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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico pretende analisar e discorrer sobre uma das figuras mais 

conhecidas da Itália durante os anos 60 e 70: o artista e intelectual Pier Paolo 

Pasolini. Quase sempre lembrado pelas suas polêmicas e excentricidades, e ainda 

pela sua morte trágica – que já há algum tempo, na Itália, virou mais um espetáculo 

midiático que uma investigação – Pasolini nem sempre é rememorado de modo 

digno. Aqui no Brasil, mesmo do ponto de vista acadêmico e universitário geralmente 

é trazido à tona apenas por meio de sua produção fílmica, o que tem mudado aos 

poucos, especialmente por conta dos 40 anos de sua morte, que motivou a produção 

e publicação de vários materiais dedicados à memória e estudo do autor italiano. 

Esse trabalho, portanto, está inserido nesse contexto de redescoberta de Pier Paolo 

Pasolini no Brasil. Mesmo que de modo singelo, o objetivo geral dessa pesquisa é 

reforçar e rememorar a imagem emblemática de Pasolini em suas lutas cotidianas 

contra o sistema do capital, a massificação cultural, o achatamento das linguagens, a 

mecanização da vida. Usando fontes de naturezas diferentes, que abarcam seis dos 

últimos sete anos de vida de Pasolini, buscamos compreender as proposições gerais, 

as linhas fortes de pensamento e, a partir disso os modos de resistência política 

criados pelo artista. A primeira parte do estudo trabalha em cima das colunas que 

Pasolini escreveu entre os anos de 1968 e 1970 na revista Tempo, denominadas Il 

Caos. Essas colunas semanais foram registrando o caminho de lapidação e 

radicalização de Pasolini em muitas de suas ideias, e deixando cada vez mais claras 

as intenções com o seu projeto seguinte,que apresentava uma nova forma de 

abordagem nas apostas do poeta pela transformação social: a Trilogia da Vida. 

Portanto, num segundo momento, os três filmes que compõe a trilogia de Pasolini 

serão as fontes analisadas aqui: Il Decameron (1971), I Raconti di Canterbury (1972), 

Il fioredellemille e una notte (1974).  Posto isso, este trabalho tem como objetivos 

específicos perceber o caminho intelectual de Pasolini desde o fim da década de 

1960 até a metade da década de 1970, as permanências e rupturas de seu 

pensamento, e as formas como ele ia buscando acessar a população italiana e com 

ela estabelecer uma via de comunicação cada vez mais ampla. 

 

 
 
Palavras-chave: Pier Paolo Pasolini, cinema, crônicas jornalísticas, resistência 

política 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Eu sou uma força do Passado. 

Só na tradição o meu amor reside. 

Venho das ruínas, das igrejas, 

Dos retábulos, dos burgos 

Esquecidos nos Apeninos e Pré-Alpes, 

Onde meus irmãos viveram. 

Vagueio pela Tuscolana como um louco, 

Pela Appia como um cão sem dono. 

Ou olho os crepúsculos, nas manhãs 

De Roma, da Ciociaria, do mundo, 

Como os primeiros atos da Pós-história, 

Aos quais assisto, por privilégio de censo, 

Da orla extrema de uma era 

Sepultada. Monstruoso é quem nasceu 

Das vísceras de uma mulher morta. 

E eu, feto adulto, perambulo, 

Mais moderno que todos os modernos, 

À procura de irmãos que não existem mais.
1
 

 

 

É doloroso lembrar da figura de Pier Paolo Pasolini nestes dias. Lembrar-se 

dele é lembrar do quanto as suas resistências, suas renúncias ao mundo moderno do 

novo capitalismo, as quais ele dedicou sua vida, estão sendo tão profundamente 

devoradas pela sistemática da vida contemporânea. O quanto sua fala de diversidade 

cultural, linguística, comportamental, está fadada ao pleno fracasso em um universo 

de coisas onde tudo deve ser, primeiramente, submetido à mentalidade econômica 

do capital, à cultura do dinheiro, que, por sua vez, consegue sempre massificar em 

torno de si quase tudo. 

Pasolini foi, tal qual um João Batista, um profeta a gritar no deserto: “Vejam o 

que está por vir... Vejam o que está por vir...”. Um herege, quase que completamente 

solitário: odiado por todas as frentes políticas e intelectuais cristãs, conservadoras, 

empresariais, burguesas. Mas era também um comunista sem partido, a partir de sua 

expulsão do PCI em 1949. Um cão sem dono. Ele era “demais”, um exagero, uma 

extravagância que poucos queriam ter associado a si. 

                                                           
1
PASOLINI, P.P. Poesia in forma di rosa. Milano: Garzanti, 1964; p.22. In: AMOROSO, Maria Betânia. Pier 

Paolo Pasolini. São Paulo: Cosac &Naify, 2002. p.39. 
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Da forma mais breve, Pier Paolo Pasolini foi um intelectual muito ativo e 

conhecido na Itália dos anos 1960-1970.  Poeta, crítico, professor, jornalista, 

cineasta, se utilizou de todas as formas possíveis de contato com o público, pois 

queria, acima de tudo, que o maior número de pessoas estivesse consciente sobre o 

que acontecia na Itália do pós-guerra: a avalanche da cultura industrial de 

massificação e uniformidade que estava a se instituir através dos modos burgueses e 

dos caminhos do, chamado por Pasolini, “novo capitalismo”, que se instaurava não 

apenas na Itália mas na Europa de modo geral. Novo capitalismo, esse, que viria a 

ser o universo de coisas neoliberal no qual nos encontramos profundamente imersos 

hoje. 

O que o presente trabalho fará é versar sobre essa personalidade tão vivaz e 

incômoda do pós-guerra europeu, que se encontrava inserido em uma sociedade na 

qual detestava e condenava quase tudo: a ordem política, os costumes massivos, o 

surgimento de um corpo social quase que inteiramente constituído de “homens-

médios”, o triste sepultamento das pluralidades, o nascente mundo dos gostos e 

modos únicos
2
. E, ainda, mesmo que sob governos que não eram mais 

nominalmente fascistas, dentro de padrões muito nítidos do “novo fascismo”. E que 

Pasolini não tinha a menor cerimônia em denominar exatamente dessa forma: 

fascista. Lembrando que: se Pasolini se punha radicalmente contrário a nascente 

cultura italiana do consumo e dos modos únicos burgueses, paradoxalmente ele não 

deixava de amar intensamente sua Itália da pré-história, sua Itália renascentista, sua 

Itália cheia de diferentes dialetos, sua Itália camponesa. Isso só reafirma o caráter 

oximórico de Pasolini, onde vamos encontrar diversas oposições, sem que isso seja 

realmente uma contradição. E, caso seja contraditório, Pasolini dizia que o fato de 

haverem contradições em seus discursos, seja de natureza fílmica, literária, poética, 

jornalística, ou qualquer outra, só o ajudava na negação da sua imagem como uma 

autoridade, uma fala absoluta. Mas sobre esse aspecto peculiar do caráter de 

Pasolini vamos, adiante, discorrer de modo mais detido. 

Pasolini era alguém quase transparente: não tentava esconder seus perigosos 

posicionamentos político-ideológicos (que, como dito, não agradava nenhum 

posicionamento político específico, a não ser outros solitários como o próprio 

Pasolini
3
). Falava, escrevia, filmava em volume e velocidade e, quando chegava a se 

                                                           
2
 AMOROSO, Maria Betânia. Pier Paolo Pasolini. São Paulo : Cosac e Naify, 2002. p.44-46. 

3
“Não tenho atrás de mim ninguém que me apoie e com o qual eu tenha interesses em comum a defender. 

