ao fato de que a totalidade do 

valor – a explicitação da essência humana – pode se realizar apenas no processo infinito do 

desenvolvimento histórico total”. 

Sobre a vida cotidiana, Heller (2008) acredita serem duas as suas características 

centrais: a inevitabilidade, sendo a vida de “todo homem”, e o caráter de imersão, sendo a 

vida do “homem inteiro”. Investindo na vida cotidiana todos os aspectos da sua personalidade, 

o indivíduo se expõe nela com todos os seus pensamentos e sentimentos, com todas as suas 

ideias e paixões, mas que são ativadas de forma leve, abaixo de suas potencialidades 

máximas. 

Imerso na cotidianidade, o homem exerce a ação e a fruição em um ritmo dispersivo, 

marcado por uma heterogeneidade na qual são conciliadas atividades tão diversas quanto o 

trabalho, a vida privada, o lazer e o descanso. Segundo a autora (2008, p.18), a inserção do 

indivíduo nesta cotidianidade é imediata desde o seu nascimento, sendo que o 

“amadurecimento do homem significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas 

as habilidades imprescindíveis para a vida cotidiana em sociedade [...]. É adulto quem é 

capaz de viver por si mesmo a sua cotidianidade”. 

Enquanto a essência da vida social, a vida cotidiana se posiciona no centro do 

processo histórico e arrasta o indivíduo para este mesmo processo, uma vez que ela também 

forma a vida deste e o constitui, simultaneamente, como ser particular e genérico. Como 

tendência marcante das atividades cotidianas, Heller destaca a espontaneidade, tanto nas 

atividades genéricas quanto nas particulares. 

Dentro deste regime espontâneo, o indivíduo orienta suas ações para o que considera 

possível, provável, não havendo a chance de calcular com segurança total as consequências 

destas ações. Tal regime também implica em uma unidade entre ação e pensamento, que a 

autora (2008, p. 32) aponta que resulta “na inexistência de diferença entre “correto” e 

“verdadeiro” na cotidianidade; o correto também é “verdadeiro”. Por conseguinte, a atitude na 

vida cotidiana é absolutamente pragmática”. 

O pragmatismo da vida cotidiana equilibra igualmente confiança e experiência, de 

acordo com as situações enfrentadas em um determinado contexto social, além de gerar uma 

ultrageneralização nos juízos dos indivíduos. Estes juízos provisórios, quando ancorados na 

confiança, podem ser abandonados ou modificados; quando baseados na fé, contudo, são 

definidos enquanto preconceitos. 
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Para Heller, os preconceitos se impõem como categoria de ação e pensamento no 

cotidiano, dialogando com características essenciais da vida cotidiana, como a efemeridade, a 

repetição e a rigidez. Em resposta a estas características, os indivíduos podem buscar uma 

grande dose de conformismo, que gera o que a autora (2008) define como um processo de 

“mínimo esforço”. Tal processo pode resultar em falta de pensamento e decisão individuais 

em áreas nas quais esta individualidade é necessária, gerando juízos provisórios falsos. 

O preconceito, portanto, é um juízo provisório contrariado pela ciência e pela 

experiência, se esta fosse analisada de modo criterioso, e que poderia ser corrigido através do 

pensamento e do conhecimento, mas que consegue se impor. Ao manter-se inabalável contra 

os argumentos racionais, o preconceito se consolida enquanto um elemento relevante da vida 

e do pensamento cotidianos. 

Em Bem dotado – o homem de Itu, o tom leve e cômico consagrado pelas 

pornochanchadas da primeira metade dos anos 1970 também pauta a trama que acompanha a 

aventura paulistana do jovem Lírio (Nuno Leal Maia). Criado pelo Padre Belmiro (Líbero 

Ripoli Filho) desde a infância, após a morte da mãe, o virginal Lírio conhece por acaso as 

amigas ricas paulistanas Nair (Consuelo Leandro) e Zilá (Maria Luíza Castelli), quando estas 

passavam por Itu, e é contratado por elas para guiá-las pelas lojas de antiguidade locais. Ao 

ver as proporções do órgão sexual de Lírio pela porta entreaberta do banheiro, a 

impressionada Nair se encanta pelos dotes do jovem interiorano, exclamando “é o número que 

eu uso” e logo contratando-o para trabalhar como seu empregado em São Paulo. 

Ao narrar as peripécias eróticas de Lírio pelas casas e camas da alta sociedade 

paulistana, o filme dialoga com as características centrais da vida cotidiana segundo Heller 

(2008), a inevitabilidade e o caráter de imersão. Estes pontos fazem com que a vida cotidiana 

seja, ressalta a autora (2008), de “todo homem” e do “homem inteiro”, com o indivíduo 

expondo nela todas as suas facetas, ideias e emoções. Assim, ao chegar em São Paulo, Lírio 

mergulha em uma cotidianidade heterogênea e dispersa, marcada pelos hábitos e ambientes 

ligados ao modo de vida de mulheres da alta sociedade paulistana, na qual irá conciliar 

trabalho e lazer. Dentro do mergulho nesta cotidianidade, o jovem ituano irá conhecer aquilo 

que as pessoas fazem entre quatro paredes, como diz a cozinheira da mansão de Nair e Zilá, 

Pedra (Esmeralda Barros), namorada do motorista da família, Kimura (David Yan Wei).  

Ao observar a filha de Zilá, Julinha (Helena Ramos), e uma amiga, Volga (Ana Maria 

Nascimento e Silva), se exercitando de biquíni à beira da piscina, Lírio tem uma ereção, 

percebida pelas duas, que rasga sua única calça. Ele pede ajuda a Pedra, que o leva até seu 
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quarto para costurar e calça; ela também percebe seus dotes proporcionais à fama de sua 

cidade natal, decidindo que iria visita-lo à noite.  

Pedra aproveita a ausência de Kimura, que dividia o quarto com Lírio, para concretizar 

o encontro noturno dos dois. Ela entra no quarto, coloca um disco com músicas das Frenéticas 

na vitrola e começa a dançar. O ituano fica nervoso por um bom tempo, mesmo Pedra 

pedindo para ele relaxar, garantindo que não havia problema que eles fizessem aquilo; todos 

faziam entre quatro paredes, e ninguém iria descobrir. O nervosismo dele não cessa, mas ela 

insiste, tirando a sua roupa, beijando-o e despindo-o (imagens 33a a 33f, entre 26min22s e 

27min07s). Entre a curiosidade e o medo, um Lírio atônito chama pela mãe enquanto a 

resoluta Pedra segue com as carícias e manda que ele deite; planos americanos e primeiros 

planos enfatizam a figura feminina ativa e sensual e o homem virginal e confuso (Imagens 

33g a 33l, entre 27min15s e 27min38s).  A câmera sai do quarto e vai para o exterior da casa: 

sabemos que Pedra e Lírio fazem sexo apenas pelo grito da cozinheira (“mamãe!!!”) e pelo 

tremor na terra. 

Imagens 33a a 33l: A primeira noite do Homem de Itu 

 

33a    33b 

33c    33d 
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33e    33f 

33g    33h 

33i    33j 



157 

33k    33l 

Fonte – YouTube 
 

No dia seguinte, Nair leva às compras um jovem de Itu cada vez menos inocente, 

despertando para o sexo e a malícia presentes na nova dinâmica da sua vida cotidiana. Este 

processo pode ser relacionado às considerações de Heller (2008) sobre a organização da vida 

cotidiana, marcada pela espontaneidade, pela união entre ação e pensamento e pelo 

pragmatismo. Isto se dá em função do enfoque da trama às relações sexuais do homem de Itu 

com as mulheres com quem passa a conviver, atraídas pelas dimensões do seu órgão sexual. 

