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Este trabalho aborda a questão do Ciclo da Pornochanchada, situando o 
mesmo no período dos governos militares no Brasil.  Nesta época de um cinema 
feito nas bases delimitadas pelo estado, floresceu um ciclo anárquico que ao 
mesmo tempo convivia tranqüilamente com o padrão de “cultura popular” da 
época. Este estudo analisa a pornochanchada com base na contextualização 
histórica, vinculando-a ao estudo da comédia e da sexualidade no cinema.   

 

Palavras-chave: Cinema Brasileiro; Anos 70; Comédia Popular; Pornografia;Governos Militares 

 

Nem tanto o pornô 

Na metade dos anos sessenta, logo após a primeira investida da ditadura militar 

brasileira, surge, primeiro no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, um gênero de 

comédias cinematográficas leves que acabou tornando-se um grande êxito de público 

popular no Brasil. Trata-se da pornochanchada que, mal vista tanto pelos intelectuais 

contrários ao regime, quanto pelo governo, foi bem aceita pelo público que formava filas 

para ver os filmes, garantindo números de bilheteria quase nunca vistos na história do 

cinema brasileiro. Apenas como exemplo, em 1969 foram realizados dois dos principais 

títulos do ciclo: Adultério à Brasileira, Pedro Carlos Rovai, e Os Paqueras, Reginaldo 

Farias, que Segundo Fernão Ramos:  
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“...são típicos exemplares das primeiras comédias eróticas, caracterizadas por certos 

cuidados na elaboração do roteiro, na escolha do elenco e no trabalho da direção.  

São também êxitos comerciais, superando a marca de um milhão de espectadores”3 

Em termos de bilheteria, a pornochanchada, ocupou um lugar de destaque.  Ainda 

segundo Ramos: “...ao percorrermos as 25 maiores bilheterias entre 1970-1975, deparamos 

com nove pornochanchadas, capitaneadas pela recordista A Viúva Virgem (direção de Pedro 

Carlos Rovai, 1972)”.4 

Classificada como comédia erótica na época de seu lançamento, e como comédia 

popular urbana ou comédia de costumes estas comédias do cotidiano chegaram mesmo a 

ser equiparadas ao filme pornográfico, devido à liberdade em mostrar nus parciais 

femininos e masculinos e à insinuação à sexualidade. A bem da verdade, ninguém nunca 

definiu realmente o que foi nem como foi a pornochanchada.  Assim, vamos tratar, aqui, de 

examiná-la associando-a ao gênero comédia e destacando seu caráter popular dentro da 

cultura brasileira.  

 

A arte do riso 

Segundo Luiz Paulo Vasconcellos, no seu Dicionário de Teatro, a comédia é “uma 

das formas principais do drama, que enfatiza a crítica e a correção através da deformação e 

do ridículo. O efeito principal é provocar o riso” 5 

Comparada com a tragédia, enquanto gênero, a comédia já foi considerada como um 

estilo inferior, popularesco e não dado às grandes representações nem às artes mais cultas e 
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acadêmicas. No teatro do início do século XX as peças e pequenas encenações cômicas 

abrigavam-se nos esquetes dos cabarés, nos espetáculos de vaudeville e nas operetas. 

No início da história do cinema a comédia tomou conta dos filmes mudos, curtos e 

destinados ao público popular dos nickel-odeons americanos. Como podemos ver: 

“Impossibilitados de freqüentar os teatros, os salões e os restaurantes da 
aristocracia e dos novos ricos, demasiado caros para as suas posses, as classes 
populares entretinham-se sobretudo nos cafés e nas tabernas (...) É neste ambiente, 
ao mesmo tempo enebriante e sórdido, que vamos encontrar a origem do music-
hall, forma de espetáculo intimamente associada à apresentação cinematográfica na 
Europa até finais da Segunda Guerra Mundial”. 

É porventura esta estreita relação entre o cinema primitivo e o music-hall, na maior 
parte dos casos apresentados nas mesmas salas e nos mesmos programas, que desde 
início levou a burguesia culta a encara o animatógrafo com a maior suspeição.”6 

O riso consiste também em uma certa catarse e implica em reconhecer o ridículo. 

