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A BOCA DO LIXO E OS PORNOCHANCHEIROS: RELAÇÕES ENTRE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E“DIVERSÕES ADULTAS” NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO 

Romulo Gabriel de Barros Gomes 
 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o contexto histórico-formativo 
da região que abrigou a maior quantidade de produtoras cinematográficas reportadas 
pela historiografia do cinema nacional, além de uma tradição de prostituição e outras 
“diversões” transgressoras. A região passou a ser conhecida como Boca do Lixo, no 
centro da capital paulista. Bem como observar sua relação ambígua com as instâncias 
governamentais durante as décadas que perduraram sua existência, tanto quanto zona 
de tolerância, como pólo cinematográfico especializado em produções eróticas 
durante o regime civil-militar brasileiro. O eixo desta discussão é a problematização 
acerca do discurso normatizador e amplamente moralizante dos governos e, por outro 
lado, sua permissividade ou mesmo incentivo direto às atividades da Boca num 
segundo plano, nos bastidores da política. Compreende-se que, a partir de tal análise, 
faz-se possível observar o que é apontado por Michel Foucault ao observar no 
exercício difuso e capilar do(s) poder(es) um potencial ora cerceador, ora quanto 
criador e que tece relações nem sempre lineares e quase sempre difusas. 
Palavras-chave: Boca do lixo; Cinema; Ditadura civil-militar; Pornochanchadas.  
 
 
Summary 
This paper aims to analyze the historical and formative context of the region that 
sheltered the largest number of cinematographic producers reported by the 
historiography of national cinema, as well as the tradition of prostitution and other 
transgressive "amusements". The region came to be known as Boca do Lixo, in the 
center of the city of São Paulo. As well as observing its ambiguous relationship with the 
governmental instances during the decades that lasted its existence, as well as 
tolerance zone, like cinematographic pole specialized in erotic productions during the 
Brazilian civil-military regime. The focus of this discussion is the problematization of 
the normative and largely moralizing discourse of the governments and, on the other 
hand, its permissiveness or even direct incentive to Boca's activities in the background, 
behind the scenes of politics. It is understood that, from such an analysis, it is possible 
to observe what Michel Foucault points out by observing in the diffuse and capillary 
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exercise of the power (s) to potential of constraint and to create. Further that weaves 
relations not always linear and almost always diffuse. 
Keywords: Boca do Lixo; Civil-military dictatorship; Movies; Pornochanchadas. 

 
Orgulhosamente apresenta-se: a Boca Do Lixo, Quadrilátero do Pecado 
O avanço do século XX e sua proposta de “modernização” do país 
trouxeram modificações à malha urbana, ao ordenamento do modo de 
morar, do modo de interagir com o espaço da cidade, do modo de viver. 
Era necessário esquadrinhar, mapear, sistematizar os pontos 
problemáticos – áreas que não coadunavam com o projeto de 
europeização higienista então em vigor. Neste ínterim, 
 

 “[...] a burguesia industrial, os higienistas e os poderes públicos 
visualizam a possibilidade de instaurar uma nova gestão da vida do 
trabalhador pobre e controlar a totalidade de seus atos, ao 
reorganizar a fina rede das relações cotidianas que se estabelecem 
no bairro, na vila, na casa e, dentro desta, em cada compartimento. 
Destilando o gosto pela intimidade confortável do lar, a invasão da 
habitação popular pelo olhar vigilante e pelo olfato atento do poder 
assinala a intenção de instaurar a família nuclear moderna, privativa 
e higiênica, nos setores sociais oprimidos.” (RAGO, 1985, p.63) 

 
Alinhado a este tipo de ação normatizadora, Adhemar de Barros, 
interventor federal em São Paulo, institui, em 1940, o ordenamento das 
atividades de “diversão adulta” na cidade e, com isso, a mudança de todos 
os estabelecimentos de prostituição para o bairro do Bom Retiro –que 
conformavam verdadeira ameaça à moral das famílias enunciadas por 
Rago (op. Cit.), por sua má influência e degenerescência de costumes e 
também à saúde pública, devido às doenças venéreas e substâncias ilícitas 
que ali circulavam. Orientou-se, assim, sua ocupação às ruas sem saída 
localizadas atrás da linha férrea, isto é, as ruas Aimorés, Itaboca e Ribeiro 
de Lima. Tal ato teria sido uma tentativa – frustrada – de “confinar, 



 
 

Texto recebido em 14/10/2018; aprovado em 12/11/2018. 