Assim, destaque para a presença das hierarquias sociais, dentro das relações das 

patroas com suas empregadas e empregados, que sempre usam uniformes e estão à disposição 

destas ricas senhoras, cujo cotidiano envolve apenas organizar eventos sociais e fazer 

compras, além da espontaneidade e do pragmatismo que ganham maior espaço no 

desenvolvimento das ações de trama. Este maior espaço se liga ao espírito de aproveitar a 

ocasião dentro da maleabilidade das circunstâncias cotidianas, presente tanto nas ações das 

mulheres quanto nas de Lírio. 

Após um episódio na loja de roupas, em que, ao ser informada sobre as proporções do 

órgão sexual do jovem ituano e ir até o provador onde ele se encontra, uma vendedora faz 

sexo com ele, provocando novo tremor de terra e gritando “mamãe!!”, Lírio sai da loja com 

Nair, que vai pedir um autógrafo a um ator, e os dois se desencontram. Neste desencontro, ao 

ouvir pelo rádio que Lírio estava perdido, à espera de Nair em uma rua movimentada de São 

Paulo, Volga vai encontrá-lo, levando-o para sua casa. 

Escondidos do marido surdo dela, que pintava no quintal da casa, Volga e Lírio vão ao 

quarto, acompanhados pelo cachorro do casal, um pastor alemão cujo latido assusta Lírio. Em 

planos americanos, o medo de Lírio dá lugar ao prazer: quando ela tira a roupa, Lírio tem uma 

ereção que faz o cachorro desmaiar e ele se acalmar, beijando uma impressionada Volga, a 
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terceira a gritar “mamãe!!!” com tamanha força que faz a terra tremer e seu marido recuperar 

a audição (Imagens 34a a 34j, entre 47min58s e 48min38s). 

Imagens 34a a 34j: A terceira vez - Volga encontra Lírio, marido volta a ouvir 

34a    34b 

34c    34d 

34e    34f 
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34g    34h 

34i    34j 

Fonte - YouTube 

Dentro de suas especificidades enquanto pornochanchada cômica, o filme utiliza 

elementos característicos do gênero, como a priorização de um olhar dominante masculino ao 

focalizar a nudez feminina, com a mulher como objeto e centro do olhar e o homem como o 

condutor deste olhar, conforme aponta Mulvey (1983). Nas cenas analisadas, por exemplo, os 

corpos nus de Volga e Pedra recebem muito mais destaque do que o de Lirio. O uso massivo 

de expressões de duplo sentido nas pornochanchadas, como ressaltado por Simões (2007), 

também está presente em Bem dotado, o homem de Itu, especialmente na forma como as 

personagens femininas se referem ao tamanho do órgão sexual de Lírio, o que logo é de 

comum conhecimento entre estas damas da alta sociedade paulistana. 

Assim, o filme lança mão do erotismo cômico em sua trama sobre as aventuras sexuais 

de Lírio, e neste espaço cotidiano dinâmico dos ricos, de sexo e conflitos, o jovem interiorano 

perde a inocência e se torna pragmático, conciliando confiança e experiência ao ser desejado 

por todas as mulheres por suas características físicas mais íntimas. Este desejo se relaciona 

com o processo de ultrageneralização dos juízos dos indivíduos destacado por Heller (2008), 
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que podem se transformar em preconceitos e se impor como modos de ação e pensamento no 

cotidiano, gerando juízos provisórios falsos. Ao se afirmar como elemento central da vida 

cotidiana, o preconceito vence a ciência e a experiência: no caso do pênis de Lírio, seu 

tamanho é imediatamente associado à potência sexual no imaginário feminino, tornando-o 

objeto de desejo geral. 

Ao problematizar as especificidades do tempo e do espaço no cotidiano, Henri 

Lefebvre (1991) parte do Ulysses de James Joyce e sua apresentação do cotidiano 

transfigurado pela palavra humana e pela revelação da cotidianidade, dentro de sua decepção 

e de seu desencanto. Para Lefebvre, Ulysses deu visibilidade a todos os aspectos da 

cotidianidade, dos positivos aos negativos, ao fazer uso de uma linguagem literária que, 

através do destaque a máscaras, roupas e cenários, apresentou o espírito do tempo e a vida 

universal em toda sua amplitude. Na obra, o tempo é lento, fluido, contínuo e desestruturado, 

sendo o espaço da mudança e do desenvolvimento de uma narrativa que apresenta a 

cotidianidade de uma forma onírica. Esta narrativa, destaca o autor (1991, p. 08), “dá a 

imagem em movimento de um dia cósmico, introduzindo o leitor em uma espécie de carnaval 

linguístico: festa da linguagem, loucura da escrita literária”.  

50 anos após esta revelação Joyceana da cotidianidade, destaca Lefebvre (1991, p. 12-

13), houve uma modificação significativa na percepção das relações entre tempo, cotidiano e 

objeto: ao descrever uma gota d´água, por exemplo, é possível escrever “uma página, dez 

páginas a respeito desta gota. Para mim ela vai representar o cotidiano desvendando a 

cotidianidade, apresentar o tempo e o espaço ou o espaço no tempo, tornar-se mundo sem 

deixar de ser uma gota que se reduz a nada”. Dentro desta formulação, o autor defende a 

descrição e a análise do cotidiano a partir da filosofia, apreendendo toda sua complexidade e 

dualidade, de suas virtudes e riquezas a seus defeitos e suas misérias.  

Lefebvre considera revolucionário este modo complexo de ver o cotidiano, deixando 

de encará-lo apenas como uma obra inacabada e sendo uma forma de compreendê-lo 

enquanto um conjunto de atividades aparentemente triviais e diferentes dos seres vivos que 

vai além do que os distingue dos mitos naturais, divinos e humanos. É também um espaço de 

manifestação da atividade criadora e da consequente emergência de novas práticas criativas. 

A análise filosófica do cotidiano, dessa forma, abre espaço para a ocorrência de dilemas, 

como o de empregar energias em manter as instituições existentes, “e ao mesmo tempo nos 

empenhamos em consolidar o cotidiano sobre o qual elas se estabelecem e se mantém essas 

“superestruturas”, ou nos dedicamos a “mudar a vida”” (LEFEBVRE, 1991, p. 21).  
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Dividido entre valorizar as instituições vigentes ou diminuí-las a fim de dar espaço 

para o que elas depreciam, o homem cotidiano pode se mostrar desnorteado, envolvido em 

uma infinidade de pequenos problemas, ao mesmo tempo em que frequentemente faz seus 

movimentos instintivos, de perdas e ganhos, de abertura ao mundo exterior ou de fechamento 

em sua zona de conforto. Ainda que perdido, portanto, este homem cotidiano arrisca e sabe 

aproveitar as situações que se apresentam, mas sonha com uma segurança que pode levá-lo a 

realizar estes movimentos de fechamento, em torno de bens ou sentimentos, e por vezes 

causar arrependimentos. 

Dentro deste método, por um lado, o autor defende que se evite analisar as diversas 

repetições que compõem o cotidiano e que lhe conferem trivialidade: movimentos corporais, 

maquínicos e temporais, gestos, horas, dias, semanas. Por outro lado, segundo Lefebvre, 

analisar o cotidiano significa estudar a sociedade na qual vivem os indivíduos e a 

cotidianidade é gerada, bem como as transformações e perspectivas contidas nesta, a fim de 

encará-la enquanto um conceito essencial para a compreensão da formação das dinâmicas 

sociais. Nesta abordagem filosófica que considera o cotidiano como um conceito situado 

dentro de um conjunto, relacionando-o com o Estado, a técnica e a cultura, também se 

consolida a cotidianidade como conceito.  

