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Resumen:

Em geral, os estudos historiográficos de cinema abordaram, sobretudo, os filmes. 

O nosso  objetivo  é  pensar  a  função  do cartaz  e  a  sua  relação  com um imaginário 

produzido  por  esses  filmes.  Assim,  dentre  as  imagens  que  determinam a  dimensão 

simbólica nos cartazes da Pornochanchada e do Cinema Marginal, no período de 1968 a 

1973,  a  figura  feminina  se  encontra  em destaque.  São três  as  formas  principais  de 

retratar  o  gênero  feminino:  a  mulher  puramente  sensual,  a  mulher  emancipada  e  a 

mulher  oprimida.  Algumas  vezes,  o  cartaz  traz  apenas  o  rosto  das  atrizes  ou  uma 

ilustração que não reproduz um rosto conhecido, mas, ainda assim, esses pontos estão 

lá. Seminuas ou totalmente vestidas, todas essas representações femininas transmitem 

sensualidade.  Encontramos mulheres belas e voluptuosas, em atitudes ousadas (e até 

mesmo masculinas), nuas, bem vestidas... A figura da mulher na publicidade tem apelo 

sedutor,  não só para os homens mas também para as próprias mulheres,  que muitas 

vezes passam a identificar como ideal de beleza a imagem feminina que encontram nos 

anúncios e, é claro, nos cartazes de cinema. Procuramos pensar sobre esse imaginário 

que nos remete à história da pintura (onde a figura da mulher esteve frequentemente em 

oposição  à  figura  masculina)  através  dos  cartazes  cinematográficos,  onde  podemos 

notar que algumas das convenções encontradas nas artes clássicas foram transcritas para 

a publicidade – tal como a nudez que é dirigida ao espectador através da forma de se 

posicionar o corpo ou o olhar da mulher retratada,  oferecendo ao espectador, que se 

supõe, seja um homem, a sua feminilidade – e em outros pontos formais ou imateriais 

que possam ajudar a desenvolver uma reflexão sobre o papel da mulher nessas peças 
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gráficas que pertencem a dois modos distintos,  mas coetâneos,  de pensar e produzir 

cinema no Brasil.

Palabras clave: cinema brasileiro, cartaz, imagem, mulher.

A imagem feminina nos cartazes da Pornochanchada e do Cinema Marginal

Embora a mulher brasileira já viesse lutando por seus direitos efetivamente desde a 

década de 1920, nas décadas de 1960 e 1970 ainda havia muito por fazer. Apesar das 

mudanças  ocorridas  a  partir  da  chamada  vida  moderna,  onde  as  mulheres  foram 

gradativamente mudando alguns hábitos com a chegada da tecnologia, e lentamente foram 

conseguindo o direito a estudar e a trabalhar fora (embora no começo, elas tenham exercido 

profissões  ligadas  às  suas  vidas  domésticas,  como  professora,  enfermeira,  telefonista, 

secretária ou datilógrafa1), ou a desmanchar o casamento, a imagem da mulher ainda hoje é 

fortemente  ligada  à  sua maternidade  e  aos  afazeres  de  esposa,  e  as  representações  da 

imagem feminina frequentemente se alternam entre a candura e a sensualidade. O modo de 

conduta  da mulher  sempre  foi  observado,  e  a  sua  imagem,  a  cada  mudança  social,  é 

reconstruída. A dimensão simbólica da imagem feminina é uma construção inserida no 

imaginário social sobre a mulher, e a partir das imagens gráficas dos cartazes de cinema 

podemos  observar  através  de  representações  concretas,  o  que  estaria  por  trás  dessas 

imagens, o que se revela além delas.

As  décadas  de  1960  e  1970  foram  extremamente  conturbadas  e  repletas  de 

mudanças. A efervescência política e cultural acontecia mundo afora, e já estávamos na 

era da comunicação de massa, em que os acontecimentos eram informados rapidamente 

e seus reflexos imediatamente causavam novas mudanças em todos os lugares. No final 

da  década  de  1960,  a  imagem  da  televisão  passou  a  ser  colorida2,  aconteceram  as 

primeiras transmissões via satélite, o homem pisou na lua. Em 1968, estudantes franceses 

promoveram  uma  tamanha  revolução  que  influenciou  os  jovens  de  várias  partes  do 

mundo.  Houve reação contra  a  guerra  do Vietnã,  reflexos  da crise  dos  mísseis  e  da 

revolução cubana ainda se faziam ouvir;  difunde-se a música pop e o uso de drogas 

1 MALUF, Marina e MOTT, Maria Lúcia. Os recônditos do mundo feminino. In: NOVAIS, Fernando A. 
(coord. coleção); SEVCENKO, Nicolau (org. volume).  História da vida privada no Brasil. Volume 3. 
São Paulo: Companhia da Letras, 1998. p.402.
2 No Brasil, as transmissões a cores ocorrem oficial e sistematicamente, a partir de 1972.
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alucinógenas. No Brasil, entrou em vigor o AI-5 e, nos dez anos subsequentes, o país foi 

assombrado pelo período mais violento da ditadura militar. Houve o Cinema Novo, a 

Jovem Guarda e a Tropicália. 