148 
esquadrinhar a cidade e delimitar o espaço de grupos sociais e etnias[o 
que] fazia parte das disputas por controle espacial da cidade” (TELES, 
2009, p.34). 
 
É neste período, reconhecendo os novos inquilinos da região, que as 
crônicas policiais e seu tom sensacionalista vaticinam a depreciação do 
entorno. Segundo seus pareceres, “Ali se encontravam sujeitos que 
desafiavam as convenções morais e legais da sociedade. Seres 
comparáveis aos restos, à sujeira e aos dejetos produzidos coletivamente 
na cidade” (TELES, 2009, p.33), lixo, portanto. Deveria ser feita a 
separação e, assim, a tentativa de controle; nada que saísse deste meio 
seria digno, toda tentativa de rechaça-la, por outro lado, tornar-se-ia 
benéfica. 
 
Alinhado a este pensamento, diante da nova configuração do bairro e de 
seus abomináveis novos frequentadores ali despejados por ordem do 
interventor, os antigos moradores movimentam-se e pressionam as 
autoridades para que a situação fosse revista. Não poderiam suas famílias 
conviver em paz com as novas atividades desempenhadas pelos recentes 
ocupantes. 
 
Atendendo a estes clamores, em 1953, o governador do estado, Lucas 
Nogueira Garcez, decide revogar a determinação de Adhemar de Barros 
que instituía a zona de baixo meretrício do bairro do Bom Retiro 

 

 “[...] e mediante intensa repressão, expulsar as prostitutas que 
exerciam a profissão no local. Numa truculenta ação que mobilizou 
soldados da Força Pública, centenas de mulheres foram retiradas à 
força dessas casas, tendo muitas elas resistido vigorosamente à 
ação, e em vão.” (TEIXEIRA, 2012, p.8) 
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Além disto, a preocupação com o ordenamento público destas áreas, 
expresso nas ações dos governantes, que almejava afastar frequentadores 
indesejados pode ser compreendido levando-se em conta a percepção de 
que as classes pobres, ou classes populares, parecem ter representado um 
problema de longa data às autoridades estatais e à elite. Este fato pode 
ser observado no Brasil e no mundo de forma reincidente, conforme 
aponta Sidney Chalhoub (1996) em sua apreciação do processo de 
higienização do Rio de Janeiro nos anos da corte imperial, ou mesmo na 
observação de M. A. Frégier (apud CHALHOUB, 1996), do ordenamento 
que fora realizado em Paris, ao fim do século XIX. 
 
Ao elaborar suas discussões, os autores em consonância apontam para a 
construção de uma concepção tomada pelos diligentes acerca desta 
parcela da população e taxando-a como sendoperigosa, viciosa e dada à 
ociosidade. Como é possível verificar-se no excerto abaixo: 
 

 “As classes pobres e viciosas, diz um criminalista notável, sempre 
foram e hão de ser sempre a mais abundante causa de todas as 
sortes de malfeitores: são elas que se designam mais propriamente 
sob o título de – classes perigosas –; pois quando mesmo o vício não 
é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-se à pobreza, no 
mesmo indivíduo constitui um justo motivo de terror para a 
sociedade. O perigo social cresce e torna-se de mais a mais 
ameaçador, à medida que o pobre deteriora a sua condição pelo 
vício e, o que é pior, pela ociosidade.” (FRÉGIER apud CHALHOUB, 
1996, p. 21) 

 
A sentença de marginal parece antever qualquer análise mais 
pormenorizada, posto que “só o fato de aliar-se à pobreza, no mesmo 
indivíduo constitui um justo motivo de terror para a sociedade”. A 
construção deste prejulgamento parece ter raízes profundas e que irão 
enveredar-se por toda a trama subsequente.  



 
 

Texto recebido em 14/10/2018; aprovado em 12/11/2018. 

150 
 
Este processo de formação e rotulação, especificamente na região paulista 
ora analisada, fica explícito nos relatos de Hiroito Moraes Joanides (1977), 
conhecido e autodeclarado como “Rei do Submundo”. A trajetória de 
Joanides confunde-se com a daquele espaço, uma parece ser alegoria da 
outra. Seu ingresso na marginalidade dá-se logo na adolescência. Acusado 
de parricídio, o jovem de classe média foge de casa e inicia-se na venda de 
drogas, na exploração de prostitutas e em outros crimes, posteriormente 
é inocentado da primeira das acusações, mas já era tarde, a sentença de 
marginal já havia sido plantada e havia guiado seu destino. 
 