Expressão destas mudanças ocorridas no cotidiano, a cotidianidade deve ser vista, 

conceitualmente, dentro de sua autonomia e do contexto de uma vida cotidiana, que, segundo 

o autor, se caracteriza pela incapacidade de ter o próprio estilo. Não podendo ser 

compreendida fora da filosofia, a cotidianidade não tem origem no cotidiano e tampouco o 

reflete, se relacionando, acima de tudo, às mudanças no cotidiano que a filosofia considera 

possíveis. O conceito, contudo, alerta Lefebvre (1991, p. 19), não se origina na “filosofia 

isolada; ele nasce da filosofia que reflete sobre a não filosofia, o que é sem dúvida o arremate 

supremo da sua própria superação!”. 

Em suma, ao buscar uma definição que resuma as características do cotidiano, o autor 

destaca sua capacidade de englobar diversos aspectos, da humildade à solidez, sendo também 

marcado diretamente pelo encadeamento temporal. O cotidiano, para Lefebvre (1991, p. 31), é 

“aquilo que não tem data. É o significante (aparentemente); ele ocupa e preocupa e, no 

entanto, não tem necessidade de ser dito, é uma ética subjacente ao emprego do tempo, uma 

estética da decoração desse tempo empregado”. 

Tendo em vista a proposta deste subcapítulo de uma análise complementar de Bem 

dotado - o homem de Itu em relação às problematizações de Heller (2008) e Lefebvre sobre o 

espaço e as práticas do cotidiano, se a primeira permitia traçar pontes entre as representações 
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do filme e as principais características relacionadas à organização da vida cotidiana, é 

possível ligar a abordagem filosófica do segundo acerca do cotidiano, da sociedade e da 

cotidianidade às dinâmicas interpessoais que perpassam a trajetória de Lírio na alta sociedade 

paulistana. Ao mesmo tempo em que descobre as práticas sexuais das e com as senhoras ricas 

de São Paulo (mas não apenas com elas), Lírio passa a encontrar o seu lugar neste espaço 

social, dentro de um contexto de transformações e conflitos.  

Ao voltar para a mansão de Zilá e Nair, após ser encontrado pela polícia, a quem uma 

desesperada Nair havia informado o seu desaparecimento, Lírio é repreendido pela 

preocupação que causou, e logo, dentro de sua condição de empregado, é mandado pelo 

mordomo da família, Rodolfo (Guilherme Corrêa) à casa de Neifa (Marlene França), por 

sugestão desta, para entregar uma encomenda. Também ciente da fama do Ituano, Neifa 

aproveita que o marido havia saído para trabalhar para ter seus momentos a sós com ele e 

verificar se os boatos eram verdadeiros.  

Ela não perde tempo: assim que Lírio chega, pede para segui-la até o quarto e deitar na 

cama. Impressionada por atestar a verdade sobre os boatos, Neifa também vai para a cama e 

os dois tiram as roupas íntimas um do outro por baixo do lençol, quando são flagrados pelo 

marido dela (Felipe Donavan), que volta de surpresa para casa após o pneu do carro furar. O 

homem, porém, não se abala com o adultério – só anuncia que vai vender o revolver que 

carregava em uma das mãos, já que nunca o usava, e vai embora (Imagens 35a a 35j, entre 

1h02min52s e 1h05min15s). Passado o susto inicial, Lírio se acalma, como mostra o volume 

escondido pelo lençol, e os dois enfim fazem sexo, seguido por um tremor de terra que faz 

com que o taxista que esperava Lírio na frente da casa seja lançado para fora do carro 

(Imagens 35k a 35p, entre 1h05min31s e 1h07min40s). 

Imagens 35a a 35p: Lírio, Neifa e o marido traído 

35a   35b 
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35c   35d 

35e   35f 

35g   35h 

35i   35j 
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35k   35l 

35m   35n 

35o   35p 

Fonte - YouTube 

Na mesma noite, Lírio tem mais uma companheira sexual: a irmã de Kimura, Nice 

(Sueli Aoki), que vai ao seu quarto em busca de companhia e logo é convencida a fazer algo 

mais, também gritando “mamãe!!!” e causando outro tremor de terra. No dia seguinte, Lírio é 

convocado para trabalhar como garçom na grande festa que Zilá e Nair oferecem no jardim da 

mansão à presidenta da liga feminina da qual elas e suas amigas da alta sociedade paulistana 

fazem parte. Vendo que não consegue evitar ter ereções enquanto circula por tantas mulheres, 

Lírio veste uma armadura medieval metálica que encontrou na mansão, passando com as 
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bandejas de comidas e bebidas pelo jardim enquanto suas ereções provocam, com o choque de 

seu pênis na armadura, um barulho marcante e cômico. 

Dentro de uma trama marcada pela união entre humor e erotismo, com o sexo sendo 

utilizado, conforme apontado por Bernardet (2009), como metáfora da dinâmica turbulenta 

das relações interpessoais nos grandes centros urbanos brasileiros, como a São Paulo onde 

Lírio se vê enredado em sucessivas tentativas de sedução pelas convidadas da festa. Primeiro, 

em um encontro inesperado que resultou em mais um grito de “mamãe!!!” com uma 

convidada da festa.  Depois as investidas de Julinha e Nair, que não resultam em outro tremor, 

o jovem de Itu se insere em uma determinada sociedade, na qual uma cotidianidade específica 

é gerada, e ele é um elemento de alvoroço e instabilidade, alterando significativamente as 

dinâmicas sociais deste grupo. 

Como desfecho, este homem inserido em um novo cotidiano consegue fazer os seus 

movimentos de perdas e ganhos em direção à abertura ao mundo exterior destacada por 

Lefebvre (1991), mas este movimento não é infinito e se relaciona com a capacidade do 

cotidiano de reunir aspectos distintos, como humildade e solidez, bem como ter um 

encadeamento temporal. Desnorteado, Lírio também sofre os efeitos da instabilidade que 

causou entre estas mulheres da alta sociedade paulistana, dentro de um encadeamento que 

inclui mudanças e repetições. Ao cair pelado no jardim, em meio às convidadas do almoço, 

ele aumenta ainda mais esta instabilidade: Lírio usa uma toalha de mesa para se cobrir e sai 

correndo, com as mulheres indo atrás dele pelas ruas de São Paulo.  

Ele corre sem parar, fugindo da perseguição e voltando para sua zona de conforto, a 

sua cidade natal, Itu. Lá encontra, em uma cachoeira, Lurdinha (Aldine Muller), que 

provocava Lírio quando ele ainda era um inocente rapaz interiorano. Agora ele a provoca: 

pega suas roupas enquanto ela toma um banho nua, fazendo com que ela corra atrás dele, e os 

dois, escondidos da câmera atrás das árvores, façam sexo pela primeira vez (Imagens 36a a 

36i, entre 1h41min26s e 1h42min25s). Lurdinha, até então virgem, troca a resistência inicial 

por pedidos de “quero mais”, que apenas o som, e não a imagem, mostram – os planos se 

tornam cada vez mais abertos, distanciando-se das árvores onde se escondem Lurdinha e Lírio 

- com um letreiro informando o desfecho bem-sucedido deste reencontro: “afinal, ela também 

era de Itu” (Imagens 36j a 36l, entre 1h42min37s e 1h43min17s). 
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Imagens 36a a 36l: O reencontro da mulher e do homem de Itu 

36a    36b 

36c    36d 

36e    36f 
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36g    36h 

36i    36j 

36k    36l 

Fonte – YouTube 

Dessa forma, Lírio volta transformado para sua zona de conforto, após a aventura 

erótica na capital, alternando momentos de confusão, prazer e aprendizado. Entre mudanças e 

repetições que fazem com que ele compartilhe com a mulher de Itu suas descobertas na 
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capital, Lírio absorve os efeitos de uma cotidianidade marcada por pragmatismos e 

preconceitos. 