Assim como o cinema americano (e também o europeu) percebeu que não podia 

deixar de pensar sobre os grandes acontecimentos que fervilhavam no país, o cinema 

latino-americano também sentiu necessidade de registrar esse momento conturbado e 

expressar  opiniões.  Além  do  Brasil,  outros  países  como  Chile,  Argentina,  Bolívia, 

Paraguai,  Peru  e  Uruguai  também  sofriam  com  ditaduras  militares  e  o  exílio  de 

diretores,  perseguidos  pelo  regime.  Era  preciso  lutar  contra  a  repressão,  mas  nem 

sempre  era  possível  impedi-la.  Portanto,  as  obras  desse  período  (em  todos  os 

movimentos culturais) possuem contradições internas às próprias concepções estéticas  

engendradas pela Censura 3, e refletem, embora nem sempre claramente, o pensamento 

desafiador, mas também o pensamento dominante.

No Brasil, as produções da época eram concentradas basicamente no eixo Rio - 

São  Paulo,  embora  anteriormente  o  cinema  tenha  produzido  ciclos  regionais.  A 

separação entre o rural, que era a base da identidade nacional, e o urbano, que seria o 

retrato da descaracterização de cultura por causa da invasão estrangeira, foi negada a 

partir  do  Tropicalismo,  que  se  relacionava  de  forma  particular  com  os  elementos 

externos  e  criava  colagens  que  trabalhavam  com  mistura  de  textos,  linguagens  e 

tradições, numa mescla entre o arcaico e o moderno.4

Em São Paulo, o principal centro de produção cinematográfica de caráter popular se 

encontrava na chamada Boca do Lixo, que era localizada no bairro da Luz e que, a partir  

dos  anos  1950,  viu  migrar  para  as  suas  principais  ruas  o  meretrício  que  havia  sido 

expulso, por decreto, do bairro de Bom Retiro, perto dali, instalando-se nessa região. O 

grande número de homens que se hospedavam nos hotéis, devido à proximidade com as 

estações rodoviárias, garantia a clientela das moças. Essa grande movimentação se dava 

porque havia duas estações ferroviárias  muito próximas e mais  tarde,  perto dali,  fora 

construída também uma grande rodoviária. Foi a facilidade do transporte dessa região que 

atraiu  o  cinema,  pois  permitia  mais  agilidade  na  distribuição  dos  filmes,  o  que  era, 

certamente, uma grande vantagem do ponto de vista econômico.5

3 BERNADET, Jean-Claude; AVELLAR, José Carlos; MONTEIRO, Ronald F. Anos 70. Rio de Janeiro: 
Europa, 1979-1980. (4 – Cinema) p. 3.
4 XAVIER, Ismail. Cinema Moderno Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. p. 30.
5 STERNHEIM,  Alfredo.  Cinema da Boca:  dicionário de diretores.  São Paulo:  Imprensa  Oficial  do 
Estado de São Paulo, 2005. p. 15.
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A Pornochanchada não era o único gênero produzido pela  Boca do Lixo, que 

produziu, inclusive, filmes importantes dentro da história do cinema, como O pagador 

de promessa.  Premiado com a Palma de Ouro no Festival  de Cannes em 1962, sua 

origem é a Boca, embora poucos saibam disso. Algumas vezes, o cinema da Boca foi 

colocado como sendo um gênero em oposição a outros, em especial ao Cinema Novo, 

cuja  temática  era  sempre  voltada  para  os  problemas  do país,  retratando  a  realidade 

brasileira  de  forma  dramática.  Porém,  não  havia  essa  coerência  temática  entre  os 

realizadores da Boca,  que sempre produziram filmes de vários gêneros, embora seja 

necessário reconhecer que o erotismo era predominante, não por escolha dos cineastas, 

mas por uma questão de mercado.6

Esquecida por muito tempo,  estigmatizada como um cinema vazio e ruim, aos 

poucos, foi-se descobrindo que a Pornochanchada foi uma reação, uma resposta a um 

período conturbado. Através dessas comédias que nasceram num momento em que a 

sociedade  passava  por  pressões  bem  definidas,  momento  este  em  que  o  governo 

praticava uma censura política muito rigorosa 7, formou-se uma válvula de escape que 

agradou às massas oprimidas pela ditadura militar. Dentro desse contexto, onde muitas 

imagens  eram  censuradas,  a  Pornochanchada  acabou  por  absorver  os  eufemismos 