O jovem Joanides é alegoria da zona de meretrício, diz-se. Tal como ele, a 
região via-se próspera, educada, mas por um suposto malfado, envolveu-
se com o que a sociedade renegou, tentou purgar-se, mas aparentemente 
fracassou. O que havia de mais execrável já parecia estar espalhado por 
todo seu corpo, como um câncer que teima em ressurgir mesmo após a 
tentativa de retirá-lo. 
 
Nesta tentativa de expurgo, conta Joandes, foi possível observar a fuga 
das famílias do local, “escandalizadas com o novo clima, tipicamente 
prostibular” (JOANIDES, 1977, p.29). E nesta fuga, as casas de família 
dariam lugar então aos pequenos hotéis,  
 

 “*...+ aos apartamentos de ‘entra-e-sai’ e [...] lojas de artigos sem 
procura fechavam hoje suas portas para reabrirem-nas amanhã... 
como bares. Nunca um número tão grande de bares foi aberto em 
tão curto espaço de tempo. [...] bares, hotéis e pseudo-casas de 
cômodos, restaurantes e salões de beleza surgiram da noite para o 
dia, amontoando-se pelos quarteirões para atender o reclamo de 
atendimento de um milhar de prostitutas e do número vinte vezes 
maior da ‘freguesia’ atraída.” (IDEM) 
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Para ele, estavam lançadas as bases para a nova sede do que chama de 
“submundo”, um “heterogêneo e conturbado ninho. *...+ Gerado pelo 
sêmen da injustiça social, após o longo e feio parto, emergia, do ventre da 
cidade grande, o odiado e odiento filho: a Boca do Lixo, o Quadrilátero do 
Pecado”. (JOANIDES, 1977, p.30) 
 
Assim configura-se a Boca do Lixo, como um produto surgido de leis que 
visavam pôr fim à prostituição e às demais atividades ilegais que a 
acompanhavam, mas que acabaram estimulando-as. De uma suposta 
falha estratégica na política do estado surgiu o reduto de malandros, 
prostitutas, bêbados, drogaditos e, posteriormente, cineastas. Mas teria 
sido realmente uma falha estratégica? 
 
Crê-se que não, compreende-se ora que a política de Estado não se faça 
apenas por repressão, o poder estabelecido, neste caso, não é apenas 
cerceador, mas também criador. Um criador atento às demandas (não 
tão) secretas da sociedade por atividades consideradas menos nobres, por 
vezes imorais. Ciente desta necessidade, o Estado, tensionado por forças 
que demandam uma maior permissividade, parece tentar manobrar nos 
bastidores do exercício do poder a legalidade e a ilegalidade, a 
condenação e o salvo-conduto, numa equação cujo resultado seja 
favorável à sua manutenção. 
 
Compreende-se desta maneira que 
 

 “[...] a existência de uma proibição legal cria em torno dela um 
campo de práticas ilegais, sobre o qual se chega a exercer o 
controle e a tirar um lucro ilícito por meio de elementos ilegais, mas 
tornados manejáveis por sua organização em delinquência. Este é 
um instrumento para gerir e explorar ilegalidades” (FOUCAULT, 
1997, p.232). 
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Entende-se assim o objetivo de docilizar os corpos, de moldá-los a partir 
de objetivos – os mais plurais que sejam – não passa única e 
exclusivamente pelo cerceamento. É preciso, de certo modo, permitir e 
aproveitar a transgressão. Deve-se levar em conta que as relações de 
poder não são uniformes e a pressão por exercê-lo não vem somente do 
poder instituído (do governante), mas de todos os pontos, de todos os 
indivíduos em maior ou menor grau.  
 
Diante da inegável demanda evidenciada, portanto, não seria possível 
sufocá-la, dever-se-ia então ordená-la, normatizá-la, criar regras 
específicas, diferentes, talvez, dos pontos centrais da cidade – mas cria-
las. Era preciso conduzir este mal necessário, para tentar dele tomar 
proveito. Para tal criou-se um ambiente propício, periférico, para despejar 
os dejetos que sociedade inevitavelmente produziria. O depósito sanitário 
deste tipo de atividade foi eleito, seria doravante a Boca, e lá foram 
despejados estrategicamente todos os malfeitos e malfeitores 
anteriormente elencados. As relações de poder estabelecem-se, portanto, 
aos avanços e recuos de diferentes atores quem compõem suas cenas, 
dadas as necessidades para a manutenção de determinados interesses. 
 