5.2 A SEPARAÇÃO DE SOLANGE: HEGEMONIA E AMBIGUIDADES DO EROTISMO 

EM A DAMA DO LOTAÇÃO  

Conforme recorda Pablo Nabarrete Bastos (2020), a cultura possui importância 

fundamental nas reflexões de Antonio Gramsci sobre a formação conceitual da hegemonia, 

sendo, contudo, indissociável das demais dimensões do conceito – a filosófica, a econômica e 

a política. Segundo Gramsci (2007, p. 48), “se a hegemonia é ético-política, não pode deixar 

de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o 

grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica” (GRAMSCI, 2007, p. 48).   

Alvaro Bianchi (2008), por sua vez, destaca que as pesquisas de Gramsci eram 

voltadas especialmente para a política, sendo relacionadas a ela em maior ou menor grau. Esta 

importância da política se relaciona ao desenvolvimento conceitual da hegemonia nos 

Cadernos do Cárcere, no qual se consolida como tal e engloba todas as dimensões de 

formação do poder do Estado nacional.  

A potencialidade do diálogo entre a hegemonia enquanto conceito e a análise de um 

filme, portanto, reside no estudo da interação entre os níveis de produção material e simbólica 

da realidade, considerando a dimensão cultural acompanhada das demais dimensões que 

formam o processo de formação hegemônica (ALMEIDA; BASTOS, 202140). Assim, 

partindo da perspectiva gramsciana do conceito, este subcapítulo se ancora nas reflexões de 

Raymond Williams (1979, 2005) acerca da hegemonia, no escopo das considerações acerca 

das práticas culturais, para realizar a análise das especificidades da construção do erotismo na 

pornochanchada presentes em A dama do lotação41.  

_______________ 
40 Publicado na revista Fronteiras & Debates neste ano, o artigo A busca cotidiana de Solange: 

pornochanchadas, hegemonia e erotismo em A dama do lotação, escrito por mim e Pablo Nabarrete Bastos, é 
um recorte de parte das discussões presentes neste subcapítulo. 

41 Importante contextualizar as influências e épocas de desenvolvimento da obra dos dois autores: enquanto os 

escritos de Gramsci foram gestados na Itália da primeira metade do século XX e marcados especialmente pelas 

abordagens políticas de Marx e Lenin, Williams atualizou a relação gramsciana entre cultura e política na Grã-

Bretanha da segunda metade do mesmo século, também sendo influenciado por outros teóricos do marxismo 

europeu, como Benjamin, Adorno e Althusser. Ambos foram figuras políticas e intelectuais marcantes de suas 

épocas.  
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Em seu ensaio crítico ao modelo explicativo da teoria cultural marxista, Williams 

(2005) destaca a evolução conceitual da hegemonia dentro do marxismo: o sentido clássico do 

termo, relacionado ao poder ou ao domínio político, é substituído por uma concepção de 

caráter relacional em termos de classes sociais, especialmente no que diz respeito ao 

estabelecimento de uma “classe dominante”. A partir da obra de Gramsci, que considera 

central dentro da teoria cultural marxista, Williams defende que esta evolução conceitual foi 

acentuada, especialmente pela compreensão do autor italiano a respeito da profundidade do 

conceito de hegemonia.  

Tal profundidade se relaciona à acepção da hegemonia enquanto processo em que a 

consciência de uma determinada sociedade está totalmente presente. Considera-se, dessa 

forma, a existência de algo completo, cuja vivência leva à saturação social.  Este processo 

confere à hegemonia uma grande complexidade, na medida em que suas estruturas internas 

“têm de ser renovadas, recriadas e defendidas continuamente; e que do mesmo modo elas 

podem ser continuamente desafiadas e em certos aspectos modificadas” (WILLIAMS, 2005, 

p. 216).  

Dentro da complexidade e da renovação permanentes da hegemonia, o autor defende 

um modelo teórico que não estabelece uma definição única e constante do conceito, levando 

em conta alternativas, contradições e possibilidades de modificação. Segundo este modelo 

teórico, em toda sociedade e em toda época existe um modo preponderante de práticas, 

sentidos e valores, com a hegemonia sendo um conjunto complexo de ações e possibilidades, 

no qual está presente uma compreensão coletiva da natureza do indivíduo e de seu ambiente. 

Para Williams (2005, p. 217), este conjunto contém “significados e valores que, vividos como 

práticas, parecem se confirmar uns aos outros, constituindo assim o que a maioria das pessoas 

na sociedade considera ser o sentido da realidade, uma realidade absoluta porque vivida”. 

Em outra obra na qual dedica espaço para a discussão conceitual da hegemonia, o 

autor (1979) destaca que as contribuições de Gramsci a esta discussão permitiram concretizar 

a relação do conceito a uma profunda associação de elementos políticos, sociais e culturais. 

Dentro desta concretização, foi facilitada a compreensão das especificidades da hegemonia e 

das suas diferenças com outros conceitos centrais da teoria cultural e política marxista, como 

a ideologia. 

Neste caso, as diferenças se relacionam com a defesa de Gramsci de identificação do 

domínio e subordinação dentro do processo de produção de desigualdade entre as classes em 

todas as sociedades, que faz com que a hegemonia ultrapasse a ideologia, comumente 

associada a uma visão de mundo, um modelo formal e relacional de sentidos e crenças. A 
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hegemonia, por sua vez, aponta Williams, engloba também todo o processo de vivência 

social, concretizado por significados e valores determinados e preponderantes. 

Dessa maneira, muito além de um nível superior de ideologia, a hegemonia se mostra 

como um conjunto de práticas e projeções sobre a totalidade da vida, incluindo a percepção 

dos indivíduos sobre si mesmos e seu mundo. Para o autor (1979, p. 113), o conceito forma: 

um senso da realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um senso de 
realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito difícil para a 
maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na maioria das áreas de sua vida. 
Em outras palavras, é no sentido mais forte uma “cultura”, mas uma cultura que tem 
também de ser considerada como o domínio e subordinação vividos de determinadas 
classes. 

Williams defende que esta acepção de hegemonia permite compreender de forma mais 

específica os processos de organização e controle social, através de suas formas de domínio e 

subordinação, além de introduzir uma noção de processo que se relaciona diretamente com a 

mudança e a pluralidade. A hegemonia, portanto, nunca é singular e tampouco “existe apenas 

passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada continuamente, recriada, 

defendida e modificada. Também sofre uma resistência continuada, alterada, desafiada por 

pressões que não são as suas próprias pressões” (WILLIAMS, 1979, p. 115). 

Considerando o modelo teórico proposto pelo autor, podemos afirmar que A dama do 

lotação está inserido em um contexto de práticas dominantes e efetivas, constituindo a cultura 

hegemônica (ALMEIDA; BASTOS, 2021). O filme foi coproduzido e distribuído pela 

EMBRAFILME, empresa criada no auge da ditadura militar, dentro de um contexto de 

consolidação da cultura de massas no Brasil. Como destaca Renato Ortiz (1987), o Estado 

autoritário brasileiro atuava diretamente nas instâncias culturais, criando diversas instituições 

que fortaleciam a diretriz governamental de integração nacional e facilitavam o controle 

estatal destas instâncias em termos de censura e desenvolvimento de projetos culturais. Entre 

as instituições criadas pelo governo ditatorial, Ortiz ressalta, além da EMBRAFILME, órgãos 

como o Conselho Federal de Cultura (CFC) e a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE).  