usados pelo governo e desenvolveu uma linguagem usando os mesmos recursos que a 

censura, mas com outro discurso. Segundo José Carlos Avellar,

Depois de procurarmos entender a grosseria da pornochanchada como a linguagem 

criada pela censura, convém examinar o modelo de comportamento proposto através 

desta linguagem. O modelo é aquele mesmo pregado pela parcela da população que 

detém o poder. A diferença única é que a luta para vencer na vida é esvaziada de toda 

a polidez do jogo social. Fica em cena só o arcabouço grosseiro.8

As  pornochanchadas  tinham  “influência  dos  filmes  italianos  em  episódios,  o 

erotismo que se insinuava nos filmes paulistas do final da década de 60 (e em seus 

títulos apelativos) e a reatualização da tradição carioca da comédia popular urbana”9. As 

tramas giravam em torno das paqueras, virgindade, conquistas amorosas, adultério etc. 

A popularidade dos filmes se deu também por causa da narrativa rápida, com atores que 

falam diretamente para a câmera, das tomadas distorcidas para dar ênfase ao humor (um 

6 STERNHEIM, Alfredo. Op.cit. p. 14.
7 BERNADET, Jean-Claude; AVELLAR, José Carlos; MONTEIRO, Ronald F. Op.cit. p. 67.
8 Ibidem. p. 68.
9 Ibidem. p. 432.
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tanto grosseiro) e aos questionamentos sobre a vida da classe média brasileira. A câmera 

passeia por frestas espiando mocinhas a se vestir, se demora em seios com sutiãs meio 

transparentes, tenta encontrar corpos nus embaixo de uma saia curta ou uma blusa mal 

fechada. A figura feminina é predominante nas seqüências, como nos mostra Avellar:

Quando a câmara estica o olho para ver os seios de uma secretária por trás de um 

decote amplo, ou quando se arrasta pelo chão para ver as calcinhas da empregada 

por baixo da saia, o que importa não é a possível excitação provocada pela imagem 

do peito meio coberto, ou da calcinha entrevista. O que importa é a grosseria da 

construção da cena. O sexo de dimensões imensas. A deformação através da grande 

angular. E a visão ruim mesmo, o plano mal construído, a imagem indefinida por 

um erro de exposição ou por um defeito na lente.10

A Pornochanchada desafiou a censura através de uma estética debochada e, ao 

mesmo  tempo,  levou  alguns  momentos  de  diversão  ao  espectador  oprimido  pela 

situação política (o que fez esses filmes serem considerados obras alienadas por setores 

da  esquerda),  mas,  com  o  distanciamento  histórico,  percebemos  que  esses  filmes 

possuíam alguma carga de reflexão sobre o período histórico e político de sua época, 

talvez não propositalmente, mas por pertencer a um conjunto de obras11 que, em sua 

origem, eram comédias de costumes que refletiam as mudanças de seu tempo.

No caso do Cinema Marginal, no Rio de Janeiro, a produção se definiu por um 

caráter  individual,  embora  tenha  existido  a  Belair,  produtora  dos  cineastas  Júlio 

Bressane  e  Rogério  Sganzerla,  criada  em  1970,  onde,  em  apenas  três  meses,  se 

realizaram seis longas-metragens e um filme em Super-8.12 Historicamente, o ciclo teria 

sido iniciado em São Paulo, a partir do filme O bandido da luz vermelha, de 1968, mas 

segundo Ronald  F.  Monteiro,  as  características  mais  marcantes  da  estética  marginal 

apareceriam com As Libertinas, de Antônio Lima e Carlos Reichenbach. Produzido no 

mesmo ano e dentro da modesta produção comercial de baixo orçamento, trata-se de 

uma obra que já continha influência dos filmes de José Mojica Marins e de Ozualdo 

Candeias13,  autor  de  A Margem (1967),  filme  considerado  como  o  precursor  do 

movimento marginal14. Rio de Janeiro e São Paulo se tornaram os principais eixos de 

10 BERNADET, Jean-Claude; AVELLAR, José Carlos; MONTEIRO, Ronald F. Op.cit. p. 77.
11 Referimo-nos especificamente aos filmes produzidos dentro do recorte estudado, que vai de 1968 a 1973.
12 RAMOS, Fernão Pessoa; MIRANDA, Luiz Felipe A. de  (Orgs.). Enciclopédia do cinema brasileiro. São 
Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 142.
13 BERNADET, Jean-Claude; AVELLAR, José Carlos; MONTEIRO, Ronald F. Op.cit. p. 125.
14 O lugar de A Margem como precursor do Cinema Marginal foi construído historicamente, pela relação 
com o título e pela época em que foi produzido; analisando o filme notamos que se trata de uma obra 
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produção  por  serem  as  únicas  cidades  a  possuírem  centros  de  tecnologia  para  a 

finalização  dos  filmes  e  trabalhos  de laboratório,  entre  outras  coisas.  Porém,  foram 

absorvidos pelo movimento marginal alguns mineiros, como Silvio Lanna, diretor de A 

sagrada família e Paulo Bastos Martins, com O anunciador, o homem das tormentas, e 

também  diretores  baianos,  como  André  Luiz  Oliveira,  autor  de  um  dos  mais 

significativos filmes do Cinema Marginal,  Meteorango Kid, o herói intergalático, de 