Mais ainda, em reconhecer-se no ridículo, achando graça de situações que, vistas sem a 

sátira ou a paródia  poderiam ser tachadas de trágicas.  Comédia significa rir da desgraça 

própria ou alheia, rir da falha, da fantasia inalcançada, rir da incapacidade, enfim, 

transformar  as pequenas tragédias em situações cômicas, as vezes com tal naturalidade que 

escorregar numa casca de banana e cair no chão pode ser ao mesmo tempo engraçado em 

Nova York ou em Nova Délhi. 

A comédia tem sido vista e estudada quase sempre como um gênero fácil, 

intimamente ligado ao seu tempo histórico (a contextualização e a identificação são uns dos 

fatores predominantes na aceitação do texto cômico), popular e menor.  Enquanto gênero, 

esteve sempre representada na história do teatro e do cinema.  A comédia necessita do 

público para realizar-se em sua plenitude. É o riso, a gargalhada e a compreensão que 

traduzem a eficiência e a aceitação da mesma.   

Na Poética, Aristóteles aponta para o fato da comédia trabalhar com a imitação, mas 

a imitação de homens inferiores, ou seja, de homens que não fossem bravos guerreiros ou 
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sábios letrados, mas cidadãos comuns, ou, com um pouco mais de sarcasmo, incapazes, 

burros ou simplesmente ingênuos.  

“...não, todavia, quanto a toda espécie de vícios, mas só quanto àquela parte 

do torpe que é ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina e 

inocente”.7  

Tanto na tragédia quanto na comédia, o enredo é composto da ação ou de pequenas 

ações encadeadas, que desembocarão na ação principal.  Esta não começará nem terminará 

aleatoriamente, tendo um início, um meio e um fim; portanto, o enredo é o primeiro 

elemento relevante destacado por Aristóteles.  Na comédia ele será construído a partir de 

eventos risíveis que se ajustem à probabilidade, não ficando descartadas as 

impossibilidades e as ilogicidades, como fontes geradoras do cômico. 

Levando em conta os elementos destacados do gênero comédia, todos se aplicam ao 

estudo da pornochanchada. Estes filmes se constituíam de histórias curtas, de fácil 

compreensão com personagens que beiravam o ridículo sendo este ridículo componente do 

cotidiano social da época. A apresentação do ridículo e os personagens cômicos faziam 

coisas consideradas moral e socialmente erradas, mostrando falhas e defeitos. O riso que 

nasce da constatação destas falhas e defeitos é chamado de “riso da zombaria”.   

A definição destas falhas e defeitos depende da estratificação moral de cada 

sociedade e também de um desajustamento em relação às proporções consideradas corretas, 

do ponto de vista da natureza humana.  Porém, para provocar apenas o riso, e não só a 

comiseração e a tristeza, estes defeitos devem ser pequenos e sem conseqüências graves 

para seu protagonista ou para o grupo no qual ele está inserido.  Quem ri considera-se 

superior àquele de quem está rindo, pois vê no outro um defeito que não possui.  Por isto, o 

herói cômico que provoca o riso é considerado um indivíduo abaixo da média, inferior.  

Segundo Vladimir Propp, em Comicidade e Riso8 , um dos fatores da satisfação é o fato de 
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constatar no outro exatamente um defeito que não possui.  A comédia, então, trabalha com 

o riso da diversidade, ou seja, achamos graça daquilo que foge à norma (de conduta, 

estética, moral), porém, achamos isto por não sermos iguais.   

O riso brota sempre da constatação de um desvio, de uma transgressão; falhas de 

caráter moral ou comportamental apresentam-se segundo um padrão definido pela 

sociedade em questão.  Esta transgressão pode dar-se no âmbito moral /comportamental, 

infringindo regras sociais e trazendo à tona relacionamentos ditos amorais, como o 

adultério, o triângulo amoroso, relacionamentos homossexuais, etc.  Claro que sem deixar 

que esta transgressão tome um caráter catastrófico, a não ser quando esta é a real proposta, 

como no caso do humor negro. 