O leitor certamente sabe que sou comunista: mas sabe também que minhas relações de companheiro de 
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contradizer por causa disso, da maneira mais sincera, simplesmente dizia: “sou 

protegido pelas minhas contradições”, negando qualquer autoridade que pudesse ter 

sob aqueles que o liam. Sempre deixou bem clara sua homossexualidade, por mais 

incômodo que isso fosse para sociedade que o cercava. Transparente e radicalmente 

ousado a ponto de gritar para todos os italianos: Eu sei o nome dos responsáveis!
4
 

Apesar disso é importante lembrarmos que Pasolini não se colocava nessa 

situação de isolamento ideológico por pedância, ou mesmo por gosto: 

 

Não sou um indiferente, nem tampouco [sic] simpático com o que 

(hipocritamente) é chamado de “posição independente”. Se sou 

independente, sou-o com raiva, dor e humilhação: não aprioristicamente, 

com a calma dos fortes, mas forçadamente. E, portanto, se me preparo – 

nesta coluna, uma franja da minha atividade de escritor – para lutar 

como posso, e com toda a minha energia, contra qualquer forma de 

terror, é na verdade porque estou só. Meu caso não é de indiferentismo 

nem de independência: é de solidão.
5
 

 

Nesse sentido, este trabalho é, mesmo que de modo pequeno e singelo frente 

a todas as obras escritas sobre Pasolini neste aniversário de 40 anos de sua morte, 

mais uma tentativa de agregar peso à memória desse homem, que continua a 

representar hoje uma figura de resistência. Resistência a modelos político-

econômicos que se fundamentam na exclusão social, na massificação, na violência, 

ou mesmo, no conformismo. Modelos que incentivavam a mediocridade, que é 

funcional e orgânica para manutenção do estado de coisas vigente. Enquanto 

italianos-médios, falantes de uma língua ordinária e achatada, ninguém se questiona 

sobre temáticas raciais, coloniais, de gênero. Apenas reproduz um conhecimento que 

já lhes é ensinado pronto, dessa forma. Esses são os qualunquistas para Pasolini, os 

indiferentes, que continuam a reafirmar ideologias pertencentes a uma classe social 

que não é a deles.  

Com efeito, Pasolini apresenta, nesse aspecto, traços de um romantismo 

revolucionário: 

 

                                                                                                                                                                                
viagem do PCI não implicam nenhum compromisso recíproco (ao contrário são bastante tensas: tenho 
tantos adversários entre os comunistas quanto entre os burgueses)”. PASOLINI, P.P. Caos - Crônicas 
Políticas. Editora Brasiliense. São Paulo , 1982. p. 37. 
4
 Referência ao seu texto Che cos'èquesto golpe, publicado no CorreredellaSera em novembro de 1974, no 

qual Pasolini relata saber quem são as pessoas responsáveis por todo tipo de atrocidade na Itália, desde o 
massacre de Milão m 1969 até os massacres de Brescia e Bolonha ocorridos em 1974. 
5
 PASOLINI, P.P. Caos – Crônicas Políticas. São Paulo : Editora Brasiliense, 1982. p.37. 
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Poderíamos definir a Weltansschauung [visão de mundo] romântica 

como uma crítica cultural à civilização moderna (capitalista) em nome de 

valores pré-modernos (pré-capitalistas) – uma crítica ou um protesto 

relativo aos aspectos sentidos como insuportáveis e degradantes: a 

quantificação e mecanização da vida, a reificação das relações sociais, a 

dissolução da comunidade e o desencantamento do mundo. Seu olhar 

nostálgico do passado não significa que ela seja necessariamente 

retrógrada: reação e revolução são aspectos possíveis da visão 

romântica do mundo.
6
 

 

Essa citação descreve Pasolini de tantas formas... Esses valores pré-

modernos, pré-capitalistas são para Pasolini: as diversas manifestações linguísticas 

da Itália, que estão a ser suprimidas pelo italiano-médio (uma forma de linguagem 

medíocre que limitava o universo linguístico e cultural italiano). Pois como muito bem 

expôs Wittgenstein em seu Tractatus Logico-Philosophicus
7
“os limites da minha 

linguagem delimitam também os limites do meu mundo”; as expressões culturais e 

artísticas das comunidades periféricas e rurais italianas, que estavam passando por 

um processo de transformação devido à imposição cultural e intelectual de uma 

ideologia industrial burguesa, que se apresentava como verdade; o apagamento das 

liberdades individuais em prol de uma ordem normativa e violenta. Mas, notem: todas 

essas características pré-capitalistas, que Pasolini denominava como pertencentes 

ao período da pré-história tinham em comum a sua destruição por causa da 

institucionalização dos modos burgueses. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels 

dizem: 

 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da 

sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe 

que tem a sua disposição os meios de produção material dispõe, ao 

mesmo tempo, dos meios de produção espiritual, o que faz com que a 

ela sejam submetidas, ao mesmo tempo e em média, as ideias daqueles 

aos quais faltam os meios de produção espiritual. [...] Os indivíduos que 

constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também 

consciência e, por isso pensam; na medida em que dominam como 

classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente 

que o façam em toda a sua extensão e, consequentemente, entre outras 

coisas, dominem também como pensadores, como produtores de ideias, 

                                                           
6
LÖWI, Michel.Walter Benjamin: aviso de incêndio : uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”.  

Tradução de Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo : Boitempo, 2005. p.18. 
7
 WITTGENSTEIN, Ludwing. TractatusLogico-Philosophicus. Tradução de José Arthur Giannotti. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional/Editora da Universidade de São Paulo, 1968. 
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que regulem a produção e a distribuição das ideias de seu tempo e que 

suas ideias sejam por isso mesmo, as ideias dominantes da época.
8
 

 

Parecendo se aproximar dessa perspectiva marxista acerca da disseminação 

ideológica em uma sociedade, Pasolini defendia a ideia de que a Itália estava a se 

aburguesar com rapidez e intensidade devido ao modelo econômico predominante 

(na época, o forte e rápido processo de industrialização italiana, e a solidificação do 

novo capitalismo) que propõe fortemente o modo de vida da sociedade, nesse caso, 

o consumo. De certa forma, como detentores dos meios de produção, a classe 

burguesa impunha também, e por consequência, não apenas uma ideologia 

dominante do ponto de vista econômico: sua perspectiva penetrava a sociedade nas 

instâncias políticas, intelectuais e científicas. Ou seja: era repassada como verdade 

em escolas, livros, jornais, cinema, leis, roupas, etc. É uma força que funciona tal 

qual a gravidade: de cima para baixo. Dessa forma, não é raro perceber como grande 

parte da população pertencente à classe subalterna defende interesses que não 

condizem com sua situação social. E não nos referimos aqui a um fenômeno que se 

restringe ao século XX europeu, infelizmente. Ao contrário, constatamos isso todos os 

dias com as pessoas mais comuns com as quais travamos contato no dia-a-dia. 

Muitas vezes nós mesmos. 

Pasolini, ao se deparar com esse panorama, julgava que isso era o resultado 

direto da industrialização capitalista, que mecanizava o trabalho e o próprio tempo, 

em processo maior de mecanização de pessoas, e que, para além disso, engolia 

suas expressões culturais, que lhes tirava a potência e a exuberância da própria vida. 

Mas, quando foi que essa vivacidade e esse vigor de vida ainda existiam? Quando os 

impulsos da vida tinham mais liberdade de se exibirem? 

É dessa forma que Pasolini, num sentido muito próximo ao do romantismo 

revolucionário, e do próprio Benjamin, retorna ao passado. Não como o passado 

utópico que deve ressurgir, que deve ser restabelecido. Mas como o passado que 

nos revela o que deixou de ser e o que se preservou. E para Pasolini, quase nada se 

preservou. Com efeito, nada mais é do que o passado que, visto da perspectiva 

presente, evidencia os erros que estão a se cometer, que estão a rarear a virilidade 

da vida humana. É nessa busca por tradições que ninguém mais acredita, nessa 

jornada por irmãos que já não existem mais, que nosso intelectual busca algum tipo 

de esperança, de resposta contra o capitalismo, de aposta contra a ordem e a 

                                                           
8
MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. 9a. ed. São Paulo: HUCITEC, 1993.p.72. 
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normatividade burguesa do tempo presente. É uma força do passado que nos acorda 

para a luta no presente.  