1969, e Álvaro Guimarães, diretor de Caveira my friend.15

Segundo Fernão Ramos, historicamente, a formação do grupo que dará origem ao 

Cinema Marginal se dá

no momento em que uma parte do Cinema Novo abandona propostas mais radicais 

de questionamento da narrativa cinematográfica e caminha em direção à conquista 

do mercado,  através  de  um cinema de  espetáculo.  O Cinema Marginal  pegaria,  

então, esta bandeira deixada para trás e a levaria adiante.16

O Cinema  Marginal  discutia  as  questões  sociais  de  forma  mais  fragmentada, 

usando  recursos  de  linguagem  variados,  metáforas  e  críticas  nem  sempre  bem-

humoradas. Como resultado dessas experimentações, temos filmes diferentes uns dos 

outros, embora guardem características em comum que permitam colocá-los dentro de 

um mesmo grupo.  Apesar  de  a  preocupação  formal  desses  autores  ser  mais  com a 

ruptura  da  própria  linguagem  cinematográfica,  os  questionamentos  sociais  também 

estavam presentes.

Para compreendermos, um pouco, as características e diferenças narrativas desses 

movimentos, devemos lembrar que a arte e os movimentos culturais estão intimamente 

ligados à estrutura social. A arte, ainda que indiretamente, sofre a influência do contexto 

social e pode, também, ser definida por ele. Jean-Claude Bernadet sugere que

a visão que os cineastas elaboram da sociedade e a temática que elegem não são fruto 

da situação do setor da sociedade para o qual se voltam tematicamente, mas fruto de 

uma articulação entre o setor a que profissionalmente pertencem e o setor para que se 

voltam.17

singular dentro do cinema brasileiro, que não estaria ligada a nenhum movimento.
15 RAMOS, Fernão Pessoa; MIRANDA, Luiz Felipe A. de  (Orgs.). Op.cit. pp. 142-143.
16 RAMOS,  Fernão.  Cinema  marginal  (1968-1973):  a  representação  em  seu  limite.  São  Paulo: 
Brasiliense/Embrafilme, 1987. pp. 63-64.
17 BERNADET, Jean-Claude; AVELLAR, José Carlos; MONTEIRO, Ronald F. Op.cit. p. 34.
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Sendo assim, cada setor encontra a partir de si mesmo o instrumental para a 

compreensão  global  da  sociedade.18 E,  claro,  tais  idéias  se  encontram  refletidas 

também  nos  cartazes  pertencentes  a  esses  filmes.  Devemos  nos  lembrar  que  a  

distribuição dos filmes dessas duas correntes não se deu da mesma forma: os filmes  

da  pornochanchada  eram comerciais  e,  embora  alguns  tenham sido  censurados  e  

entrado em cartaz posteriormente, tinham grande distribuição e exibição, enquanto 

vários filmes do Cinema Marginal permaneceram sem ser exibidos por muito tempo.

Dentre as imagens que determinam a dimensão simbólica nos cartazes do Cinema 

Marginal e da Pornochanchada, no período que vai de 1968 a 1973, a figura feminina se 

encontra em destaque. São três as formas principais de retratar o gênero feminino: a 

mulher puramente sensual, a mulher emancipada e a mulher oprimida. Algumas vezes, 

o cartaz traz apenas o rosto das atrizes ou uma ilustração que não reproduz um rosto 

conhecido, mas, ainda assim, esses pontos estão lá. Seminuas ou totalmente vestidas, 

todas  essas  representações  femininas  transmitem  sensualidade.  Mesmo  que  esteja 

completamente  despida,  como  no  caso  dos  cartazes  de  Anjo  Loiro  (fig.  01),  A 

Superfêmea (fig. 02) e Tentação nua19 (fig. 03), a figura feminina carrega um erotismo 

evidente, mas que não chega ao pornográfico. A figura masculina é representada, nos 

cartazes  da  Pornochanchada,  como  vítimas  dessa  sensualidade  e  suas  figuras  se 

alternam entre o homem traído, o seduzido e o sedutor.