Na dramaturgia brasileira existe uma tradição de comédia que data do trabalho de 

Martins Pena (1815-1848), que produziu vinte comédias em sua carreira.  Segundo o crítico 

Sábato Magaldi:   

“Começava aí (...) o verdadeiro teatro nacional, naquilo que ele tem de mais 
específico e autêntico.  Martins Pena é o fundador da nossa comédia de costumes, 
filão rico e responsável pela maioria das obras felizes que realmente contam na 
literatura teatral brasileira” 9 

A tradição da comédia brasileira está na abordagem do cotidiano de uma forma 

bastante coloquial o que faz, por exemplo, com que as obras de Martins Pena (tais como O 

Noviço e O Usurário), embora tenham sido escritas no século passado, mantenham a 

atualidade. 

A chamada comédia de costumes ridiculariza os modos, costumes e aparência de 

um determinado grupo social ou de uma determinada sociedade.  A visão satírica da 

sociedade muitas vezes impregna nestas obras um caráter ideológico de fácil acesso ao 

público, uma vez que o próprio gênero comédia já é tradicionalmente de fácil 

entendimento, para ser apreciado por um público cada vez mais abrangente.  O próprio 

dramaturgo Molière, criador de comédias de costumes como As Preciosas Ridículas, disse 
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que “A correção dos absurdos sociais deve ser, em todos os tempos, a verdadeira matéria 

da comédia”10.  

Além dos elementos da comédia identificamos na pornochanchada a presença da 

farsa, enquanto gênero dramatúrgico, na análise dos filmes representativos do ciclo. De 

acordo com Vasconcellos, no seu Dicionário de Teatro11 este gênero “caracteriza-se pela 

situação cômica exagerada, baseada principalmente em equívocos e qüiproquós, em 

detrimento da caracterização dos personagens, linguagem espirituosa ou outro tipo qualquer 

de apelo intelectual” Ou seja, é a atribuição de uma certa naturalidade a situações, num 

primeiro momento, inverossímeis. 

Martins Pena, na comédia de costumes, fixou comportamentos e características, 

desenhando um retrato do Brasil de sua época.  Um retrato fiel, ao mesmo tempo em que 

engraçado, e que fazia graça exatamente por abordar aspectos do cotidiano da população / 

público.  Mais uma vez fazendo referência à história da comédia no Brasil, a 

pornochanchada encaixa-se completamente na definição, pois o tema principal sempre era o 

Brasil do momento, o tempo que o país vivia, seus costumes e o cotidiano. Associada a 

isto, tinha, então, uma historia convencional que girava invariavelmente em torno de 

relacionamentos.  Através da abordagem deste cotidiano como um microcosmo, a comédia 

de costumes consegue denunciar e criticar a situação do país.  O próprio Martins Pena, em 

seus textos cômicos, atacava a política, a religião e os costumes arcaicos do Brasil do 

século XIX. 

A comédia de costumes – a crítica humorística do cotidiano – aparecerá em quase 

todas as manifestações artísticas populares do Brasil.  No nascimento do rádio, os 

programas que alcançavam maior audiência, depois das grandes estrelas musicais, eram 

exatamente aqueles programas cômicos, que satirizavam o dia-a-dia nacional. Dentro do 

cinema brasileiro, o movimento que mais se assemelha, em propósitos e abordagem, à 
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pornochanchada, de quem inclusive esta herdou o nome e a fama de gênero inferior entre a 

intelectualidade, é a chanchada. 

 

A comédia no cinema brasileiro: 

As chanchadas constituíram um momento ímpar no cinema nacional, com um 

público excelente, e, graças a ela, foram produzidas trezentas obras entre 1950 e 1960.12 As 

companhias mais importantes foram a Cinédia, de Ademar Gonzaga, e a Atlântida, 

associada em 1947 com o grupo distribuidor e exibidor Severiano Ribeiro, para conjugar 

distribuição com produção. 

