
Porno Massacre é uma banda de São Paulo /Brasil composta por cinco 

integrantes que toca Trash/GlamRock combinado com jazz cabaré.   

Todas apresentações possuem um forte elemento teatral que pode ser notado 

tanto no figurino quanto nas performances inspiradas em filmes B, sendo uma 

das poucas bandas brasileiras da atualidade que reúne esses elementos ao trash 

e ao jazz cabaré.  

Fundada em 2008, a banda já lançou 2 álbuns e 2 eps, além de participar 2 

coletâneas tributo, sendo elas "o pulso ainda pulsa - tributo ao Titãs" e "O verão 

do amor" onde repaginou para o punk/trash e cabaré temas dos Titãs e The 

Sonics.  

A banda tem boa experiência em turnês, tendo feito em 2017 uma sequência de 

shows no Chile totalmente DIY, passando por 5 cidades tocando em casas 

noturnas e ocupações. Também executou diversas pequenas turnês no Sul do 

Brasil e interior de São Paulo somando um grande número de apresentações nas 

mais diversas e adversas situações.  

Ao longo de sua história, participou de alguns   festivais relevantes no cenário 

brasileiro, dentre eles se destacam "grito rock (2012)", "virada cultural (2015) e 

"virada cultural (2017). 

 

Produção / Lançamentos 

2012 

- EP "Os Arautos do Apocalipse" (4 faixas) 

2016 

- Álbum "Volume. 1" (9 faixas) - Dinamite Records 

2017 

- Participação na coletânea "O Pulso ainda pulsa" (1 faixa) 

- Participação na coletânea "O verão do amor" (1 faixa) 

- EP "É o que me resta" (3 faixas) - Dinamite Records 

2018 

- Álbum "Que venha o Caos" (9 faixas) - NoWar Records 

 

 



Links Oficiais 

Site - http://www.pornomassacre.com.br 

FaceBook: https://www.facebook.com/banda.p.massacre 

Instagram: @pmassacreoficial 

Wikpedia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Porno_Massacre 

BandCamp - https://pornomassacre.bandcamp.com/ 

Spotify - https://open.spotify.com/artist/5vSlYNGCY1gTMSBb5tZsZq 

Deezer - https://www.deezer.com/br/artist/7811286 

Youtube: https://www.youtube.com/pornomassacre 

 

Clipping 

Resenha do disco “Que venha o Caos” - Site One Degrau 

https://www.onedegrau.com/single-post/2019/01/22/RESENHA-QUE-VENHA- 

O-CAOS---PORNO-MASSACRE 

 

Resenha do disco “Que venha o Caos” - Site Rarozine 

https://rarozine.com.br/2019/04/30/chegou-o-caos-porno-massacre/ 

 

Entrevista com General Sade sonre “Que venha o Caos” - Site Nada Pop 

https://nadapop.com.br/uma-entrevista-porno-arte-e-insurgencia-com-general- 

sade/?fbclid=IwAR1GtvlygbtAsMzyIU7_mJeZRRBQYqzU3ZgKoyYS9zIZhVTkSmXv

BEKWP9I 

 

Resenha do disco “Que venha o Caos” - Site Hits Perdidos 

https://hitsperdidos.com/category/porno-massacre/ 

 

Resenha do EP “É o que me resta” - Site Nada Pop 

https://nadapop.com.br/a-iconoclastia-sonora-da-porno-massacre-ganha-mais- 

um-novo-capitulo/ 



As Melhores capas de disco de 2017 – Site Blog and Roll 

http://atdigital.com.br/blognroll/2017/12/as-melhores-capas-de-2017/ 

 

Resenha do disco “Volume 1” - Site Zona Punk 

http://zp.blog.br/?m=reviews&t=1&id=2470 

 

Resenha do disco “Volume 1” - Site Hits Perdidos 

https://hitsperdidos.com/2016/02/23/bem-vindo-ao-mundo-pervertido-e- 

inescrupuloso-do-porno-massacre/ 

 

Construindo o Porno Massacre - Site Crush em Hifi 

https://crushemhifi.com.br/construindo-porno-massacre-conheca-as-20- 

musicas-que-mais-influenciaram-o-som-da-banda/ 