Crê-se, entretanto, que a única reação (talvez) inesperada para tal 
estratégia foi que, deste mar de indigentes, surgiu a maior indústria 
decinema independente do país (ABREU, 2005). O que não significa que a 
reação inesperada tenha sido de todo modo adversa.  
 
O fato é que não se pode apontar a ingenuidade dos governantes como 
fomento para o crescimento da Boca e de suas atividades, considerando-
se que os 
 

 “[...] princípios [de controle individual e dominação] viessem a 
amadurecer depois de tanto tempo não era casual. Justamente 
então vinha surgindo uma tendência cada vez mais nítida de um 
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controle qualitativo e minucioso sobre a sociedade por parte do 
poder estatal, que utilizava uma noção de indivíduo baseada, 
também ela, em traços mínimos e involuntários.” (GINZBURG, 2002, 
p.171) 

 
Para tal feito, o governo em questão utilizou diversas instituições e atores 
combinando-os em suas ações. Isto é, é passível de observação a ação 
política, contingenciando o perímetro da prostituição à uma zona 
específica; o uso da força policial, forçando – fisicamente – as pessoas a 
ocuparem aquele e não outro espaço; e, futuramente, diante do resultado 
das ações, novamente lançando mão de decretos regulatórios das 
produções cinematográficas que ali surgiriam, censurando-as quando não 
alinhadas à sua normativa/estratégia de manutenção, como será visto 
mais adiante. Denotando, assim, a complexidade e a pluralidade de 
indivíduos, interesses e estratégias na condução deste processo. 
 
Considera-se, deste modo, parte do exercício de poder estar atento às a 
esta multiplicidade de fatores envolvidos e às diferentes reações que 
podem advir das ações tomadas. As reações – previstas ou não – devem 
ser, deste modo, esperadas, posto que 
 

 “[...] não poderia haver relações de poder sem pontos de 
insubmissão que, por definição, lhe escapam, toda intensificação e 
toda extensão das relações de poder para submetê-los conduzem 
apenas aos limites do exercício do poder; [...]De fato, entre relação 
de poder e estratégia de luta, existe atração recíproca, 
encadeamento indefinido e inversão perpétua. A cada instante, a 
relação de poder pode tornar-se, e em certos pontos se toma, um 
confronto entre adversários.” (FOUCAULT, 1995, p. 248) 

 
Busca-se, portanto o maior controle possíveldas reações dos “pontos de 
insubmissão”, busca-se guia-los para que estes sejam menos danosos aos 
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interesses daqueles que governam. Diante disso, considera-se que, do 
mesmo modo que a prostituição se instalou na Boca, aproveitando-se dos 
recuos estratégicos e da flexibilização da normatividade então 
estabelecida, os produtores de cinema também tenham observado esta 
possibilidade, a oportunidade de instalar-se numa espécie de Zona Franca 
Moral então representada pela Boca do Lixo paulistana. 
 
Diante disto, no final das décadas de 1950 e 1960, empresas distribuidoras 
como a Polifilmes (então maior distribuidora de filmes em 16 mm do país), 
Columbia,Paramount, Warner, Art Filmes, Fama Filmes, PelMex, França 
Filmes do Brasil, Paris Filmes, e outras já estavam instaladas na Boca 
(STERNHEIM, 2005). Segundo o autor, entretanto, nem sempre a 
convivência entre as grandes empresas estrangeiras, as prostitutas e 
frequentadores da região era harmoniosa – atritos eram comuns.  
 
Mais tarde, empresas brasileiras também viriam a se instalar de maneira 
independente na região, não só distribuindo, mas também produzindo na 
Boca. Estas empresas foram formadas por antigos funcionários das 
famosas e lucrativas empresas internacionais, além dos jovens produtores 
e diretores emergentes, todos buscando as mesmas facilidades 
encontradas pelas grandes empresas e também uma fatia do seu lucro. 
Estes produtores pareciam se beneficiar das mesmas vantagens apontadas 
pelos grandes estúdios, mas também de suas desvantagens – as 
mencionadas desavenças com os frequentadores da região. Dado que a 
proximidade com as prostitutas e os bares muitas vezes facilitou reuniões 
de pauta e a elaboração do casting, por exemplo.  
 