A chanchada era uma feliz conjugação entre os músicos, programas populares de 

rádio e o Teatro de Revista. Este também um grande exemplo da tradição da comédia 

cotidiana no país, pois, junto com os números musicais, que incluíam cantores, cantoras e 

vedetes, apresentava números de piadas e brincadeiras, sempre girando em torno da política 

e dos costumes da época. Com esta (e outras) referência popular, a chanchada a fez filmes 

bastante apreciados pelo público e possibilitou uma forte identificação com a população de 

renda média e baixa.   

Exemplares de uma produção nos moldes industriais, os filmes eram realizados em 

grande escala (guardando as devidas proporções da época) e destinavam-se ao público 

urbano de classes B e C, sendo que, em muitas ocasiões, este público tornava-se bastante 

heterogêneo. 

Na época, as salas de cinema localizavam-se na área urbana, nos bairros e no centro 

das grandes e pequenas cidades e, desde o princípio os filmes que nelas eram exibidos 

atingiam um público popular.  A chanchada destinava-se então às camadas intelectualmente 
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menos exigentes da população, que já tinham como referência o Teatro de Revista e os 

programas de rádio, com piadas e números musicais.   

O Rio de Janeiro era a sede da Atlântida, a principal produtora da década de 50, que 

descobriu uma fórmula de explorar o mercado: voltar-se quase que exclusivamente para o 

público popular, apoiando-se no teatro ligeiro e nos nomes conhecidos dos meios de 

comunicação da época, formados pelos ídolos do rádio.  Além disso, pela localização, o 

acesso aos cinemas também era facilitado e o preço do ingresso de cinema era bastante 

acessível.13  A propósito deste aspecto, em 1952, o Brasil tinha o sétimo ingresso mais 

baixo da América Latina; e mais: estava entre os dez primeiros países em número de salas 

de cinema e total de espectadores. Na década de 50, o Rio de Janeiro tinha 

aproximadamente trezentas salas, contra as quase noventa disponíveis no final dos anos 80 

e a centena do final do milênio, número ampliado apenas pela inserção dos sistemas 

Multiplex e pela profusão de salas em shopping-centers.  Isto confirma que o cinema era 

um tipo de lazer bastante popular. Na época da pornochanchada, a situação se repetiu.  Ir ao 

cinema era uma alternativa de lazer fácil e barata.  

Na chanchada era utilizada uma forma de representar fortemente associada a uma 

idéia de homem brasileiro simples, virador, malandro e ladino, onde o cômico e o jocoso 

imperavam.  Esta forma de representar não era de forma alguma bem vista por nossa elite 

intelectual, muito menos pela elite cinematográfica.  Este impasse apresentou-se também na 

época da pornochanchada.   

 

A vez da comédia erótica: a pornochanchada. 

Herdeira das características da chanchada com apenas um pouco mais de malícia, 

acompanhando o andar libertário dos anos 60, a pornochanchada era um programa familiar. 

Os pais de família podiam levar suas senhoras e seus filhos maiores para os cinemas de 
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bairro ou mesmo para os centros das cidades, para assistir viúvas virgens, cornos mansos e 

adultérios de todo o tipo e forma. Isto acontecia sem medo ou receio pois as situações 

ficavam bastante claras durante os filmes. A mulher que traía era aquela sem dignidade 

nem moral e sempre tinha um final menos glorioso do que a mocinha de moral ilibada. A 

mulher honesta poderia até ser enganada mas acabava bem, casada e se possível 

provocando a redenção do mocinho, do herói vagabundo. 

A primeira idéia sobre pornochanchada era de que ela tinha sido feita sob 

encomenda pelo establishment da época para combater o chamado cinema cultural que 

atrapalharia  as diretrizes tomadas pelos governos militares. Estudando, lendo, pesquisando 

em bibliografia, nos filmes  e principalmente conversando com  diretores,  atores, críticos e 

pesquisadores,  a idéia sobre este ciclo mudou quase que radicalmente. Nem a favor da 

ditadura, nem uma franca combatente, a pornochanchada veio, por uma confluência de 

fatores propícios, ocupar uma faixa de mercado que estava a descoberto. A legislação 

brasileira  garantia uma cota bastante grande de dias anuais para a projeção de filmes 

brasileiros. A ditadura encerrava possibilidades de ocupar este mercado com filmes de arte,  

mesmo com  os filmes provenientes do Cinema Novo que tiveram seu auge na década 

anterior. 