E como bem diz o poema, Pasolini é essa visceral força do passado! Pasolini 

é uma dessas forças de resistência que deve ser retomada por nós, historiadores, no 

presente. Penso ser por isso a minha fascinação por esse homem que uma era 

representação da força, da luta e da coragem de resistir. E que levou isso até as 

últimas consequências, na praia de Óstia, onde foi assassinado em crime que nunca 

foi esclarecido e que pode ter sido causado por motivações políticas.  

Desse modo, pensando em acessar o pensamento pasoliniano e compreender 

as motivações que o levaram à resistência, bem como de que formas ele levou isso a 

cabo, analisaremos neste trabalho o decorrer de uma sessão de colunas – “crônicas 

políticas”, como ele as chamou – que o autor escreveu no período de agosto de 1968 

e janeiro de 1970, na revista semanal de grande circulação
9
Tempo. A versão usada 

será a tradução de Carlos Nelson Coutinho, publicado pela Brasiliense no Brasil, em 

1982. Essa coluna no original se chamava Il Caos, que já era um nome bem 

autoexplicativo para aquilo que iria se encontrar na coluna: um Pasolini que escrevia 

e descrevia toda uma complexa gama de situações políticas, sociais e culturais que 

envolviam a Itália naquele momento e que eram para ele uma “visão do caos”, da 

quase completa inversão dos valores humanistas que a Itália preservava desde o 

renascimento em detrimento de um modo comportamental burguês, economicamente 

industrial-capitalista e politicamente fascista. 

Essas colunas, que duraram aproximadamente um ano e meio, se já 

começam em um tom de denuncia e um sentimento de dever cívico por parte de 

Pasolini, com o tempo, vão cada vez mais se radicalizando, nos temas e assuntos 

abordados e também no sentimento de urgência de ação que Pasolini tinha. Ao fim, 

Pasolini se sente compelido a voltar ao cinema, sua linguagem preferida à época, 

mas escolhe o cinema também por uma questão de abrangência e alcance maior de 

público.  

Portanto, seguindo essa trajetória de Pasolini, num segundo momento vamos 

nos deter na análise dos três filmes de sua Trilogia da Vida, que foi o passo que o 

cineasta deu após o Caos. Nesses filmes ele expõe suas apostas mais incisivas 

contra a normatização e mecanicidade da vida burguesa que estava abraçando os 

italianos naquele começo de década de 1970. Esses filmes são adaptações de 
                                                           
9
 Segundo dados fornecidos pelo editor Palazzi, a revista Tempo semanal, em 1969 atingia mais ou menos 

400 mil famílias, com 1,6 milhão de leitores. (P-Pubblicitàe vendita, set/1961. p.26).   
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literatura canônica, que remonta do medievo europeu, ou mesmo de localidades 

ainda mais afastadas temporal e geograficamente: Il Decameron
10

(1970), I Raconti di 

Canterbury
11

(1972), Il fioredellemille e una notte
12

(1974). 

Com a análise dessas fontes primárias esperamos adentrar o universo 

intelectual de Pasolini de fins da década de 1960 ao início de 1970, abarcando um 

total de 6 anos da produção criativa de Pasolini. Esse é um período chave na vida do 

autor, visto que, mesmo tendo ainda uma última e importante guinada na sua 

realização intelectual (com Salò e Petrolio), estes são os últimos anos de Pasolini, 

que viria a ser assassinado em 1975. Com efeito, buscamos compreender melhor as 

rupturas e continuidades no pensamento pasoliniano, e especialmente compreender 

através dessa figura icônica, o ambiente político, social e cultural que se desenrolava 

na Itália, de modo mais amplo na Europa – e que, como previsto por Pasolini, 

acabaria por se irradiar para quase todo o mundo ocidental em não muito tempo. 

Estudo esse, portanto, de grande relevância para nós historiadoras e historiadores no 

tempo presente, e de forma mais larga, para toda uma sociedade. Eram justamente 

esses que Pasolini mais buscava com suas obras! 

Como dito no início desse texto introdutório, lembrar de uma figura como a de 

Pasolini no momento histórico em que nos encontramos no Brasil, causa incômodo. 

Totalmente inconveniente, diria. Mas penso que seja parte da missão de alguém que 

chafurda o passado, como esta que vos fala, incomodar. Trazer à tona embaraços 

históricos se estes forem nos servir para reflexões inteligentes no presente. 

Mas é exatamente essa dor, esse incômodo inerente, que me motiva, 

enquanto historiadora, a lembrar, me motiva a rememorar
13

. Lembrar e olhar para o 

passado em busca de vestígios de história que me proporcionem observações úteis 

para o nosso tempo de agora, para o nosso tempo de ação, para o kairós 

benjaminiano
1415

.  

                                                           
10

 Coleção de cem novelas escritas por Giovanni Boccaccio entre 1348 e 1353.   
11

 Coletânea de histórias, em prosa e verso, escritas por Geoffrey Chaucer por volta dos anos 1387.   
12

 Coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do sul da Ásia e compiladas em 
língua árabe a partir do século IX.   
13

Jeanne-Marie Gagnebin, nos esclarece a diferença entre comemoração e rememoração: enquanto a 
comemoração é uma fixação doentia para com o passado oficial, o ato de rememorar é, muito além da 
lembrança do passado, a possibilidade de abertura para o presente. É ser fiel ao passado não como fim em 
si mesmo, mas como possibilidade de ação no tempo do agora, onde não temos desculpas para, 
simplesmente, não agir. Também como estudo dos episódios do passado que nos envergonham e que, 
justamente pensando e lembrando deles, não tornaremos a repetir. 
14

BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e 
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987.  
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Penso que é esse incômodo que nos faz, como Pasolini, enfrentar a luta. 

Geralmente, uma luta por coisas que já tivemos e que perdemos ao longo do 

processo de “pioramento do mundo”. Afinal, como afirmou Pasolini, apenas os 

ingênuos ou hipócritas lutam por “um mundo melhor”. Nós, hoje, mais modernos que 

todos os modernos, lutamos pela preservação daquilo que já conquistamos, pelo não 

retrocesso. E essa é uma luta que deve ser feita diariamente, e que muitas vezes 

recorre ao passado, e até mesmo, à utopia... Mas, tal como Sartre disse certa vez em 

um programa de rádio “Tudo que faço está provavelmente fadado ao fracasso, mas 

faço-o apesar de tudo, porque há que fazê-lo”.  

Nós temos que fazê-lo. Eu devo fazê-lo. E é isso que nos traz até este 

modesto trabalho, mas que contém nele a força de resistência herdada de Pasolini, 

com vistas à compreensão e ação no meio social e político do meu (delicado) 

momento histórico. 
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 A noção temporal do Kairós é apresentada por Benjamin em suas Teses sobre o Conceito de História, mais 
especificamente aparece nas teses V, VII e XVIII. 
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1. O CAOS 

 

Não sei que caos é esse a que se referem nossos articulistas políticos, e que, 

segundo eles, já se aproxima. Engano: há muito estamos nele. 

Lúcio Cardoso 

 

Na década de 1960, Pasolini já era, na Itália e na Europa de modo geral – 

graças ao seu sucesso principalmente cinematográfico e aos seus prêmios em 

festivais como Cannes e Veneza – uma figura bastante conhecida. É nessa época 

que ele faz seus filmes de maior repercussão mundial, filmes que permanecem no 

imaginário cinematográfico até hoje, como Mamma Roma (1962), Il 

vangelosecondoMatteo(1964), Edipo Re(1967), Teorema (1968), Medea(1969). Na 

verdade, o que mais dava projeção a Pasolini na Itália era sua imagem sempre 

correlacionada às mais diversas polêmicas: suas publicações jornalísticas, falas em 

entrevistas na televisão, livros, poesias e filmes eram sempre um atentado à moral 

que se tinha por modelo, ao sistema político instituído, à ordem econômica vigente. 