Sob este prisma, analisa-se a Boca e suas produções, marcadas pelo 
improviso, espontaneidade e pela exploração dos prazeres. Foi neste 
contexto que se deu o surgimento das pornochanchadas, que parecia 
desejar afastar-se, assim, da estética da elite, almejava comunicar-se 
diretamente com o público, mostrar aquilo que ele desejava ver, oferecer 
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à todas as salas do país o prazer que só a Boca do Lixo paulistana poderia 
dar e, com isto, ter retorno financeiro como nunca antes se viu no cinema 
nacional.  
 
Por suas produções tão fortemente baseadas na exploração sexual e no 
lucro que dela adviria, além da estética claramente afastada do “cinema 
arte”, do “cinema de protesto” ou de qualquer outra categoria aclamada 
pela crítica, a mesma ocupou-se em marginalizar estas produções, e fez 
tão rápido com o cinema da Boca quanto o fez anteriormente com a 
própria região em que se inseriam. 
 
Mas os maus rótulos pareciam ser apenas fomento para a criação dos 
cineastas. Assim colocou João Callegaro ao lançar em 1968 o seu 
Manifesto do Cinema Cafajeste – representando um dos muitos estilos 
fílmicos presentes na Boca –, explicando didática e pormenorizadamente 
que o 
 

 “Cinema cafajeste é cinema de comunicação direta. É o cinema que 
aproveita a tradição de 50 anos de exibição do "mau" cinema 
americano, devidamente absorvido pelo espectador e que não se 
perde em pesquisas estetizantes, elucubrações intelectuais, típicas 
de uma classe média semi-analfabeta.[...] É cinema tipicamente 
brasileiro, portanto é o cinema cafajeste paulista, sem bairrismos, 
porém com uma visão lúcida da fauna paulistana.[...] E o seu valor 
será contado em cifras, em borderôs, em semanas de exibição: em 
público. E os filmes serão geniais.” (CALLEGARO, 1968) 
 

Estariam lançadas as bases do cinema da Boca do Lixo, posteriormente 
denominado genericamente Pornochanchada, o cinema responsável por 
pegar “o pior do cinema americano e transformar em cinema brasileiro”, 
“cujo logro não será medido pela crítica, mas pelas semanas de exibição”, 
pelo retorno financeiro. “Temos que fazer filmes péssimos!”, ironizaram 
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os produtores e diretores de bolsos e contas bancárias cheios, com a frase 
retirada de seu longa ‘Audácia!’ (NAGIB, 2002, p. 337) 
 
Assim, estes produtores e diretores pareciam ironizar as condições de 
produção, escancarar a proibição dos temas politizantes, explorar ao 
máximo o que se podia fazer e expor a precariedade das condições 
cinematográficas brasileiras de então. A baixa qualidade dos filmes parece 
ser uma bandeira, um estilo artístico a ser defendido, se antes a estética 
da fome e a pobreza fomentaram as temáticas do Cinema Novo, agora ela 
parecia se generalizar, aplicar-se de forma direta à qualidade parca das 
produções elaboradas no período. Fazer cinema com pouco, fazer cinema 
ruim, mas não deixar de fazer cinema, parecia ser a máxima destes novos 
autores. Como Virgílio que, mesmo navegando em águas infernais, não se 
quebrantou e afirmou: “flectere si nequeo súperos, acheron ta movebo – 
se não posso dobrar os céus, moverei o inferno” (GINZBURG, 2002, p.150). 
 
O cinema na Boca seria, portanto, a legítima cria do que se considerou 
mais imoral, que parte da população buscou distanciar-se, mas 
significativa parcela desejou incessantemente. Estes últimos foram, assim, 
seduzidos pelos corpos projetados através das películas das 
pornochanchadas. Mas estariam os governantes de São Paulo ou mesmo 
do Brasil, aproveitando-se desta sedução? Ou estariam os cineastas 
aproveitando-se das brechas do que fora estabelecido como normativa 
moral? – Talvez ambos. É preciso dissecar o ocorrido para que se 
compreenda, ou ao menos, tente-se compreender tal dinâmica. 

 
Aspornochanchadas e suas relações com o regime civil-militar 
As pornochanchadas foram produzidas no auge da censura moral 
perpetrada pelo regime civil-militar e sua realização foi um produto direto 
ou indireto – como é passível de discussão – dos mecanismos criados por 
esse regime no que diz respeito ao ordenamento jurídico das produções 
culturais. Neste tópico, discorre-se sobre como se teria dado tal relação e 
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em que graus poderia estar envolvido o governo de então com as 
produções da Boca do Lixo. 
 