Lido como um ciclo, a pornochanchada é um subgênero da comédia e, como tal, 

aproximou-se do público popular pelos seus atributos de fácil identificação e carisma. Os 

realizadores ligados à pornochanchada deram ao público não aquilo que ele queria ver, mas 

aquilo que ele já estava acostumado a ver. Trouxeram para os anos 60 e 70 os malandros 

eternizados pela chanchada dos anos 40 e 50. Ocuparam a orla da cidade mais linda e 

desejada do país , o Rio de Janeiro e, de quebra, estamparam a nova moda das praias 

nacionais, o biquíni. 

A pornochanchada não criou nada de novo, apenas incrementou com os ares da 

época em que surgiu elementos já conhecidos e aprovados pelo público das classes médias 

e populares, uma vez que nas décadas de 60 e 70 o cinema no Brasil era uma diversão 

acessível. Como já vimos, cinemas de bairro e dos centros das grandes cidades exibiam sem 

culpa os filmes do ciclo. 
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Nos títulos o grande chamariz, palavras de duplo sentido, paródias e referências a 

situações conhecidas como fez a chanchada ao cinema estrangeiro. Já para o final do ciclo 

títulos como Bacalhau, Adriano Stuart 1976, e Os embalos de Ipanema, Antonio Calmon 

1978, trouxeram para o público a referência de Tubarão, Steven Spielberg 1975 e Os 

embalos de sábado à noite, John Badham 1977, embora em nada se parecessem.                                                                                                                                 

Os diálogos com palavras de baixo calão também foram um chamariz muito grande 

para estes filmes. O público nunca ouvira termos deste tipo ditos em tom jocoso nos filmes 

nacionais. Ao simples mencionar da palavra corno, uma explosão de gargalhadas. Também 

encantava o público aquilo que ficava implícito: subentende-se que aquela mulher é 

bastante liberal e que já tivesse transado com todo mundo. Um simples gesto ou uma 

piscadela sobre o assunto já era motivo para o sucesso da cena. 

Moralista como o Brasil da ditadura, a pornochanchada não comprava briga, embora 

a censura sempre visse mais e mais onde não havia nada. Os personagens de 

comportamento mais liberal, os libertinos que ousassem pregar o sexo livre, o amor sem 

culpa (“Viva a Suécia !”, gritava o personagem Toledo / Walter Foster em Os paqueras.) 

não eram os mais abençoados no final. A mocinha, que podia fazer o que quisesse durante o 

filme, porém só perdia a virgindade para o mocinho que casasse com ela. Nos primeiros 

filmes, nem ao menos tirar a roupa ela podia. Quem imaginou ver Adriana Prieto ou outra 

mocinha ilibada nua na primeira fase teve de contentar-se em admirá-la de maiô, em 

compensação Norma Benguell, Darlene Glória e outras mulheres mais vividas podiam 

mostrar os seios sem problemas.  

Bastante freqüente nos filmes do ciclo, o personagem do malandro, aquele oposto 

do “País que vai pra frente”  e  do “Brasil é feito por nós” dos anos 70, não foi pensado nem 

tramado para bater de frente com a política de marketing dos militares. O malandro estava 

já aí. Sempre esteve. Os malandros da chanchada (os mais famosos: Oscarito e Grande 

Otelo), os malandros do samba, os cantores do morro (Moreira da Silva seu mais claro 

exemplo) e mesmo retratado pelo moralmente rígido Walt Disney, quando desenhou o 

Brasil e criou um personagem nacional fez o Zé Carioca, o malandro que cativa o público. 

No caso da pornochanchada o malandro apenas foi retirado do morro e colocado na zona 
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sul do Rio de Janeiro, pois era o que dava status na época, mas a essência era a mesma: não 

trabalhava e se dava bem, era um grande conquistador e ainda por cima bonito e charmoso. 