A dama do lotação também estava incluído no período apontado por Simões (2007) 

como o de consolidação da pornochanchada enquanto gênero pautado pelo foco no erotismo, 

pela produção constante de diversos títulos e pelo sucesso de bilheteria. Em um retrato do 

conservadorismo dos costumes que impacta a forma de as personagens se relacionarem com 

desejos e fantasias não realizadas, causando posturas que refletem transe e desencanto, o filme 

dialogou não só com a matriz estético-narrativa do seu gênero, mas também com o contexto 
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político e social de sua época, consolidando-se como uma das maiores bilheterias da história 

do cinema nacional, levando 6,5 milhões de pessoas aos cinemas.  

Pelo seu alcance comercial, teve lançamento simultâneo em 40 cidades do Brasil, 

incluindo 18 capitais estaduais42. No elenco, a fama da atriz protagonista, Sônia Braga, 

célebre pela interpretação de papéis de destaque em filmes e telenovelas, como as adaptações 

de romances de Jorge Amado Dona flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, 1976) e 

Gabriela (Walter Avancini, 1975), reflete uma escolha que articula televisão, cinema e seus 

objetivos, em última instância, comerciais (ALMEIDA; BASTOS, 2021).  

No filme dirigido por D´Almeida, a construção de Solange (Sônia Braga), como 

mulher, é estruturada pela sua decisão de separar o sexo do amor no casamento com o 

namorado de infância, Carlinhos (Nuno Leal Maia), logo na lua-de-mel. Quando o marido 

tenta beijá-la, ela, que casou virgem, diz que não está pronta, levantando da cama e pedindo 

para ele esperar, mas Carlinhos agarra-a quando Solange volta para a cama, rasgando sua 

roupa, tirando sua calcinha e estuprando-a, em planos médios que vão gradualmente passando 

a primeiros planos, em uma construção estética crua que consagra a violência a que a mulher 

recém-casada é submetida e a qual reage com desespero, privilegiando a imagem tanto em 

conjunto quanto detalhada de partes dos corpos do casal (imagens 37a a 37n, entre 10min03s 

e 12min57s). Após o estupro, Solange é mostrada em pé, olhando o mar, enquanto o marido 

afirma que ela era sua a partir de então, ao que ela responde com a profecia que verbaliza a 

sua decisão de separação entre sexo e amor: ela seria violada todos os dias, pois não queria 

sujar amor com sexo (imagens 37o e 37p, entre 13min27s e 13min35s). 

Imagens 37a a 37p: A lua-de-mel de Solange e Carlinhos – estupro e profecia 

37a   37b 

_______________ 
42 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra69101/a-dama-do-lotacao. Acesso em: 24 abr. 2021.  
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37c   37d 

37e   37f 

37g   37h 
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37i   37j 

37k   37l 

37m   37n 
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37o   37p 

Créditos - YouTube 

Começa, então, o processo da construção de individualidade de Solange, que decide 

excluir o sexo do casamento. Carlinhos fica desesperado com a negativa sexual da esposa; 

semanas após a lua-de-mel, Solange tenta, mas não consegue sentir atração pelo marido, 

mesmo amando-o. Gradualmente, ela diferencia seus comportamentos dentro e fora do 

casamento: em um primeiro momento, deixa o carro em um estacionamento, tira o sutiã, 

retoca e maquiagem e vai em direção à rua, ao som de Pecado original, música de Caetano 

Veloso trilha sonora do filme em diversos momentos, da primeira à ultima cena. Depois, em 

um jantar com o marido, com seu melhor amigo, Assunção (Paulo César Pereio), e a noiva 

deste, Solange, por baixo da mesa, passa o pé na perna de Assunção.  

Por fim, ela começa a separar suas aventuras extraconjugais em duas categorias: o 

grupo maior de desconhecidos que encontra nos lotações cariocas e com quem faz sexo em 

espaços públicos, como campos, cemitérios e cachoeiras; e o grupo menor, com dois homens 

muito próximos de Carlinhos. Dessa forma, ao mostrar este desenvolvimento da 

individualidade da sua protagonista, sua busca por sexo fora do casamento após o estupro 

sofrido pelo marido na lua-de-mel, que faz com que ela associe o sexo a uma sujeira que 

decide excluir da sua vida matrimonial, mas que se transforma em prazer ao ser feito com 

outros homens, A dama do lotação vai se construindo enquanto pornochanchada dramática.  

O filme fortalece a potência mercadológica que Abreu (2002) identifica na 

representação do erotismo dos filmes do gênero, a partir de uma problematização narrativa 

marcada pelo desfecho de um conflito sexual inicialmente marcado pela união entre humor e 

erotismo, mas que a partir do final da década de 1970 foi se aproximando cada vez mais do 

drama. Esta mudança temática se relacionava ao processo de estagnação do modelo estético-
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narrativo e de produção dos filmes do gênero, que passaram por um período de inserção cada 

vez mais constante de cenas de nudez e simulação de sexo, conforme ressalta Cruz (2016). 

Ao apresentar a trajetória sexualmente autônoma da personagem, subvertendo a 

dominância das figuras masculinas na dinâmica sexual, o filme destaca a figura de Solange, a 

partir da centralidade do corpo feminino nu, do seu volume, com sua boca e seus seios. Esta 

centralidade se insere no processo de construção de um olhar dominante masculino de 

objetificação do corpo da mulher e da ideia de feminino, que Seligman (2003) aponta como 

central nas pornochanchadas, em muitos casos envolvendo atrizes conhecidas por seus 

trabalhos na televisão, como a própria Braga. 

Dentro da constituição estética deste olhar, a mulher é o objeto louvado e almejado 

pelo homem; por outro lado, em A dama do lotação, partindo da análise de Williams (1979), 

também há espaço para uma representação hegemônica do erotismo que leva em conta 

contradições e possibilidades de modificação, entrando em conflito com um sistema de 

práticas e valores. Esta representação se mostra enquanto um modo complexo de práticas e 

efeitos. Ao mesmo tempo em que dá espaço para a busca de uma mulher pelo prazer e pela 

autonomia individual, o filme investe no olhar objetificador sobre a mulher e o seu corpo, 

produzindo um erotismo ambíguo transformado em produto comercial e estético, retratado em 

um filme que segue sendo uma das maiores bilheterias do cinema nacional. Tal erotismo 

dialoga, portanto, com o destaque do autor às relações entre hegemonia, mudança e 

pluralidade, dentro de um processo de modificação e pressão. 

A procura das pornochanchadas por uma renovação temática que lhes permitisse 

manter o diálogo com um grande público e o consequente sucesso de bilheteria – que no caso 

de A dama do lotação foi bem-sucedida – também se relaciona ao destaque de Williams sobre 

o caráter simultaneamente absoluto e complexo da hegemonia enquanto conceito, dentro de 

um processo de internalização das pressões econômicas. O filme dialoga com tais as pressões, 

que levaram o gênero a refletir a contradição presente nas relações interpessoais, priorizando 

enredos centrados em um erotismo marcado pela substituição do humor pelo drama e um 

maior espaço para cenas de nudez, entre o final dos anos 1970 e início dos 1980. 

A contradição destas relações está presente na forma como é mostrado o rompimento 

de Solange com a lógica de negação ao prazer feminino a partir da busca dela por 

relacionamentos extraconjugais, socialmente restrita apenas aos maridos. O primeiro homem 

próximo do marido que ela procura é Assunção, a quem pede para visitá-la em casa, logo 

mostrando que não quer ser vista por ele como amiga. Ela pede para ele virar de costas, deixa 

um dos seios descobertos e os dois se beijam. Como Assunção hesita em continuar aquela 
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situação na casa do melhor amigo, apesar de ceder ao desejo pela esposa dele, a saída foi irem 

ao motel Summertime. O letreiro do motel é rapidamente mostrado e a câmera se desloca para 

o quarto no qual Solange e Assunção estão nus e esparramados pela cama.  