Até os anos de 1960, a política estatal para o cinema era basicamente 
legislativa. Ditava parâmetros do aceitável dentro do contexto de um 
regime autoritário, mas não interferia diretamente em sua produção por 
meio de fomentos ou qualquer outro direcionamento de recursos. Este 
quadro começa a modificar-se nos anos seguintes.  

 
O estado autoritário, considerando que as atividades culturais se 
relacionavam intrinsecamente à ideologia de Segurança Nacional, 
procurou interferir diretamente na produção cultural. Na área 
cinematográfica foram criados mecanismos de incentivo à produção, que, 
em verdade, significava também a criação de empecilhos e dificuldades 
aos cineastas opositores ao regime: tais como Glauber Rocha, Carlos 
Barreto e outros. Assim, esses mecanismos de proteção e incentivo do 
Estado ao cinema acabaram por gerar, de um lado o quase aniquilamento 
de grupos opositores e, de outro, a dependência de cineastas 
simpatizantes, que adequaram seus trabalhos aos temas e às propostas – 
do poder central, à busca de financiamentos e acesso ao mercado 
exibidor. (SALES FILHO,1995, p.2) 

 
O endurecimento da censura que buscou tolher as condições de produção 
do cinema novo, conforme afirma Valter Vicente Sales Filho (1995), 
provocou um vácuo na exibição de material nacional nos cinemas. Vácuo 
este prontamente preenchido pela enxurrada de ofertas de fitas 
estrangeiras, que atraíram o público às salas e quase sufocaram a 
indústria cinematográfica nacional. Com o objetivo de combater tal 
movimento, o governo passa a direcionar seus investimentos para 
concretizar 
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 “O cinema como setor industrial (cultural) procura se inserir 

concretamente na economia do país ao longo dos anos 70, com a 
implementação de uma política institucional ditada por agências 
governamentais voltadas para o mercado, no ambiente das práticas 
administrativas centralizadoras do regime” (ABREU, 2005, p.20) 

 
Visando à criação de tal indústria, o governo procura direcionar suas ações 
para o fortalecimento do Instituto Nacional de Cinema - INC, criado em 
1966, como um mecanismo de concentração e ordenamento da produção 
cinematográfica nacional, o INC passou a concentrar as competências de 
legislação, fomento e incentivo às produções, torna-se responsável pelo 
gerenciamento do material advindo do mercado externo, além de 
deliberar sobre todos os eventos culturais envolvendo a sétima arte no 
país, isto é, dando chancela para festivais ou premiações, por exemplo.  
Neste mesmo ano, foram criados os prêmios “Adicional de Bilheteria”, 
oferecendo um bônus em dinheiro que poderia variar de 5 a 20% da renda 
líquida obtida pela produção em questão a depender do seu desempenho 
na venda de ingressos; e o “Prêmio de Qualidade”, que oferecia 300 
salários mínimos – o que então equivalia à 20 mil dólares, a 12 filmes 
selecionados por uma comissão de jurados técnicos. Medidas como a 
maior taxação de produções estrangeiras também foram adotadas. A 
receita obtida pelos impostos arrecadados seria revertida aos fundos 
incentivadores do cinema nacional. Sobre a criação deste novo nicho de 
mercado cinematográfico e suas facilidades, Aníbal Massaini, um dos 
grandes produtores da época, comenta: 
 

 “A atividade era economicamente atraente. Era viável. Então, o que 
acontece? Você tinha um mercado de 3.500 salas, na época, 
amplamente distribuídas pelo país. Eram cinemas do centro de 
cidades, de periferia, do interior. E principalmente das regiões 
populares, onde o cinema brasileiro tinha uma preferência muito 
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grande. E isso associado aos incentivos - os prêmios adicionais de 
bilheteria do INC.” (ABREU, 2005, p.53-54 ) 

 
Além dos prêmios adicionais por bilheteria, outra informação importante 
da fala anterior pode ser encontrada ao referir-se à quantidade de salas 
distribuídas por todo território nacional. Se a existência do grande número 
de salas já era vantajosa para o produtor nacional, esta realidade passou a 
atrair muito mais quando no ano seguinte, 1967, é estabelecido o 
primeiro marco de obrigatoriedade na exibição de fitas brasileiras nas 
salas do país. Passou-se a exigir um número mínimo de 56 dias nos quais 
as produções nacionais deveriam iluminar as telas dos cinemas. Este 
número é aumentado para 68 dias em 1969 e elevado mais uma vez em 
1970, desta vez para 84 dias de projeção obrigatória. Esta atitude foi vista 
como protecionista pelos críticos das produções nacionais, pelos 
exibidores e distribuidores de produções estrangeiras e foi apontada pelos 
críticos como principal gesto sinalizador do beneplácito ditatorial às 
produções mais numerosas de então, as pornochanchadas. 
 