Em suma, eram quase sempre “escandalizadoras”. Isto, sem dúvida, acabou por 

torná-lo uma pessoa conhecida. 

Pasolini, no entanto, se incomodava imensamente com esse status atribuído a 

ele, com esse peso de ser um homem público. Não pela vontade de passar a se 

esquivar das polêmicas, mas pela repulsa que sentia ao pensar que poderia ser visto, 

por aqueles que apreciavam seu trabalho, de modo exemplar, com uma fala de 

autoridade. Já nos Diálogos com Pasolini
16

 ele dizia que era por meio de suas 

contradições, de seus contrassensos que ele era protegido de ser visto como uma 

autoridade. Para o autor, qualquer autoridade, ao fim, era sempre terror
17

, pois 

funcionava como uma limitação da liberdade. 

Entre 1968 e 1970 Pasolini passa a escrever para uma revista importante na 

Itália, o periódico Tempo. Essa era uma revista de grande circulação no país. 

Obviamente ele já havia participado com publicações esporádicas em jornais e 

revistas, porém seu primeiro compromisso regular com um periódico foi com a 

VieNuove, entre os anosde 1960 e 1965. Entretanto, a situação era bastante diferente 

da coluna semanal que Pasolini escrevia na Tempo, pois a VieNuove era uma revista 

                                                           
16

 PASOLINI, P.P. Le belle bandiere: Dialoghi 1960-1965. Org. G. C. Ferretti. Roma: Riuniti, 1977. 
17

 PASOLINI, P.P. Crônicas Políticas – Caos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo : Brasiliense. 
1982. p. 36.   
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vinculada ao PCI (Partido Comunista Italiano), realidade bem distinta do meio que 

abrigaria sua nova coluna, que era uma revista de alcance bem mais amplo. Tempo 

era um meio mercadológico no qual ele se via inserido com vistas a expor suas ideias 

e discussões de dentro do próprio sistema – posto que, algo ao contrário disso, 

sequer teria condições de vir à tona. Na publicação de sua primeira coluna no 

periódico, no dia 6 de agosto de 1968, Pasolini diz: 

 

[...] Resta o editor desta revista que, evidentemente, é um capitalista. 

Mas, em boa hora, precisamente ontem, um estudante marroquino – um 

dos chefes do movimento 22 de Maio – me disse que é preciso 

aproveitar o tipo de produção atual enquanto não existir outro. E, de 

resto, se lemos Marx e Lênin, é porque eles foram publicados por 

editores capitalistas burgueses
18

. 

 

Essa coluna, mesmo que não muito duradoura – agosto de 1968 a janeiro de 

1970 – foi uma oficina onde Pasolini nitidamente lapidou muitos de seus conceitos, 

de suas noções.  Mas especialmente, e isso conseguirá ser notado ao fim deste 

capítulo, suas ideias foram se radicalizando cada vez mais, o que evidencia o 

caminho de Pasolini rumo à Trilogia da Vida, ao fim de sua participação na Tempo, 

como veremos no capítulo seguinte. A essa sua experiência jornalística na revista 

Tempo Pasolini dá o nome de Il Caos, já que tratava dos processos políticos e 

econômicos doentios – que acabavam por acarretar doenças também ao corpo social 

e cultural – que estavam a abraçar a Itália desde o final das guerras mundiais.  

O grande objetivo do Caos era justamente expor a ordem a qual o Estado 

italiano estava pacificamente se submetendo, mas que, em realidade, só conduziam 

a um processo de caos e morte das culturas camponesas, do sentimento humanista 

herdado da renascença, dos costumes e modos plurais, das linguagens múltiplas e 

diversas. 

O Caos foi construído de modo subjetivo e com uma função coletiva 

fortíssima, que era o que dava sentido à publicação: Pasolini expunha suas formas de 

enxergar as situações, suas acusações. Mas isso só fazia sentido a partir do 

momento em que o autor acredita estar fazendo um serviço para sua comunidade. E 

esse ponto é essencial para compreendermos o seu Caos: Pasolini ansiava por uma 

ação concreta nas lutas diárias de sua sociedade: 

 
                                                           
18

 PASOLINI, P.P. Crônicas Políticas – Caos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo : Brasiliense. 
1982. p. 37 e 38.  
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De qualquer modo, as justificações que o meu enigmático conformismo 

me dita – acerca desse compromisso semanal que assumi – são muito 

simples: invoco para me justificar a necessidade cívica de intervir na 

luta miúda e cotidiana, para defender o que, em minha opinião, é uma 

forma de verdade
19

. 

 

O Caos desde o início se revelou uma afronta pelos temas que ali eram 

tratados e pela figura incômoda que conduzia essas discussões: em uma revista de 

tamanha visibilidade como a Tempo, eram escritas por um comunista que era 

“demais” até para o próprio PCI: homossexual, ateu e polemista conhecido.  

Os temas que serão mais enfaticamente abordados na coluna são: 1) tentativa 

de minar, com as forças que o autor tinha – e se utilizando do próprio sistema – a 

doença que se espalhava como que por vampirismo na sociedade italiana
20

: a 

doença do aburguesamento, da aparente ordem que, em realidade, representava 

para Pasolini o caos do dia-a-dia; 2) o reconhecimento da fragilidade dos discursos e 

da ação do próprio partido comunista na Itália; 3) a negação total do papel de 

autoridade; 4) e talvez aquela que seja sua discussão mais recorrente ao longo dos 

dois anos de publicação: o papel que um intelectual pode ter de efetivo na 

sociedade. Por isso, como dito anteriormente, esse espaço no jornal serviu para 

Pasolini como um diário no qual refletia sobre sua própria ação, avaliava sua própria 

resistência, e pensava em modos cada vez mais incisivos de agir. 

Esses grandes temas citados acima aparecem na coluna quase sempre como 

uma abordagem maior a partir de um acontecimento mais pontual. Por vezes uma 

ocorrência que ainda estava nas manchetes dos jornais.  

Um dos assuntos destacados nessa seção são as manifestações estudantis. 

Na coluna de 21 de setembro de 1968, Pasolini registra:  

 

A Resistência e o Movimento Estudantil são as duas únicas experiências 

democrático-revolucionárias do povo italiano. Em torno delas, há silêncio 

e deserto: o indiferentismo, a degeneração estatista, as horrendas 

tradições saboiardas, bourbônicas, papais
21

.  

 

Em outra coluna ele reflete o seguinte:  
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 PASOLINI, P.P. Crônicas Políticas – Caos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo : Brasiliense. 
1982. p. 35. 
20

Idem , p. 38 e 39. 
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 Idem, p. 56. 
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Este não foi um ano glorioso para a nossa vida nacional, e nem mesmo 

internacional. Em troca de uma ida à lua, quantas regressões na terra! 

Foi um ano de restauração. A mais dolorosa constatação é o fim do 

Movimento Estudantil, se é que se pode falar de fim (mas espero que 

não). Na realidade, a novidade que os estudantes trouxeram ao mundo 

no ano passado (os novos aspectos e a substancial e dramática 

atualidade da luta de classes) continuou a atuar dentro de nós, homens 

maduros, não só durante este ano, mas já agora – acredito – por todo o 

resto de nossa vida. As injustas e fanáticas acusações de integração a 

nós dirigidas pelos estudantes eram, no fundo, justas e objetivas
22

.  

 

As suas reflexões e críticas também abordavam outros temas como a 

polêmica contra a televisão, a questão emergente da juventude, a posição da Igreja, 

as contestações intelectuais e operárias, e as repressões subsequentes, o advento 

do universo do poder e do consumo e as sobrevivências do velho mundo. 

Em O Caos Pasolini desenvolve sua postura verdadeiramente comunista, 

sempre em ataque frontal ao domínio, à autoridade e a quase toda forma de poder 

estabelecido. Aliás, como mencionado acima, esse é justamente um dos pontos mais 

importantes de toda discussão pasoliniana no Caos: a autoridade. 