A  figura  feminina  nos  cartazes  da  Pornochanchada  aparentemente  ajudou  a 

construir  o  imaginário  sobre  a  mulher  brasileira.  Belas  e  voluptuosas,  curvilíneas  e 

fogosas, cuidadosamente desenhadas ou estrategicamente fotografadas, elas permeiam a 

imaginação masculina,  inclusive fora do país.  E seu suposto temperamento passional, 

retratado em rolos de macarrão ou guarda-chuvas em punho, usados como ameaçadoras 

armas. É importante lembrar que, sistematicamente, havia mais nudez nos cartazes que 

nos próprios filmes (que revistos nos dias de hoje, com o olhar distanciado pelo tempo, 

nos parecem até ingênuos). O fato é que essa aura de sensualidade impressa nos cartazes 

levava  o  público  ao  cinema,  público  esse  que,  embora  aparentemente  acreditasse  na 

18 Idem.
19 Tentação Nua é uma co-produção Brasil-Argentina, mas “este filme era originalmente uma produção 
Argentina.  ‘La  Tentación Desnuda’,  de 1966. A ele,  foram acrescentados  novos atores e  tomadas na 
cidade de Santos.  Surgiram controvérsias quanto a essa produção,  tendo por fim o INC interferido e  
votado a favor de uma nacionalidade brasileira para o mesmo. No estrangeiro,  o seu antigo produtor, 
Armando Bó, continua a apresentá-lo como produção Argentina,  com o nome de ‘Éxtasis Tropical’.” 
NETO, Antônio Leão da Silva.  Dicionário de filmes brasileiros: longa metragem.  São Paulo: Ed do 
Autor, 2009.p. 982.
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promessa do cartaz, não se importava em assistir a um erotismo suave em filmes que, no 

fundo, não eram mais do que comédias de costumes.

Na história da pintura, a figura da mulher esteve frequentemente em oposição à 

figura masculina. “Os homens olham as mulheres. As mulheres vêem-se sendo olhadas.  

Isso determina não só a maioria das relações entre homens e mulheres, mas ainda a  

relação das mulheres entre elas” 20. Ter-se tornado um objeto de visão é conseqüência 

das  próprias  relações  sociais,  onde  a  mulher  policia  a  si  mesma  para  ser  vista  de 

determinada maneira, e o homem é seu fiscalizador permanente. Um gênero da pintura 

européia em particular, o nu, tem as mulheres como seu motivo principal e permite que 

identifiquemos  alguns  critérios  e  convenções  que  levaram  a  mulher  a  ser  vista  (e 

julgada) como um objeto de visão, uma espécie de panorama.21

No Brasil, as mulheres (e as crianças) passam a ser retratadas nos quadros a partir 

do início do século XIX, quando, após a chegada da família real portuguesa, as famílias 

que tinham seus ganhos através de atividades  econômicas  no campo se instalam nas 

cidades  e  passam a  ter  uma  nova  situação  social,  tornando-se  objeto  de  exibição.22 

Apesar dessa mudança social,  a mulher ainda era vista como possuidora de natureza 

infantil ou ambígua, e “se a natureza feminina era determinada pela visualização dos  

aspectos  sexuais  do  modelo,  a  feminilidade  enquanto  iconografia  oscilava  entre  a  

representação plástica de atributos de inocência ou então com erotização do modelo.”23

Através  dos  cartazes  cinematográficos,  podemos  notar  que  algumas  dessas 

convenções foram transcritas para a publicidade,  tal  como a nudez que é dirigida ao 

espectador através da forma de se posicionar o corpo ou o olhar da mulher retratada, 

oferecendo  ao  espectador,  que  se  supõe,  seja  um  homem,  a  sua  feminilidade.  Nos 

cartazes,  a nudez nunca é frontal,  o que era comum nos quadros executados após o 

renascimento e que persistiu até o século XIX. Mesmo nas pinturas em que existe a 

figura do amante masculino, raramente a atenção é dirigida a ele. A mulher desvia dele o 

seu  olhar  ou  o  dirige  para  fora  do  quadro,  para  “aquele  que  se  considera  o  seu 

verdadeiro amante, o espectador-proprietário.”24 Apenas em alguns casos excepcionais, 

a pintura coloca o espectador em seu lugar fora da cena, quando o pintor tem uma visão 

tão pessoal da mulher que ambos não podem ser percebidos separadamente, de forma 

20 BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 49.
21 Ibidem. pp. 48-49.
22 CIPINIUK, Alberto. A face pintada em pano de linho: moldura simbólica da identidade brasileira. Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2003. p. 78.
23 Ibidem. p. 80.
24 BERGER, John. Op. cit. p. 58. 
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que,  ao  retratá-la,  o  artista  “inclui  a  vontade  e  as  intenções  da  mulher  na  própria  

estrutura da imagem, na expressão mesma de seu corpo e de seu rosto.”25

Nos  cartazes  da  pornochanchada,  encontramos  de  forma  recorrente  a 

representação clássica da nudez feminina: a mulher que está ali para ser observada. Em 