Em 1969 ocorre a criação da, então pequena, Empresa Brasileira de 
Cinema – EMBRAFILME, outro importante marco da cinematografia 
nacional. Vinculada ao INC, a EMBRAFILME ainda possuía uma atribuição 
que pareceria pequena, mas que se desenvolveria ao ponto que, em 1970, 
a empresa passa também a financiar produções e tem suas atribuições 
exponencialmente aumentadas com esta medida.  
 
Em cinco anos, ela seria fundida ao INC e passaria a organizar a 
distribuição das produções cinematográficas no país, tornando-se 
responsável por intervir diretamente no mercado, de modo a chancelar 
osesperados padrões de qualidade à cinematografia nacional. Para o 
cumprimento de tais atribuições, recebe um considerável aumento 
orçamentário. Esta medida ocasiona a substituição das competências de 
pequenas distribuidoras por todo o país e sua eventual extinção. 
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Ao realizar um balanço das atividades governamentais no campo do 
cinema, o pesquisador e cineasta Alfredo Sterheim pontua que as ações 
foram, em geral, prejudiciais para o campo. Não apenas para o cinema 
anterior ao ciclo da Boca, sufocado devido ao seu teor político, mas para a 
própria pornochanchada, que teve seu fim, segundo o autor, consumado 
pelas próprias medidas do estado. Sterheim afirma que, ao ser criada a 
EMBRAFILME em 
 

 “[...] setembro de 1969, através de um surpreendente decreto da 
junta militar que presidia o Brasil em substituição ao General Costa 
e Silva, [...] O objetivo inicial parecia ingênuo e nobre: estimular a 
exibição de nossos filmes no exterior, comercialmente ou em 
certames e festivais. Só que, em pouco tempo, a conduta da 
Embrafilme foi mudando. A empresa, com personalidade jurídica de 
direito privado, mas vinculada ao Ministério de Educação e Cultura 
[...], gradativamente adquiriu mais força, tornou-se uma 
concorrente da iniciativa privada. Ao mesmo tempo, o INC ia sendo 
esvaziado, perdia as suas atribuições.” (STERNHEIM, 2005, p.35) 

 
As observações feitas por Sternheim podem ser verificadas se observadas 
a referida mudança na legislação que serviu de parâmetros para a 
realização das atividades da EMBRAFILME. Inicialmente, observa-se o 
Decreto-Lei Nº 862, de 12 de setembro de 1969 e, posteriormente, o 
Decreto Nº 78.108, 22 de janeiro de 1976, ambos referidos anteriormente 
de maneira rápida, mas que agora merecem uma reflexão mais 
pormenorizada. 
 
O primeiro deles diz respeito ao ato de criação da empresa em questão e 
o exceto abaixo destaca as competências e os objetivos da mesma 
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 “Art 2º A EMBRAFILME tem por objetivo a distribuição de filmes no 

exterior, sua promoção, realização de mostras e apresentações em 
festivais, visando à difusão do filme brasileiro em seus aspectos 
culturais artísticos e científicos, como órgão de cooperação com o 
INC, podendo exercer atividades comerciais ou industriais 
relacionadas com o objeto principal de sua atividade.” (BRASIL, 
Decreto-Lei Nº 862, de 12/09/1969) 

 
Ainda em relação ao decreto, é possível observar os incisos I, II, III e X, que 
passam a conferir à EMBRAFILME a competência de co-produzir, adquirir, 
exportar, financiar, distribuir, exibir, comercializar (no país e no exterior), 
além de vender e controlar os ingressos em todo território nacional.  
 