Depois do sexo, ela vai sozinha para o banheiro da suíte, sendo mostrada em uma 

nudez celebratória, ao som de uma versão orquestrada de El día que me quieras, tango de 

Carlos Gardel relacionado ao romantismo em suas inúmeras versões, enquanto entra na 

piscina. Com uma mão tocando a água e a outra evitando molhar o cabelo, Solange é a 

materialização objetificada da mulher sexualmente desejada e ativa, dentro de um processo de 

busca pela satisfação do desejo, mas não pelo amor.  

De volta ao quarto, ela é confrontada por um Assunção confuso, constrangido e ainda 

nu sobre o porquê de ela trair Carlinhos logo com ele. Solange não se embaraça ao dizer que é 

indiferente a ele e que ama ao marido, por quem, contudo, não sente desejo. Queria descobrir 

se a frieza também se estendia a outros homens. Ante a surpresa e fúria de Assunção, cobaia 

desta experiência sexual, que diz ter nojo dela, Solange responde com ironia e desinteresse, 

enquanto se veste, dentro de um processo em que sinceridade, desencanto e destemor se 

unem: “é mais feliz do que eu, pelo menos você tem nojo de mim. Eu não sinto nada por 

você. Vê que horas são” (Imagens 38a a 38f, entre 49min21s e 49min32s). As imagens em 

primeiro plano dos dois em pé mostram o contraste entre as expressões do homem anojado, 

atordoado e ainda sem roupa e a mulher segura, indiferente e já vestida, que em seguida dá as 

costas para ele. 

Imagens 38a a 38f: Solange e Assunção – indiferença e nojo 

38a   38b 
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38c   38d 

38e   38f 

Créditos - YouTube 

Na jornada erótica de Solange, dentro de seu rompimento com a hegemonia 

falocêntrica do prazer, portanto, como a cena mostra com clareza, sexo, desprezo e mudança 

de relações de força estão presentes desde o início. Após ser estuprada pelo marido na lua de 

mel, Solange passa a desprezá-lo sexualmente, apesar de amá-lo, ao mesmo tempo em que é 

emocionalmente ambígua em relação aos homens com quem faz sexo, como Assunção, 

oscilando entre a indiferença, a raiva, o desejo e o desprezo. 

Além do melhor amigo de Carlinhos, Solange procura o pai do marido (Jorge Dória) e 

contesta seu discurso de vê-la como uma filha, despertando o desejo reprimido que o sogro 

sente por ela. A pedido de Solange, os dois vão para um motel; dessa vez, o Calypso. Na 

cama redonda do quarto espelhado, Solange desconta no sogro uma mistura potente de 

agressividade e desejo, cuspindo nele, que também embarca neste desejo que tentou sufocar; 

ela o acusando de considerá-la suja, montando nele e rolando com ele na cama giratória de 

motel, com o corpo nu, que o vestido aberto não esconde. O corpo de Solange novamente é 

privilegiado pelas imagens em primeiro plano e plano médio (Imagens 39a a 39f, entre 

1h06min08s e 1h06min57s). Como trilha sonora, um trecho instrumental de Pecado original. 
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Imagens 39a a 39f: Solange e o sogro – desejo e desprezo 

39a   39b 

39c   39d 

           39e   39f 

Créditos - YouTube 

É dentro dos lotações, como eram conhecidos os ônibus urbanos do Rio de Janeiro 

quando era capital federal, que Solange escolhe encontrar parceiros sexuais desconhecidos. 

Esta escolha faz com que o longa-metragem dialogue com questões importantes do universo 

rodrigueano, especialmente sobre as relações entre preconceitos de classe e tensões sexuais, 

dentro da forma como a protagonista decide lidar com seus desejos.  

A primeira incursão sexual de Solange em um lotação que o filme mostra, ao contrário 

das outras vezes, não envolve passageiros do ônibus, e sim o motorista e o cobrador, Bacalhau 

(Roberto Bonfim) e Mosquito (Ivan Setta), respectivamente. Com o veículo em movimento, 
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Bacalhau vê Solange no ponto de ônibus, avisa Mosquito e finge que o carro estragou, 

deixando o cobrador responsável por obrigar que todos os passageiros desçam e eles possam 

ficar sozinhos com Solange.  

Com o ônibus em movimento e os três a bordo, sob os protestos dos passageiros 

expulsos, Bacalhau também engana Mosquito, pedindo para ele verificar o pneu do veículo. O 

cobrador desce, Bacalhau logo dá a partida e segue com Solange para uma pequena cachoeira. 

Ao som de Pecado original, o motorista pega Solange no colo e leva-a até a cachoeira, onde 

os dois se despem, se beijam e tomam banho, dentro de uma alternância de planos médios e 

primeiros planos, com os últimos predominando no final da sequência e enfocando a 

expressão de prazer no rosto de Solange (imagens 40a a 40j, entre 57min16s e 59min30s). 

Imagens 40a a 40j: Solange e Bacalhau – do lotação vazio ao sexo na cachoeira 

40a   40b 

           40c   40d 
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40e   40f 

40g   40h 

40i   40j 

Fonte - YouTube 

A segunda incursão sexual de Solange no lotação é com um homem mais velho, com 

quem faz sexo em um cemitério, em seguida entrando em êxtase, correndo em um 

estacionamento repleto de outros ônibus, no que logo se revela ser um sonho – com ela sendo 

mostrada deitada na cama, ao lado de Carlinhos.  Dessa forma, em sua exploração do desejo, 

Solange constitui sua individualidade enquanto ser social e sexual a partir da busca pela 
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conciliação entre o amor pelo marido e a atração física por outros homens. Neste caminho, ao 

mesmo tempo em que não reprime esta atração, eximindo-se de culpa. ela se sente 

constantemente atormentada. sem entender porque age dessa forma, explorando o nojo que 

surge não por sentir-se indigna ou agindo como uma prostituta, mas sim por cruzar a fronteira 

entre o que era permitido e proibido às mulheres. 

É como mulher autônoma que Solange rompe com a lógica da hierarquia masculina do 

prazer, que permitia que apenas os homens tivessem amantes, escolhendo seus parceiros 

sexuais nos ônibus, celebrando a consagração do desejo no espaço público ou no espaço 

privado dos quartos de motel, mas nunca em sua casa. Nesta última está o marido, a quem ela, 

depois de ele pressioná-la, confessa suas aventuras, restando a Carlinhos passar da raiva à 

impotência, à morte simbólica. Na terceira cena com os ônibus (com início em 1h14min8s), 

Solange conta ao marido os detalhes da primeira vez que fez sexo com outro homem, que 

conheceu em um lotação e descobriu que era funcionário de Carlinhos.  

Em seguida, Solange é mostrada ao lado do marido, vestida de preto como se estivesse 

de luto, sentada e segurando um terço ao lado de Carlinhos, que está deitado catatônico, de 

terno e com as mãos entrelaçadas. O que prevalece ao final é a individualidade de Solange, 

sendo a do marido sacrificada em prol da liberação sexual da esposa, consagrando 

publicamente o que Ismail Xavier (2003) chama de estética da grossura, em que, a partir da 

exploração do nojo, o desejo se torna sujeira. Assim, constrói-se “um pan-erotismo ajustado a 

uma proximidade de corpos expostos ao olhar e ao toque, numa cidade tropical cujo clima e 

cultura celebram uma onipresença do sexo” (XAVIER, 2003, p. 191). 

Esta estética da grossura se relaciona à forma como Solange, enquanto personagem de 

uma pornochanchada, dialoga com o contexto de mudança de costumes de sua época, que 

vem igualmente acompanhado de conflitos, simbolizados especialmente pela surpresa e nojo 

com que os homens vão reagir à sua postura. Nesse sentido, Abreu (2002) aponta que este 

diálogo não anula o foco comercial e não contestatório das pornochanchadas, conseguindo 

representar a experiência cotidiana dos indivíduos em um período politicamente autoritário e 

socialmente conservador. 