Anjo Loiro  (fig. 01), por exemplo, a atriz Vera Fischer olha direto para o espectador; 

está ali para ser contemplada por ele. Sua imagem aparece da cintura para cima, num 

meio  perfil;  o  braço levantado escondendo o seio e  um discreto sorriso,  num gesto 

cuidadosamente pensado para seduzir o homem que está em frente ao cartaz. A foto, em 

cores, está recortada sobre o fundo branco – o que dá destaque a ela – e inserida dentro 

de um Box (ou caixa), como se a figura da mulher estivesse por trás de uma janela. O 

título (embaixo do box), e o destaque para os atores principais (dentro do box) – assim 

como o destaque para o fato de o filme ser colorido – estão em vermelho e ajudam a 

emoldurar a imagem; o resto do texto, também numa caixa, está em preto, mesma cor 

dos fios dos boxes, o que permite que o peso da imagem seja mantido na parte inferior 

do cartaz e colabora com o equilíbrio da composição.

Em Cassy Jones – o magnífico sedutor (fig.04), a fotografia da atriz Sandra Bréa 

se encontra, de modo semelhante; dentro de um box, mas sua figura tem um recorte um 

pouco mais  ousado, abaixo dos quadris e o título cerca o seu umbigo.  A imagem é 

frontal, ela olha diretamente para o espectador, mas com um sorriso mais aberto e com 

volúpia mais evidente, escondendo os seios com um tecido. Mas, ao contrário do cartaz 

de Anjo Loiro, o box é preenchido com várias cenas do filme por trás da imagem, o que, 

surpreendentemente,  não prejudica o seu destaque.  Todas as fotos são coloridas e o 

resto do espaço possui fundo preto.  Esse cartaz tem uma composição que nos lembra a 

divulgação dos espetáculos do teatro de revista (o que é coerente com o filme, pois a 

personagem, uma bailarina, acaba indo por esse caminho). Desde a pose da personagem 

até as informações textuais que estão na parte inferior do cartaz, onde, para se destacar o 

ator principal e o diretor e pontuar a divisão das informações, foram colocadas muitas 

estrelinhas, figura bastante usada nos cartazes do teatro de revista. 

É interessante que a atriz em destaque não é a protagonista do filme, embora tenha 

um papel coadjuvante de importância na história; o ator principal é Paulo José, o Cassy 

Jones do título. Ele aparece em várias situações nos quadrinhos que estão atrás da foto 

grande, e seu nome está em destaque logo após o subtítulo, mas, nesse caso, o que está 

vendendo o filme é a imagem feminina. 

25 Ibidem. p. 60. 
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Nos cartazes que são compostos com base na ilustração, também notamos essa 

referência clássica, principalmente nas peças em que a ilustração é realista. No cartaz do 

filme  A superfêmea (fig. 02), por exemplo, encontramos novamente a figura de Vera 

Fischer, nua, dessa vez de corpo inteiro. Dele, não há muito o que se dizer: o título do 

filme,  composto  de  forma  semelhante  aos  títulos  das  histórias  em  quadrinhos,  e  a 

imagem da atriz sentada com pernas e braços cruzados num fundo branco, encarando o 

espectador com o olhar sedutor e seguro de si, é o suficiente para chamar a atenção do 

espectador.  O  fato  de  a  atriz  estar  “vestindo”  apenas  uma  pulseira,  ter  os  cabelos 

cuidadosamente arrumados e estar maquiada de forma elaborada, reforçam a idéia de 

feminilidade na imagem.

No cartaz de  Tentação nua (fig. 03), encontramos uma composição semelhante; 

embora não se trate de ilustração, mas de uma imagem retocada, talvez com a intenção 

de parecer um trabalho ilustrado. A atriz argentina Isabel Sarli está ajoelhada, de lado, e 

apóia  os  seios  com as  mãos  (escondendo os  mamilos,  pois  era  proibida  a  exibição 

desses nas fotos e cartazes de divulgação, assim como as outras partes íntimas e pêlos 

púbicos); e há feixes de palha que encobrem parte das suas pernas e quadris. Ela está 

com uma expressão mais lânguida, o que torna a imagem mais próxima das revistas 

eróticas da época, com o teor sexual mais aparente.

Outras imagens que contêm essas referências são encontradas nos cartazes de Os 

amores  de  um  cafona (fig.  05)  (também  mais  próximo  das  imagens  das  revistas 

masculinas da época),  Café na cama (fig. 06),  Uma garota em maus lençóis (fig. 07) 

(figura feminina ilustrada) e O poderoso garanhão (fig. 08). 

No cartaz de  Rifa-se uma mulher (fig. 09), a imagem feminina está lá para ser 

contemplada pelo espectador masculino do mesmo modo que as outras, com a diferença 

de  que,  na  ilustração,  a  mulher  de  biquíni  se  encontra  de  costas  (o  que  acontece 

raramente)  e  junto à  imagem foram colocadas  informações  sobre  a  moça  que  seria 

rifada dentro da história – idade, medidas de busto, cintura, quadris e coxas – indicando 

que ela seria uma jovem dona de um corpo perfeito. O autor do cartaz optou por não 

mostrar o rosto da atriz, o que reforça o fato de que a rifa da personagem diz respeito,  

particularmente, ao seu belo corpo. As flores colocadas nos longos cabelos imprimem 

um pouco de suavidade à imagem e, também, ao título; elas quebram um pouco a força 

da cor escura dos cabelos e aumentam a iluminação da composição.