Sobre esta mudança, Sternheim (2005), afirma que 
 

 “Quando a empresa passou a atuar como distribuidora, ela se 
diferenciou das demais, dando generosos avanços sobre a receita. 
Dessa maneira passou a atrair os produtores. Conseqüentemente 
(sic), sem poder competir com esses fartos avanços, as 
distribuidoras independentes, que trabalhavam exclusivamente 
com filmes nacionais, foram sendo esvaziadas. A Embrafilme 
atrapalhou todo o cinema nacional. Principalmente o de São Paulo. 
Corrupção passiva, clientelismo, panelinhas e até ideologias 
estapafúrdias condicionavam a concessão dos financiamentos.” 
(STERNHEIM, 2005, p.36) 

 
Fica claro que a relação de financiamento direto proporcionada pela 
EMBRAFILME não beneficiou diretamente os produtores da Boca. 
Conforme afirma Paulo Emílio Salles Gomes (1916 – 1977), historiador e 
crítico cinematográfico, durante uma entrevista ao jornal Movimento em 
1976: 
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 “A Embrafilmes (sic) faz muito bem em negar financiamento para a 

pornochanchada, porque a pornochanchada não precisa do 
financiamento da Embrafilme. [...] Depois da pornochanchada 
vieram as recepções pelos próprios diretores dos bancos, os 
cafezinhos, os tapinhas nas costas, os bancos tomando a iniciativa 
de procurar os produtores, etc. Assim, não há razão para a 
Embrafilmes Financiar esses filmes;” (MOVIMENTO, 19/01/1976) 

 
 

Considerações finais 
As ações governamentais têm incidido sobre os rumos da região da Boca 
do Lixo e de seus atores, influenciando fortemente sua dinâmica na 
tentativa de direcionar, normatizar, o exercício de suas atividades. 
Inicialmente notou-se este reflexo no que diz respeito à tentativa de 
ordenamento da prostituição e demais “diversões adultas” e, 
posteriormente recai sobre às produtoras cinematográficas que ali se 
instalam. 
 
Diante deste quadro, faz-se um balanço e é possível afirmar que o governo 
não foi sócio direto dessa empreitada, visto que seu dinheiro não foi 
oficialmente depositado em financiamentos expressos, mas é evidente 
também que houve uma relação da política estatal com as produções, que 
parece ter sido ora direta, ora indireta, mas, de modo geral, proposital, 
beneficiando estes filmes e não outros de uma maneira consciente. 
 
Não é possível desconsiderar os bônus adicionais e, principalmente, a lei 
de obrigatoriedade da exibição de produções nacionais como facilitadores 
da criação de um nicho de mercado aproveitado pela pornochanchada, 
como afirma em entrevista concedida a Nuno César Abreu um dos 
pioneiros do cinema da Boca, Aníbal Massaini. O que pode ser observado 
dado que não havia outra oferta senão a de pornochanchadas para ocupar 
os dias obrigatórios de exibição de material nacional nos cinemas. Neste 
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sentido, abre margem para interpretar-se que a ditadura se aproveitou da 
Boca e a Boca aproveitou-se da ditadura. 
 
Quanto à Embrafilme, afirma-se que esta não financiou as 
pornochanchadas, isto é fato. Não consta nos artigos de sua criação, ou 
mesmo de sua ampliação qualquer, atribuição desta empresa ao 
financiamento de produções nacionais ou estrangeiras. É competência 
desta, organizar a produção e distribuição de filmes, a venda de ingressos, 
a realização de mostras, etc. Ou seja, a EMBRAFILME foi criada e ampliada 
com o objetivo de normatizar a produção nacional, de direcionarestas 
películaspara uma determinada linha que fosse conveniente ao estado, 
mas, de fato, nunca financiou diretamente posto que não era sua 
competência fazê-lo.  
 
Sobre ter atrapalhado a Boca do Lixo, isto pode ser realidade de certo 
modo. Produtores que não se alinharam às novas exigências do Estado 
foram excluídos dos incentivos governamentais e tiveram grande 
desvantagem frente aos que se adequaram. Não coincide, contudo, à 
ampliação e fortalecimento da Empresa Brasileira de Filmes o decréscimo 
de produções denominadas pornochanchadas. É possível enxergar, 
portanto, que a EMBRAFILME pode ter significado um entrave para alguns 
integrantes da boca, já para outros, nem tanto. A política estatal pode ter 
fechado alguns estúdios e falido produtores da boca, mas não foi de todo 
má para as pornochanchadas que continuaram vicejando ainda por quase 
uma década daí em diante. 
 
O Estado pôde, afastando-se da formalidade de um incentivo direto, 
promover o crescimento de uma “ilegalidade tolerada” como parece ser o 
fenômeno das pornochanchadas, resta saber se ele foi o único a se 
beneficiar dela, se nos embates entre táticas e estratégias para o exercício 
do poder não houve quem se beneficiasse das ações do estado para 
atacar ele próprio. 
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