Destaque também para as ambiguidades relacionadas à relação entre a 

pornochanchada e o Estado autoritário presentes no caso de A dama do lotação. Ao mesmo 

tempo em que atuou diretamente nas instâncias culturais, controlando questões relacionadas à 

censura e ao desenvolvimento de projetos culturais a partir da criação de instituições, 

conforme ressalta Ortiz, este autoritário também financiou por meio de uma de suas empresas, 
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a EMBRAFILME, a produção deste filme, que apresenta um rompimento direto com a lógica 

de conservadorismo de costumes apoiada pela ditadura em seus discursos.  

Mesmo Solange desejando uma punição por violar o modelo de relacionamento 

heteronormativo monogâmico, a punição não ocorre, nem por parte dos outros nem por ela 

própria. Após a morte simbólica do marido, a protagonista troca o traje preto do luto pelo 

vestido vermelho, retornando às ruas e aos lotações, dentro de sua separação entre amor e 

sexo. Consolidada esta separação, Solange é vista no final do filme andando pelas ruas do Rio 

de Janeiro de vestido vermelho, com a câmera se afastando dela gradualmente, em planos 

gerais, até mostrar apenas a cidade, enquanto relata a seu psicólogo43, em tom confessional e 

revoltado, seu tormento como mulher e esposa que estranha a própria singularidade, ao 

mesmo tempo em que não sente culpa por ela: “eu amo meu marido e me entrego todos os 

dias a qualquer um. [...] Eu faço o que faço e não sofro” (Imagens 41a a 41h, entre 

1h32min13s e 1h32min33s).  

Imagens 41a a 41h: Solange andando pelas ruas do Rio de Janeiro – a consolidação da mulher 

autônoma e inconformada 

41a   41b 

41c   41d 

_______________ 
43Importante destacar este elemento de submissão feminina ao desejo masculino no filme: apesar de priorizar o 

processo de busca por autonomia sexual de Solange, em A dama do lotação, é o marido que orienta ela a 
procurar a psicanálise por conselho de seu melhor amigo. 
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41e   41f 

41g   41h 

Fonte - YouTube 

O psicanalista contraria a busca da protagonista por punição e sofrimento, 

normalizando o comportamento. Profundamente contrariada com o tom compreensivo e 

cínico do psicanalista e com a ausência de nojo dela em relação a si mesma, Solange desabafa 

sobre ele aos gritos, chamando-o de canalha. O estabelecimento da sua liberação sexual, 

portanto, não causa represálias sociais a Solange, mas obriga-a, de maneira desencantada e 

turbulenta, a se conformar com a sua condição, tentar entender a própria autonomia e lidar 

com ela. 

Ao refletir sobre a forma como as personagens, especialmente Solange, se 

relacionavam com seus próprios desejos e fantasias, realizando alguns e buscando reprimir 

outros, portanto, o filme dialoga com um modelo performático - e em alguns momentos 

debochado – de construção das relações interpessoais pelo viés sexual dentro do contexto 

político, cultural e social conservador. A partir da articulação de um olhar objetificador sobre 

a mulher, ao mesmo tempo em que apresenta um caso de autonomia feminina de rompimento 

com a lógica falocêntrica do prazer, A dama do lotação investe em uma representação 

hegemônica e ambígua do erotismo, desenvolvida a partir das contradições e mudanças 

vivenciadas em um determinado momento histórico.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da tese, busquei construir o conceito de política do cotidiano a partir de uma 

viva e constante relação entre base teórica e objeto empírico. Esta busca esteve presente desde 

o começo da pesquisa, mas afinal, qual foi o seu resultado? Qual política do cotidiano é 

possível identificar na pornochanchada enquanto gênero cinematográfico e nos sete filmes 

analisados? Quanto mais o final da tese se aproximava, mais claro me parecia que estas 

respostas apontavam para alguns resultados concretos e muitas questões em aberto. 

Primeiramente, o Brasil se mostra cada vez mais preso ao seu passado: em vários 

termos, inclusive o sociopolítico, não superamos as duas décadas de ditadura civil-militar. 

Estes tempos de autoritarismo político e conservadorismo social, muito complexos, ambíguos 

e presos ao passado colonial brasileiro, ainda não acabaram; Permanece, portanto, a ideia 

presente na introdução: o passado segue no presente, tanto de formas claras quanto de 

maneiras camufladas. 

 Para entendê-los melhor estas várias camadas que compõe a relação entre o passado e 

o presente brasileiros, estudar a pornochanchada como gênero cinematográfico é bastante 

pedagógico. Por mais de uma década, a pornochanchada consolidou-se com grande 

multiplicidade de filmes e sucesso comercial, pautando um modo de fazer cinema eivado de 

ambiguidade e deboche que refletiu, de maneira muito rica, a complexa relação entre sexo e 

política no cotidiano dos brasileiros. Durante uma ditadura, as pornochanchadas souberam ser 

sutis e escrachadas, violentas e ternas, tristes e engraçadas, mórbidas e leves, conciliando, 

questionando e refletindo os costumes, a censura, os limites e os preconceitos da época em 

que estavam inseridas. 

Esta complexidade do gênero foi possível de ser compreendida graças à escolha 

metodológica que estruturou a construção da tese: condicionar a constituição conceitual da 

política do cotidiano ao corpus e à discussão teórica, dentro de um movimento gradual, 

orgânico, constante e inesgotável. Neste movimento, de muitas formas, como ficará claro ao 

longo destas considerações finais, as palavras-chave que também nortearam a construção do 

conceito, estiveram muito presentes na pesquisa. São eles: violência, atravessamentos entre 

público e privado, machismo, racismo e figuras de poder (como delegado, padre, Deputado, 

marinheiro, patrão, pai e marido).  

Importante ressaltar também que a pornochanchada como um todo e os sete filmes em 

específico foram, muitas vezes, pontos de partida, sendo sempre estudados dentro de dois 
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contextos – o da época em que foram realizados e o período em que esta tese foi escrita. 

Nomear e separar estes contextos foi fundamental para considerar tanto as diferenças quanto 

as semelhanças entre eles.   

Passando para a análise dos sete filmes em si, na qual a identificação das 

especificidades da pornochanchada enquanto gênero sempre esteve presente, a pesquisa 

considerou as características distintas das duas grandes fases temáticas do gênero, a cômica e 

a dramática. Esta consideração permitiu compreender melhor a complexidade da 

pornochanchada em termos estéticos, narrativos e de modos de produção, consolidando-se 

como um gênero que, nascido de um rótulo pejorativo, ultrapassou a superficialidade à qual é 

muitas vezes relacionada e o estereótipo de cinema pornográfico e de má qualidade, 

possibilitando a construção de um estudo sobre o valor sociopolítico de seus filmes.  

Em relação a eles, na análise de As cangaceiras eróticas e A noite das taras enquanto 

pornochanchadas cômica e dramática, respectivamente, foi possível examinar as diferenças e 

as semelhanças entre as duas fases. Se no erotismo leve e no ritmo rápido de filme de 

aventura do primeiro, a pornochanchada cômica apresenta a figura erotizada e empoderada 

das cangaceiras, esvaziando as possibilidades dramáticas do enredo e reservando ao sexo o 

espaço da sugestão, no segundo, o deboche supera o humor e abraça o drama. Ao lado do 

drama, surgem a violência, consagrando o estereótipo da femme fatale e aproximando o sexo 

da morte, em cenas de simulação sexual nas quais os corpos nus têm destaque. 