As  mulheres,  retratadas  através  do  cartoon  nos  cartazes  de  pornochanchada, 

possuem formas indiscutivelmente femininas, mas o humor é predominante. A estrutura 
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clássica  também  é  modificada  quando  elas  são  retratadas  sorrindo  abertamente. 

Continuam lá para serem olhadas, mas já se consiste numa variação da imagem, mais 

próxima à publicidade em geral e que suaviza um pouco o erotismo das imagens. Pode-

se observar essa suavização em cartazes como Os Mansos (fig. 10), A viúva virgem (fig. 

11) e Lua de mel e amendoim (fig. 12). Nesse último, curiosamente, a imagem do ator 

Carlo Mossy possui uma expressão pouco usual para uma figura masculina na época, 

mas  que  passaria  a  ser  vista  repetidamente  anos  depois,  a  partir  do  aumento  da 

participação de homens nos anúncios de moda.

Nos  cartazes  da  Pornochanchada,  a  figura  feminina  pode  também,  em alguns 

casos, demonstrar malícia de forma ainda mais discreta, como no cartaz de Um marido 

sem... é como um jardim sem flores...  (fig. 13), onde aparecem apenas os rostos dos 

personagens, embora a imagem da atriz Rossana Ghessa se encontre num plano um 

pouco maior, que permite ver a blusa caída de modo discreto mas intencional, e entrever 

um pedaço do ombro.  Divórcio à Brasileira (fig. 14) também se concentra nos rostos 

dos atores, mas uma figura de mulher em tamanho reduzido entre os créditos indica o 

teor malicioso do filme. Nesse cartaz, também, podemos identificar a figura da mulher 

independente: aqui, uma das atrizes, que aparece fumando um charuto, olha o espectador 

com ar desafiador.

No  cartaz  do  filme  O fraco  do  sexo  forte  (fig.  15),  a  imagem feminina  está 

reduzida a um close nas ancas em perfil; aparece, a mais, apenas a cintura e metade das 

coxas e, como complemento, o título dentro do desenho de uma maçã mordida. Num 

texto na parte superior do cartaz, chama-se a atenção para um personagem que aparece 

freqüentemente  nesse  gênero  de  filme:  o  homossexual.  Colocado  sempre  de  forma 

estereotipada, ele faz parte do humor rude característico desses filmes e aparece como 

contraponto aos homens que, freqüentemente, são “adoradores de mulheres”.

No cartaz de Os homens que eu tive (fig. 16), Darlene Glória aparece cercada por 

seus amantes, dando a impressão de que estão todos juntos com ela na cama. Um dos 

mamilos  está  à  mostra,  coisa  raríssima  na  época  –  basta  olhar  o  cartaz  de  Nua  e  

atrevida, que tem em cima do seio da atriz uma pequena tarja onde se vê escrito “sexi”. 

Decerto,  existe  diferença  entre  essas  peças,  a  começar  pelo  fato  de que  em  Nua e  

atrevida (fig. 17) a imagem é fotográfica, o que, possivelmente, faria com que a visão 

de um seio causasse maior impacto, mas em Os homens que eu tive a ousadia é muito 

maior. A imagem feminina está para ser olhada, mas também está a serviço da própria 

mulher, afirmando a sua vontade e sua independência sexual. O título está em letras 
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minúsculas, exceto a palavra  homens, que tem a primeira letra em maiúscula. O filme 

foi considerado escandaloso para os padrões da época – embora trate sobre a liberação 

feminina dentro do espírito  hippie – tanto que, após poucas sessões, foi proibido pela 

censura,  sendo relançado vários anos depois. O cartaz a que tivemos acesso é o do 

relançamento e possui um carimbo impresso indicando que o filme teria sido “liberado 

sem cortes”.

Uma peça que difere das outras da época é o cartaz de  Soninha toda pura  (fig. 

18). A fotografia traz duas mulheres vistas de perfil, uma delas com as mãos no rosto da 

outra e insinua uma relação íntima entre elas. Não há nudez, mas existe um clima de 

sedução na imagem. Embora  não sejam figuras  femininas  seminuas,  não encarem o 

espectador, não ofereçam a ele a sua feminilidade, nem se trate particularmente de uma 

imagem que demonstre uma independência feminina, a relação entre mulheres sempre 

foi apontada como uma das fantasias que permeiam o imaginário erótico masculino. É 

este imaginário que vai chamar a atenção do espectador.