Como parte integrante do ideário popular, o malandro fez o maior sucesso.  

Preconceituosa com o sexo, utilizado apenas de forma jocosa, a pornochanchada 

não permitia desvios de forma nenhuma. O mais claro dos seus atos moralistas foi à 

caracterização dos personagens gays. Sempre eram estereotipados de forma a assumirem o 

papel do bobo na história. Ridicularizados, os filmes deixavam bem clara a sua postura 

rígida de não se confrontar  com o código de ética pregado pela classe média. Personagens 

que não tivessem uma conduta moral aceita nos preceitos da sociedade não se davam bem 

no final. 

A insinuação ao sexo e as piadas de duplo sentido, chamadas como baixo corporal 

tinham também êxito absoluto junto ao público de classe média. Tanto é a prova que deu e 

dá certo que esta mesma fórmula utilizada na chanchada e na pornochanchada passou para 

os programas populares de televisão vistos até hoje com os mesmos ingredientes. 

 

Considerações Finais: 

Não adianta tentar imaginar a pornochanchada com alguma pretensão a mais que 

não fosse fazer bilheteria e isto ela fez de sobra. Odiada pela crítica, a pornochanchada foi 

desprezada tanto pela direita, por ser grosseira e libertina, como pela esquerda, por ser 

alienada e superficial. E assim tem sido com o cinema popular no Brasil.  Porém, além da 

indiferença, por parte das camadas mais cultas da população, a pornochanchada ainda levou 

para sempre o estigma de ser responsável por ter impingido ao cinema brasileiro a fama de 

ser vulgar e apelativo. 

O estudo sobre o ciclo não se conclui, não se esgota, pois a questão do cinema 

popular e do público versus o cinema culto, intelectualmente aceito, continua a descoberto.  

No Brasil, a cultura popular ainda tem um longo caminho a percorrer para poder entrar com 

glória na história nacional. 
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A pornochanchada foi um cinema de bilheteria, feito com este intuito e utilizando-se 

de elementos que já estavam aí, provenientes da própria tradição popular e cultural do 

Brasil, acrescido a isto uma época de liberalização de costumes, da luta entre a moral rígida 

e a Família com Deus pela Liberdade. Qual é o problema ? Acreditamos então  na 

afirmação do cineasta Roberto Farias de que “naquela época ninguém gostava do cinema 

brasileiro, salvo o público.” 14 

 

 

Bibliografia Utilizada: 

1. ARISTÓTELES.  POÉTICA. Porto Alegre: Globo, 1966. 

2. BENDER, Ivo C.COMÉDIA E RISO: uma poética do teatro cômico. Porto Alegre: 
Editora da Universidade – UFRGS / EDIPUC RS, 1996. 

3. DIAS, Rosângela de Oliveira. O MUNDO COMO CHANCHADA: cinema e 
imaginário das classes populares na década de 50. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1993, p.13. 

4. GEADA, Eduardo. O CINEMA ESPETÁCULO. Lisboa, Portugal: Edições 70. 

5. HORTON, Andrew S. (org) COMEDY / CINEMA / TEORY. Berkeley / Los 
Angeles / Oxford, USA: University of California Press, 1991. 

6. MAGALDI, Sábato. PANORAMA DO TEATRO BRASILEIRO. São Paulo: 
Global, 1997. 

7. PROPP, Vladimir. COMICIDADE E RISO. São Paulo: Ática, 1992. 

                                                 

14 Roberto Farias. Entrevista concedida a autora em Gramado, RS / agosto de 1997 

 

 

 



 13

8. SELIGMAN, Flávia O BRASIL É FEITO PORNÔS – o ciclo da pornochanchada 
no país dos governos militares. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação 
em Comunicações e Artes / Área de concentração: Cinema. Escola de 
Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo.  São Paulo, agosto de 2000. 

9. STAM, Robert. BAKHTIN: da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Ática, 
1992. 

10. VASCONCELLOS, Luis Paulo. DICIONÁRIO DE TEATRO. Porto Alegre: 
L&PM, 1986. 