A partir da análise de outra pornochanchada dramática, Os sete gatinhos, por sua vez, 

teve início a construção conceitual mais clara da política do cotidiano. Na escalada de 

dominação e opressão sofrida pelas mulheres desta família disfuncional, foi possível discutir o 

alcance da ficção ao analisar os efeitos do autoritarismo no cotidiano, e compreender como 

uma pornochanchada era capaz de relacionar violência e poder dentro de sua linguagem e 

estética próprias.  

Esta relação foi vista pelo estudo complementar das noções de poder nas obras de 

Bourdieu e Foucault, resultando na compreensão do sucesso parcial de Noronha em 

consolidar a dominância do sistema simbólico familiar até o momento em que é identificado 

pela esposa e pela família como o culpado pela tragédia que se abateu sobre o clã. Poder, 

desta forma, também é associado no filme à reviravolta e à circulação, sendo algo mutável até 

certo ponto. Permanece, contudo, o sistema familiar de mercantilização do corpo feminino, 

ligado a um modelo social machista ao qual, em certos pontos, a própria pornochanchada está 

vinculada, especialmente na forma como consagra o olhar objetificador masculino sobre a 

mulher. 
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Traçadas as bases iniciais do conceito, o quarto capítulo foi dedicado a relacioná-lo a 

uma discussão sobre a formação sociopolítica brasileira, através do estudo de dois episódios 

de Como é boa nossa empregada e Nos embalos de Ipanema. Partindo da análise do primeiro 

filme, racismo, patriarcalismo, machismo e desejo aproximaram os brasis da colônia e dos 

anos 1970, atualizando, nas mansões e apartamentos da elite carioca, a casa grande rural e 

escravocrata. 

Em arranjos e desencontros sexuais, o desejo se mostra político e inserido em uma 

sociedade patriarcal, machista, racista e desigual, na qual as aparências devem ser mantidas e 

homens e mulheres têm diferentes vozes, apesar das possibilidades de resistência ao controle 

social. As segundas são silenciadas e objetificadas, especialmente as negras, 

hipersexualizadas e socialmente enquadradas nos estereótipos de empregada doméstica e 

mulata sexualmente disponível. Nesta sociedade, impera uma política do cotidiano de 

conciliação, que permite a contestação da autoridade patriarcal através da traição feminina, 

desde que escondida, mais que do marido, das outras pessoas, que toleram apenas as relações 

extraconjugais do primeiro, mantidas de forma discreta em espaços privados. 

O segundo filme, por sua vez, permite identificar, na mesma zona sul carioca, a 

desigualdade social e as relações de poder dentro de outra discussão, na qual a importância do 

individualismo na formação sociopolítica nacional e ocidental ganham destaque. Realizado no 

período de transição entre as fases cômica e dramática da pornochanchada, Nos embalos de 

Ipanema oscila entre a leveza e a ironia amarga, desmontando a crença da democracia à beira-

mar e retratando as dinâmicas sociopolíticas presentes nas areias do bairro nobre. 

Na aventura ipanemense de Toquinho, o surfista de Marechal Hermes que sonha com 

as ondas do Havaí, ganha força um processo de individualismo intimista mercantilizado, que 

prioriza a satisfação dos desejos individuais e da busca pelo dinheiro necessário para alcança-

los. Neste processo, vender o próprio corpo acaba se mostrando como uma, se não a única, 

alternativa viável para Toquinho, inclusive reaproximando-o da ex-namorada, Verinha, dentro 

do imaginário conservador que o filme abraça, no qual Ipanema pode ser cruel para os pobres, 

a quem sonhos, trabalho e casamento são negados. 

As discussões presentes no último capítulo caminharam em direção à consolidação 

conceitual da política do cotidiano no âmbito da tese, dentro do diálogo entre as noções de 

cotidiano e hegemonia nas análises de Bem dotado – o homem de Itu e A dama do lotação, 

respectivamente. Ao apresentar as aventuras eróticas de Lírio em São Paulo, Bem dotado 

exemplifica as capacidades das pornochanchadas cômicas de destacar a inevitabilidade e a 
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imersão que a vida cotidiana impõem aos indivíduos, fazendo com que eles mergulhem de 

fato na cotidianidade. 

No caso de Lírio, esta cotidianidade é pautada por pragmatismo e obtenção de 

confiança e experiência, dentro de um movimento de perdas e ganhos voltado para uma 

experiência sociopolítica no mundo externo centrada não apenas no sexo, mas também nas 

relações de poder e nas diferenças de classe e gênero. Ao mesmo tempo em que é objetificado 

pelas dimensões do seu órgão sexual, Lírio também é desejado, beneficiado e, por fim, 

perseguido, em uma corrida real e metafórica que faz com que ele retorne à sua zona de 

conforto, encontrando sua igual, a mulher de Itu. 

Já a partir da análise de A dama do lotação, a construção metodológica caminhou em 

direção a um elemento central tanto no filme quanto na pornochanchada enquanto gênero: as 

especificidades e as ambiguidades da consolidação de um erotismo hegemônico. Enquanto 

pornochanchada dramática, portanto destacando os dissensos, conflitos e violências presentes 

nas dinâmicas das relações interpessoais, bem como os corpos nus (especialmente femininos) 

e as cenas de simulação sexual, A dama do lotação mostra como a busca da pornochanchada 

por renovação temática permitiu a emergência de paradoxos em uma das maiores bilheterias 

da história do cinema nacional. 

Estes paradoxos estão presentes na busca de Solange por autonomia sexual, separando 

sexo e amor sem ser punida por isso; a punição, contudo, esteve presente antes desta busca, 

em grande parte motivando-a, durante o estupro da protagonista pelo marido, na lua-de-mel. 

Apesar de autônoma, Solange é construída dentro dos moldes de objetificação feminina da 

pornochanchada, por meio de uma câmera sempre em busca de seu corpo.  

Analisado o processo de construção da tese e da política do cotidiano como conceito, 

retorno às duas perguntas que abrem estas considerações finais, destacando que a busca da 

pesquisa chegou a vários caminhos, materializados na análise de um gênero cinematográfico e 

sete das suas centenas de filmes, marcados pela grande multiplicidade. Esta análise demonstra 

as diferentes formas como a pornochanchada e os filmes do corpus dialogam com a sociedade 

brasileira das décadas de 1970 e 1980, bem como com a sociedade do Brasil de 2021, levando 

em conta as diferenças entre estes diálogos. 

Surgem, portanto, a partir de uma, várias politicas do cotidiano, complementares entre 

si e diretamente relacionadas à ambiguidade da pornochanchada e de um país que insiste em 

não lidar com o próprio passado. Entre estas políticas do cotidiano, destaco as que enxergo 

como principais: a da violência, a da conciliação, a do desejo, a dos preconceitos, a do poder, 

a da revolta, e talvez a mais ativa delas, a do deboche.  
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Se por um lado, esta multiplicidade de políticas do cotidiano permite identificar as 

várias facetas de um conceito rico e vivo, capaz de abranger as diversas características 

presentes nas dinâmicas das relações interpessoais nas pornochanchadas, por outro, ela 

também dificulta a compreensão de uma unicidade, de uma característica central do conceito. 

A política do cotidiano que se consolida como resultado desta pesquisa, portanto, é 

fragmentada e muito dinâmica. É, contudo, um conceito robusto, com características próprias, 

inserido em um movimento de investigação que não se esgota no âmbito desta tese e que pede 

futuras explorações e desenvolvimentos. Tais passos futuros poderão levar em conta novos 

objetos e contextos sociopolíticos, que possivelmente permitirão analisar novas facetas da 

política do cotidiano e, ao mesmo tempo, a partir da constituição de um conjunto teórico-

empírico mais robusto, avançar na identificação das suas características centrais. 
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