 

Sei vagamente que minha obra literária e cinematográfica, coloca-me – 

quase profissionalmente – no rol das pessoas públicas. Pois bem: o 

problema é que me recuso a me comportar como pessoa pública. Se 

conquistei alguma autoridade, imerecidamente, através daquela minha 

obra, estou aqui para colocá-la inteiramente em discussão: como, de 

resto, sempre tentei fazer. [...] É por isso que essa coluna não terá – pelo 

menos em minha intenção – nada que implique autoridade. Nem terei 

nenhum escrúpulo ao escrevê-la: quero dizer que não terei nenhum 

temor em me contradizer [...]. A autoridade é sempre terror
23

. 

 

Pasolini deseja discutir, refletir, questionar, relativizar, desconstruir. Ele propõe 

que se destrua a ordem política e econômica para se empreender uma mudança 

social. Nesse sentido é que ele propõe então sua análise a partir do ponto de negar a 

autoridade, inclusive a sua, colocada em xeque logo no primeiro dia de sua coluna.  

Assim, se manifesta sempre questionando a autoridade, tanto do Estado em 

si, como de instituições religiosas, partidárias, midiáticas. E esse questionamento se 

estende a ele próprio e seus escritos, conforme apresentado anteriormente. Nas 

primeiras três colunas publicadas ele reforça muito essa questão, e continua a 

reafirmar que não deseja ser visto como ícone. Seu intuito é se constituir como uma 
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 Idem, p. 36. 
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voz que serve de instrumento para a reflexão dos leitores sobre os temas que ele se 

propõe a escrever, especialmente uma voz de resistência e de acusação.  

Nesta nova coluna, Pasolini expressa um avanço em seus questionamentos e 

abordagens, em relação ao Diálogos com Pasolini. Percebe-se assim um movimento, 

significativo não somente nos títulos dessas seções, mas também em seus 

significados: Dos diálogos ao Caos! 

Nessa nova coluna a todo o momento transparece o esforço de Pasolini em 

criar novos roteiros, maneiras de tornar seu trabalho ainda mais efetivo, “uma difícil, 

polêmica e ansiosa procura de novos caminhos, que Pasolini expressa, de modo 

predominante, precisamente no cinema e no teatro”
24

. Nessas crônicas Pasolini 

testava ideias, buscava caminhos, preparava teses, problematizava a realidade e 

suas ideias sobre ela. É uma época em que ele sofre impacto e influências de uma 

série de situações, como o futuro da Itália pós-fascismo, a modernização industrial e 

tecnológica, as questões colocadas pelos movimentos de esquerda da época, os 

movimentos de 1968.  Essas questões o levaram “a se interrogar de modo cada vez 

mais intenso e dramático sobre a sua própria colocação na sociedade e a buscar um 

novo papel intelectual no interior da mesma”
25

. Muito do que Pasolini propõe em suas 

colunas na revista Tempo tratam da “crise profunda em sua posição e em sua 

pesquisa, de violento abalo interior, de desesperada e lúcida aspiração a um diferente 

papel intelectual”
26

. Novamente queremos afirmar que o nosso herege está à procura 

de um caminho e percebe que precisa de mudanças, pois não está obtendo os 

resultados que busca. 

O fato é que a coluna Il Caos era uma coluna de atualidades, então o que 

Pasolini escrevia nessas crônicas semanais para a Tempo eram as suas 

interpretações daquilo que estava a rodear toda a sociedade italiana. Temas como a 

“liberdade” e os poderes que a regulamentam, a ilusão de felicidade por meio do 

consumo, a guerra do Vietnã, as guerras de descolonização na África, as notícias da 

corrida espacial entre soviéticos e norte-americanos, tudo isso aparece exposto na 

coluna, ao modo pasoliniano de se pensar sobre o tema. Além de – raros, porém 

presentes – textos um pouco mais intimistas, que retratavam um episódio banal da 
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vida de Pasolini, de onde saia uma pequena reflexão. Esses eram textos que 

puxavam mais para uma prosa poética do que os demais que compunham a coluna.  

Em sua crônica do dia 19 de dezembro de 1969, por exemplo, ele trata da 

“liberdade que mata”, referindo-se aos processos de libertação na África. Uma 

liberdade que com o processo de institucionalização política entra pelo caminho do 

estabelecimento do poder. 

 

Depois da independência, Tom Mboya se tornou um moderado e 

terminou adotando posições neocolonialistas. É possível que, desde 

aquela época, já fosse apoiado pelos ingleses. De certo foi assassinado 

por um jovem negro (que há dez anos era uma criança) em nome de 

uma nova liberdade. 

Todas as guerras de libertação têm esse triste fim. Em todo o mundo, 

qualquer que seja o país que eu pense, vejo uma cruel paisagem de 

guerras de libertação que terminaram em desilusão e restauração. 

Ocorrerá assim também no Vietnã: E como prever algo diverso?
27

 

 

Sem dúvida uma posição bastante pessimista, e, claro, realista. Porém é 

característico dos artistas passarem por fases. Buscam caminhos e por determinados 

períodos se dedicam mais a um assunto ou outro, variam a temática ou a abordagem. 

Parece ser isso que ocorreu com Pasolini, após uma fase conflituosa, em que o ser 

fica depressivo, em baixa, se buscam alternativas. E o que vemos em Pasolini é que 

ele sempre estava a buscar maneiras mais efetivas de ação, formas de dar mais 

alcance a sua voz. Lembrando que essa questão da visibilidade que Pasolini 

pretendia para seus trabalhos também é importante, e é em parte por isso que ele 

gostava tanto de recorrer ao cinema, um veículo bem mais amplo que qualquer 

material escrito.  

Nessa mesma coluna, do dia 19 de julho de 1969, Pasolini segue um caminho 

que parece estar buscando um novo rumo, mas para seguir na mesma direção: 

“Então, que sentido tem viver se não formos fiéis, de modo desesperado e talvez 

mesmo obtuso, à primeira e grosseira ideia de liberdade que, quando somos jovens, 

nos impele a agir?”
28

 

Já na crônica seguinte, “Os direitos da vida”, ele busca refletir sobre coisas 

simplórias da vida, retratando um passeio de fazia pelas margens do Trasimeno com 

Ninetto (Davoli) e o encontro deles com macieiras abandonadas, provavelmente 
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porque já não geravam mais lucro nenhum. “Eram maçãs maravilhosas, de qualidade 

indescritível” diz Pasolini. Parece que até mesmo a natureza que se encontrava à 

parte do mundo do capital era mais bela e saborosa para Pasolini que, como o poeta 

que nunca deixou de ser, detectava as nuances da vida nas delicadezas mais 

pequenas. 

 

Os direitos da vida são os atos anônimos da “religião de todos os dias”, 

que se repetem maravilhosamente iguais e não produzem nada a não 

ser o seu efêmero sentimento, por vezes alegre? E que, sendo tais, não 

levam para frente, mas para trás, e, portanto, são em última instância 

atos do desejo de morte?
29

 

 

Nesse ritmo, o pensador procura uma posição mais estável, que lhe permita a 

crítica social que lhe é natural, mas busca ao mesmo tempo, e contraditoriamente 

como é de seu perfil, um algo que lhe dê perspectiva, que lhe dê possibilidades. “São 

todas idiossincrasias minhas, de intelectual eternamente descontente, viciado por um 

bom gosto que não tem mais sentido, amargurado por suas ilusões políticas 

irrealizadas?”
30

 Perceba-se que se existe uma ilusão, existe uma expectativa. Isso 

fica claro no final da seção: “Falo – sei bem – como utópico. Mas somos utópicos ou 

desapareceremos”
31

. Porém, aqui cabe uma nota: mesmo afirmando textualmente ser 

utópico, não é nítida em Pasolini a busca de uma utopia, mesmo que consciente. Por 

outro lado, diria até que ele é bastante anti-utópico quando trata de dizer, por 

exemplo, que é inocente e até hipócrita quem luta por um “mundo melhor”, pois o 

mundo não melhora. Nossa luta se faz necessária para que possamos frear o 

processo de “pioramento do mundo”, lutar para preservar os direitos que já 

conquistamos e que a todo o momento são ameaçados
32

. 