No Cinema Marginal quase sempre a visão clássica da mulher está distante da 

composição do cartaz. Muitas vezes nos deparamos com o escárnio e a violência em 

peças  que não foram concebidas  exatamente  para contemplação.  Algumas  imagens  

passam longe da sensualidade feminina, exatamente por pertencerem a um gênero de 

filme  que,  embora  não  descarte  o  erotismo,  não  o  tem  como  elemento  principal.  

Algumas vezes, o sexo nos filmes marginais é carregado de angústia e mesmo quando 

é mostrado com humor, trata-se de uma visão completamente diferente da encontrada 

nas pornochanchadas.

A imagem feminina nos cartazes do cinema marginal nos remete aos cartazes de 

filmes europeus da época. A sua linguagem, às vezes, faz referência às peças gráficas do 

cinema independente americano, mas estão mais próximos das peças criadas para os 

filmes franceses da Nouvelle Vague e das versões européias para filmes americanos. Se 

observarmos o cartaz de A mulher de todos (fig. 19) e o cartaz italiano de Blow up (fig. 

29),  perceberemos  algumas  semelhanças  estilísticas,  tal  como a imagem em preto e 

branco,  recortada  sobre  um  fundo  colorido  e  um  mínimo  de  informações  sobre  a 

produção do filme. Embora o cartaz de Blow up tenha sido concebido como um tríptico 

(além da  versão vermelha,  a  mais  conhecida,  existem também a versão  com fundo 

amarelo e título em azul, e a versão em fundo verde), isso não faz diferença no que diz 

respeito às suas características gráficas. A imagem da modelo sendo fotografada, numa 

pose  de  total  liberdade  e  autonomia  (embora  esteja  quase  paralisada  pelo 
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posicionamento em que se encontra o fotógrafo), pode ser comparada à liberdade da 

figura feminina no cartaz de A mulher de todos: a atriz Helena Ignez se encontra numa 

posição desafiadora, com um charuto na boca, mãos na cintura e pés descalços, camiseta 

curta  mostrando  o  umbigo  e  calça  jeans com  o  botão  aberto,  numa  provocação 

claramente intencional aos padrões comportamentais da época. A imagem possui uma 

sensualidade calculada e longe do erotismo.

Os cartazes de As libertinas (fig. 20) e O rei do baralho (fig. 21) constituem-se 

exceções dentro da iconografia feminina marginal: o primeiro traz uma ilustração em 

grafite de três moças atrás de um biombo, onde repousam roupas e se vêem, da altura 

dos seios para baixo, as suas silhuetas. Cada moça, aparentemente, corresponderia a 

uma das três histórias do filme, que é estruturado em episódios. No caso de O rei do 

baralho, a  atriz  Marta  Anderson,  que faz par  com Grande Otelo,  aparece  com um 

biquíni aparentemente prateado (a impressão do cartaz não é boa e a imagem está em 

um tom de roxo), sapatos de salto alto e uma grande gargantilha, traje semelhante ao de 

uma vedete ou ao de uma passista de escola de samba. A sua pose também nos remete  

ao teatro de revista, à exibição feminina.

Nos  cartazes  marginais,  a  mulher  não  tem  o  mesmo  destaque  que  nas  peças 

pertencentes às pornochanchadas; está, inclusive, ausente de muitos deles. Às vezes, ela 

aparece oprimida, como no caso de O bandido da luz vermelha (fig. 22), como uma figura 

mística (Prata palomares – fig. 23), etérea (Jardim das espumas – fig. 24) ou abraçada a 

um homem, como é o caso de  Audácia (a fúria dos desejos) (fig. 25) – filme que fala 

sobre  cinema,  mas  que  teve  como  escolhida  para  o  cartaz  a  imagem  de  um  casal 

namorando na grama, cena que faz parte do filme. Também em Gamal, o delírio do sexo 

(fig. 26), a imagem montada com recortes de cenas do filme mostra a imagem feminina 

em destaque num ousado abraço, assim como em  Jardim de Guerra (fig. 27) e em O 

longo caminho da morte (fig. 28).

A partir dessa pequena reflexão, podemos perceber que os meios de produção estão 

associados a  uma situação social  que diz  respeito  tanto a dados concretos  quanto ao 

imaginário social,  e que ambos serão determinantes na forma final de uma obra. Nas 

décadas de 1960 e 1970 a situação política do país influenciou de forma inegável a cultura 

nacional  e  as  mudanças  que  atingiam o  mundo,  tanto  na  cultura  quanto  na  política, 

chegaram ao país através dos meios de comunicação de massa. Essas transformações se 

refletiram nos filmes e nos cartazes nacionais, revelando idéias sobre o Brasil e, no caso 
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de nosso objeto de estudo, também sobre a imagem da mulher brasileira, especialmente 

através de sua representação gráfica.
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