Contudo, essa sua coluna de crônicas políticas que já se iniciou polêmica, foi 

se radicalizando ainda mais com o tempo, e ao fim dela, já em dezembro de 1969, 

elevava ao máximo o pessimismo e ceticismo característicos de Pasolini. Essa sua 

radicalidade e o seu método sempre combativo de escrever, deliberadamente 

desenvolvidos, apesar das consequências das quais ele próprio tinha consciência, 

acabaram por levá-lo ao isolamento intelectual. 
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Pasolini desenvolveu então sua crítica de forma contundente e solitária. 

Poucos, muito poucos o acompanharam. Ele passou a ficar só, com muita oposição e 

inclusive processos. O seu combate de um “universo horrendo”, construído pelas 

transformações sociais em curso, não teve eco na Itália. Ele estava sozinho: “Onde 

estariam os homens que durante décadas se ocuparam com a reconstrução – não só 

física mas moral também – da Itália?”
33

 

 

Esta situação de luta infrutífera, de solidão e de não compreensão, deve ter 

influenciado o autor na “mudança” de sua abordagem, buscando na Trilogia da Vida 

uma nova forma de explorar as mesmas questões que já vinha construindo desde o 

Caos. Não se tratava de ser popular ou de angariar aceitação. Seu objetivo era 

conseguir transmitir algo às pessoas, era poder influenciar nas questões que ele 

combatia. Para ele o intelectual tinha o dever de trabalhar sob essa análise, que 

interpretava a sociedade para guiá-la no processo de transformação. 

 

Na coluna de Tempo, ao contrário, o desaparecimento de qualquer 

relação (convergente ou problemática) com um interlocutor coletivo 

politicamente definido, e a decisão de combater em plena solidão, 

enquadram-se na nova fase pasoliniana marcada pelo 68: de crise 

profunda em sua posição e em sua pesquisa, de violento abalo interior, 

de desesperada e lúcida aspiração a um diferente papel intelectual, que 

já prefigura o Pasolini ‘corsário’
34

. 

 

É bem nítido que Pasolini, se pudesse escolher, não se isolaria tanto, pois ele 

deixa claro em seus relatos no Caos que, se é só, não o é por arrogância ou por 

indiferença e sim por obrigação
35

. Ele reconhece, porém, que é justamente essa 

posição solitária que lhe possibilita tamanha independência intelectual que, em última 

instância, é o grande trunfo de sua obra, pois ele não deve explicações a ninguém do 

trabalho que faz, sendo sempre muito original e honesto com seus leitores e 

espectadores. 

Em sua coluna de 4 de janeiro de 1969, Pasolini escreve: 
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Agora, no início de um ano novo (o acaso quer que este exame da minha 

situação coincida com o início de um novo ano), o que devo me propor a 

fazer? Estou completamente só. E, além do mais, nas mãos do primeiro 

que queira me atingir. Estou vulnerável. Estou sem defesa contra as 

ameaças. (...) Minha independência, que é minha força, implica a 

solidão, que é minha fraqueza
36

. 

 

Toda essa ação político-social trouxe um desgaste imenso para esse 

estudioso militante. Assim, apesar de respeitado, Pasolini passa a ser visto como 

alguém fora do padrão, distante da média, como alguém exótico, pois, em uma 

sociedade onde os silêncios e as abstenções são muitas vezes formas de 

sobrevivência, ele se coloca amplamente contra tudo e contra todos, de forma 

autônoma, franca e pugnadora. A análise nua e crua que fazia da sociedade, acaba 

por acentuar esse seu distanciamento de grupos sociais, culturais ou políticos. 

Essa situação é tão grave que o próprio autor relata a ocorrência de conflitos, 

processos judiciais e até ameaças de morte, que vinham se tornando uma constante 

em sua vida
37

. 

Às vezes, talvez na tentativa de fugir desse sentimento de solidão, ou mesmo 

por convencimento da sua posição de independência, Pasolini afirmava sua 

colocação enquanto intelectual como na contra mão da “horda”, do sentimento de 

pertencer a uma multidão que muitas vezes nos impede de pensarmos com clareza e 

autonomia: 

 

Eu sei, sei até muito bem, que – por trás desse primeiro sentimento, 

autêntico – há um sentimento doentio e terrível, contra o qual é preciso 

lutar (e contra o qual, para dizer a verdade, já não preciso mais lutar, 

porque – no bem e no mal – consegui me libertar dele). Ou seja: o 

sentimento da horda. O sentimento de pertencer a uma coletividade e ao 

espírito dessa coletividade; a benção e a embriaguez que provêm de 

algo nominal e pré-constituído, ou de qualquer modo pacífico, que faz as 

pessoas se sentirem integrantes de uma mesma comunidade
38

. 
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Ao final deste período o desgaste é grande, o isolamento improdutivo e a 

busca por soluções e novos caminhos continua. O autor, sem apresentar mudanças 

ideológicas, passa por mudanças de linguagem para continuar a sua luta que ainda é 

a mesma: contra a autoridade, contra o capitalismo e o aburguesamento da 

sociedade, contra as mudanças sociais que se impunham nesse período, contra o 

achatamento cultural. Segundo Pasolini, ocorria na Itália “genocídio cultural: em vez 

de se adaptar aos tempos da tecnologia e da sociedade de consumo como a França 

e os Estados Unidos, a Itália abjurara de seu passado para aderir unilateralmente ao 

Novo Poder do neocapitalismo”
39

. 

Essa virada na produção de Pasolini se dá quando, ao perceber que vai 

precisar usar outra linguagem e outros métodos de aproximação do público, para 

quebrar essa imagem de “ser exótico” ao qual as pessoas não davam muita atenção, 

começa a escrever e elaborar a sua Trilogia da Vida, que é a continuidade visível do 

seu trabalho no Caos, porém de forma muito mais artística e menos jornalística.  
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2 O CINEMA PASOLINIANO 

 

 

A forma de trabalho de nosso herege dificulta uma classificação rígida e formal 

de sua obra como um todo. Ela é variada, multifacetada, bastante complexa em 

alguns casos, tem um caráter intuitivo e apresenta diversas fases e mudanças. Assim 

a produção pasoliniana é de difícil classificação.  

 

Não é uma tarefa simples tentar ordenar o cinema pasoliniano em 

categorias narrativas fechadas. Pasolini foi um experimentalista da 

linguagem não apenas nos seus filmes ficcionais, mas também nos 

documentários e mesmo nos panfletários ou nos work in progress. A 

simbiose dos textos, se quisermos entender todas as formas como texto, 

e, portanto, numa leitura inter-textual dessa formas, o filme Teorema é 

um caso exemplar pois é também um livro que é também um roteiro, um 

texto poético, um romance e um filme. Trata-se de um produto que se 

beneficia de um hibridismo formal singular.
40

 

 

O que propomos a seguir é uma visão geral, destacando alguns aspectos 

importantes que surgem em algumas de suas obras. Assim, esta parte vai trabalhar 

com alguns aspectos que podemos considerar como característicos de algumas de 

suas obras, sem desconsiderar a imensa variedade dessa produção. Nas seções 

destinadas a cada um dos filmes, e também à coluna Caos (que já foi trabalhada no 

capítulo 1), é que fazemos então as colocações mais específicas. Neste momento 

então, buscamos fazer uma análise mais generalizada de alguns aspectos que 

podem ser atribuídos a esse autor. 

Muito de sua obra, não somente cinematográfica, mas as demais 

manifestações artísticas e culturais do herege, tinha deliberadamente, a função de 

incomodar, de retirar da zona de conforto, aliás, de modo mais preciso, de afrontar as 

elites que ele combatia. Havia uma “vontade de chocar os bem pensantes da 

burguesia intelectual”
41

.  

Uma das características marcantes do autor é a apresentação de sua imagem 

na tela. Em diversos filmes isso ocorre (Decameron, Édipo Rei, A Raiva, Os Muros de 

Sana, etc.), inclusive não é somente sua imagem, mas às vezes, sua voz. Por outro 

lado, quando o autor não surge na tela, nem sua voz, também ninguém dúvida de sua 
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personalidade, de sua presença, pois suas obras têm uma marca explícita e sempre 

presente de sua combatividade. Essa presença do autor na tela parece responder 

justamente a essa necessidade de estar presente, de assinar a sua criação, de se 

identificar e se comprometer com sua criação. Percebe-se uma “necessidade sua de 

se inscrever fisicamente em sua obra. Expor-se na verdade física de seu corpo”.
42

 

Essa característica expressa um pouco de sua concepção do papel intelectual. 

Para o nosso poeta, era necessário que houvesse uma participação ativa, um 

compromisso real do intelectual com sua obra. Nesse sentido, a produção intelectual 

“expressa uma simbiose entre a vida e a arte”. “Não se trata, portanto, de uma mera 

marca autoral. Estar fisicamente em seus filmes significa um envolvimento total, e, 

portanto, uma presença de realidade”.
43

 

 

É como se Pasolini buscasse uma nova subjetivação a cada obra que 

realizava, isto é, a obra não era paralela à vida, como um produto 

desprendido do autor, mas nele entranhado até as últimas 

conseqüências.
44

 

 

Outro traço marcante da filmografia de Pasolini é a técnica da citação
45

. Essas 

citações são referências a influências importantes para o autor. No caso, o cineasta 

faz alusão a determinada imagem, situação, obra de arte como um símbolo ou 

objetivo portador de significado, a fim de propor uma determinada situação ou 

argumento. As citações figurativas pictóricas são bastante recorrentes. Segundo 

Repetto
46

, o seu aparecimento se dá na primeira fase, de Accatone ao Evangelho 

segundo São Mateus, em que são frequentes. O objetivo dessas citações é o de 

marcar uma ênfase, de chamar a atenção, de dar ritmo à narrativa, subdividindo-a, 

sublinhando momentos importantes ou ideias a serem desenvolvidas. Funciona assim 

como um destaque. 

 

O banquete das núpcias, no início de Mamma Roma, tem como modelo 

a figuração da última ceia de pintores do século XIV, principalmente 

Romanino. Já o personagem Ettore, o filho de Mamma Roma, quando 

aparece como garçom de uma tratoria de Trastevere, tem com 

inspiração o Caravaggio de “o garoto com o cesto de frutas”, enquanto 
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que a agonia desse mesmo personagem parece uma cópia fiel do Cristo 

morto, numa lápide, de Mantegna.
47

 

 
Em Decameron, Pasolini compõe um tableau vivo do Juízo Final de 

Giotto. Enfim, encontrar citações pictóricas nos filmes de Pasolini é, de 

certo modo, quase banal.
48

 

 

Outra questão importante a ser levantada é a das citações cinematográficas. 

Algumas delas fazem referência ao neorrealismo italiano, ao clássico mudo, ao 

clássico russo (Eisenstein) e ao japonês (Mizoguchi e Kurosawa).
49

 

Ainda precisamos assinalar a presença importante e numerosa das citações 

literárias. Pasolini aprecia fazer referência a seus pensadores, escritores e 

intelectuais favoritos. Suas menções vão desde de Klossowski a Barthes, de Dante a 

Baudelaire, de Rimbaud a Groz, de Tolstoi a Brecht. Nosso cineasta, que muitas 

vezes se concebe como um poeta, vê o cinema como literário, uma vez que procura 

entremear suas narrativas com textos importantes. Na verdade a utilização de 

citações literárias é quase uma constante em suas obras da segunda metade dos 

anos 1960 em diante (PEREIRA, 2004).  

Outro ponto a ser destacado na produção cinematográfica pasoliniana são as 

características de autor na filmografia. Para Repetto se trata de uma “consciência 

metalingüística”.  

 

Na verdade, Pasolini sempre foi um explicador eficientíssimo de seus 

filmes. E mais, sempre realizou seu trabalho fazendo anotações 

minuciosas, assim como análises acuradas tanto temáticas como 

formais. Não apenas fazia seus filmes, como os explicava. Esse tipo de 

reação foi também muito comum no Cinema Novo Brasileiro, em 

especial em Glauber Rocha. Na opinião de Repetto, “esta 

autoconsciência filológica do próprio processo criativo se traduziu numa 

obra paratextual de grande importância que se tornou uma espécie de 

corpus semiológico perfeito para uma boa pesquisa. Intenção e 

realização são uma espécie de mapa de leitura de seus filmes”.
50

 

 

Percebe-se nasobraspasolinianas um processo de complexidade crescente. 

Tal fato é verificado, por exemplo, em A Ricota. A complexidade da narrativa, as 

mudanças constantes, cenários e histórias novas, dentro de uma narrativa maior, 
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com narrativas paralelas e complementares entre si, demonstram o amadurecimento 

de um artista de vanguarda na época. 

 

Trata-se de um meta-filme em que o tema fundamental não é a coisa 

representada, mas o como é representada. É um filme pluriestratificado 

que tem em si pelo menos três filmes diferentes. O filme maneirista 

sobre a Paixão e Morte de Cristo rodado por Orson Welles; o filme 

realista-mosacciesco sobre a Paixão e Morte do sub-proletário, rodado 

pelo Pasolini de “Accatone”; e o filme sobre a elaboração do filme 

maneirista. Este terceiro filme é o que demonstra a consciência do 

realizador em relação às suas contradições lingüísticas, estilísticas, 

figurativas que acabam por determinar o texto. A língua escrita da 

realidade, na qual, segundo Pasolini, o cinema se estrutura, apresenta-

se, neste filme, como um complexo sistema de códigos pictóricos e 

cinematográficos de diferentes modalidades expressivas. 
51

 

 

Essa característica do diretor atuando no filme também apresenta algo de 

metalinguística e que, paralelamente, se trabalha também com a noção de 

indissolubilidade entre autor e obra. Por exemplo, no filme Decameron, o próprio 

Pasolini se apresenta como o pintor de um afresco (o diretor que é ator – 

personagem – e, em relação ao filme, autor). O mesmo ocorre nos Contos de 

Canterburyem que a relação explorada é entre o escritor-livro e o diretor-filme.
52

 

Os primeiros filmes do poeta como cineasta, Accattone(1961) e Mamma Roma 

(1962), tratam das vidas marginais dentro de espaços urbanos, seguidas por filmes 

que traziam histórias muitas vezes fabulescas como Uccellacci e Uccellini (1966) e La 

Terra vista dallaluna(1967).  

Na sequência, vem então a fase dos filmes que abordam de modo mais aberto 

a classe burguesa, com seus modos artificiais e suas vidas cobertas pelo verniz falso 

e fragilíssimo da felicidade, facilmente quebrado: Teorema (1968) e Porcile (1969). 

Entre estes últimos filmes, Pasolini filma também as tragédias gregas Edipo Re 

(1967) e Medea (1969). Nestes, o diretor retorna às histórias clássicas para criar uma 

narrativa presa aos moldes da modernidade – pois invariavelmente estavam sendo 

recontadas por meio da tecnologia do cinema – mas fortemente ligada às formas 

arcaicas de se narrar histórias, assim como a força das histórias em si. Operação 

similar a essa é o Pasolini volta a fazer nos filmes da Trilogia. 
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A ordem de produção desse cinema pasoliniano se explica, em parte, pelas 

percepções de urgência que vão se hierarquizando na vida do artista de acordo com 

o momento. Primeiramente, Pasolini se joga no campo do cinema com a expectativa 

de mostrar o mundo do subproletariado, daqueles que não faziam parte do sistema 

nem mesmo nas classificações marxistas, quanto mais serem percebidos em suas 

existências ínfimas diante do mundo do capital, das grandes cidades.  

 

Por muitos anos Pasolini acreditou na “maravilhosa ilusão” de que o 

cinema fosse finalmente o meio para realizar o ideal gramsciano da obra 

“nacional-popular”, dedicando seu empenho em mitificar a vida do 

subproletariado, constituído pelos extratos mais baixos da sociedade, 

das margens camponesas mal integradas aos confins da cidade, sujeitas 

as mais variadas instrumentalizações políticas, sem constituir uma 

classe social no sentido marxista, estando fora do sistema e da história, 

numa condição de existência pré-cristã, perpetuando formas de vida 

arcaicas, cujas únicas paixões são devidas a fome, ao sexo e ao 

dinheiro.
53

 

 

Porém, como explica Luiz Nazário em seu trabalho Pier Paolo Pasolini – Orfeu 

na sociedade industrial, Pasolini acabou se deparando com a constatação de que o 

cinema havia se tornado um poderoso instrumento de massificação cultural, uma 

arma nas mãos das classes burguesas – que são as que possuem recursos para 

produção de filmes – de alienação e transferência de valores burgueses a toda a 

população que frequentava esse espetáculo. Isso é um choque para Pasolini que, 

apesar de não abrir mão da sua amada linguagem cinematográfica, opta por fazer, 

então, filmes que não sejam “comerciais”, alinhados com o sistema do consumo de 

filmes. Ao contrário eram filmes que, se estavam sendo exibidos em uma sala de 

cinema pertencente a um burguês, plenamente alinhavadas à indústria, em momento 

algum davam trégua em suas agudas críticas a esse mesmo sistema que o “acolheu” 

exibindo seus filmes.   

 

Mas um acontecimento inédito na história faz Pasolini abandonar o 

subproletariado: o advento da “cultura de massa” (...). O cinema tornara-

se o meio da cultura de massas e, por consequência, um instrumento da 

alienação. Como opor-se a esse cinema? Para Pasolini, a única forma 

de oposição é a que se institui através de um cinema impopular e 

inconsumível, como a poesia, sendo esta a única comunicação que 

escapa não às determinações econômicas, às quais nada escapa (...).
54
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Como já frisado em vários momentos deste texto, o que deu origem ao projeto 

da Trilogia foi um processo gradual de radicalização no pensamento de Pasolini. Ora, 

se observarmos mesmo que superficialmente os três filmes que a compõem, veremos 

que, a princípio, eles correspondiam bastante bem àquilo que Nazário classificou 

como ‘inconsumível’, pois as duas primeiras narrativas tratam essencialmente do 

meio camponês e suas histórias que eram, concomitantemente, singelas e 

mirabolantes. Enquanto que o terceiro filme foca em um romance filmado da maneira 

mais lírica possível. Cada subtrama do filme se desenrola observada por uma câmera 

que frisa cada movimento de corpo, cada gesto, cada pequena fala de modo tão belo 

que se torna um filme composto como que por poesia filmada. E como disse Nazário, 

poesia não é o tipo de linguagem que faz parte do mundo do consumo imediato. Sem 

falar que os três filmes trazem em tintas bem nítidas a questão da sexualidade e do 

sexo, o que era altamente reprovável do ponto de vista comportamental burguês e 

católico italiano da época – aspecto esse que sofreria uma enorme (e incoerente) 

reviravolta depois do lançamento dos três filmes da Trilogia, e sobre a qual 

trataremos mais adiante.Essa radicalização de Pasolini lhe traz algumas dificuldades 

de trabalho, pois para ele, na realidade “não há síntese, apenas oposições 

irreconciliáveis”.
55

 

Por outro lado, se Pasolini está radicalizando, de algum modo ele também 

busca uma forma diferente de divulgar suas produções culturais. Assim, esses filmes 

(Trilogia da Vida), são mais leves, usam o humor como linguagem de crítica, mostram 

uma sexualidade mais livre, são mais alegres. Na verdade, a apresentação é mais 

leve, porém a crítica social continua sendo contundente. 

Para Pasolini é um momento de mudança, pois a fase de amargura, de 

decepção do final dos anos 60 e início dos 70, deve ser de alguma forma superada. 

Assim ele passa a buscar uma formulação de obras que continuam críticas e 

denunciadores, mas com uma linguagem mais leve, mais alegre. Ele tenta sair da 

amargura, do puro argumento denunciatório, que ele percebe não ter encontrado eco, 

para uma abordagem, que quebre a apropriação mercadológica de suas obras, mas 

que possa propor algo mais positivo, mais feliz, uma mudança social proposta com 

base na felicidade. A própria sexualidade, é uma forma de se trabalhar isso. Ao 

mesmo tempo em que se crítica a opressão social por meio dos tabus sexuais, que 
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mostra essa moral repressora da sexualidade, se propõe a liberdade e a felicidade 

por meio de uma das maiores energias humanas. E isso é proposto de modo mais 

claro, mais aberto, em um tom aparentemente não tão crítico. 

 

Pasolini se preocupa, cada vez mais, em recuperar uma certa dimensão 

moral do corpo. (...) É dentro desse espírito que realiza filmes em que 

tenta recuperar um clima de liberdade, de vida sem tabus, o natural de 

uma juventude que ama a vida mesmo se ela é inquieta e 

incompreensível.
56

 

 

Dito isso, é bastante interessante nos concentrarmos em discutir as 

motivações de Pasolini em escrever e filmar suas histórias cinematográficas em 

universos literários e também analisar também suas escolhasliterárias específicas. 

Em seu belo trabalho O Narrador
57

, Benjamin nos traz reflexões bastante 

importantes quanto à natureza das formas narrativas durante o século XX, e as 

transformações substanciais as quais elas se submeteram, devido às ocorrências 

históricas do começo do século.
58

 

Benjamin afirma que a arte de se contar histórias, de narrar a experiência, e 

também de ouvir esses relatos, está cada vez mais rara nas sociedades ocidentais do 

pós-guerra (no caso de Benjamin, pós Primeira Guerra). Isso se dá devido às 

características que agora passamos a carregar enquanto Ocidente (falava, nesse 

sentido especialmente da Europa) por conta das situações que haviam ocorrido na 

guerra. Quando se sai de um período de conflito e violência generalizada, o que 

tende a vir depois é o silêncio. Poucos desejam compartilhar o que fizeram durante a 

guerra. “As ações da experiência estão em baixa”
59

, diz Benjamin.  

Mas um outro fator que abalou ainda mais profundamente as práticas da 

narratividade durante o século XX foi a intensificação da industrialização, o advento 

das tecnologias que adentram o cotidiano pessoal, e a mecanização rápida da vida, o 

que gera uma difusão muito grande de informações, e um consequente 

empobrecimento da narrativa. A nossa sociedade baseada na produção e no 
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consumo, com uma vida urbanizada baseada no desenvolvimento tecnológico, 

acelerou todas as atividades humanas. O resultado é que nossa sociedade não é 

mais um “espaço” adequado à narrativa ou que permita a sua efervescência. As 

características sociais são outras. 

 

Na realidade, esse processo, que expulsa gradualmente a narrativa da 

esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que 

está desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com toda 

uma evolução secular das forças produtivas
60

.  

  

Outro aspecto que caracteriza as reflexões de Pasolini, de acordo como 

viemos desenvolvendoa análise das mudanças sociais dessa época, está a sua 

chamada “mutação antropológica”: um conceito que ele usa para definir o homem e a 

sociedade em mudança dos anos 70. 

 

A década de 1970, os primeiros resultados daquilo que Pasolini 

considerava a “mutação antropológica” do homem italiano já eram 

evidentes: um ser mutilado física e psicologicamente pela ideologia do 

novo poder. Era o fim das desigualdades de classe; as marcas nos 

corpos e na psicologia dos filhos de subproletários e pequenos-

burgueses desapareciam: “Os dois”, dirá Pasolini, “se encontram na 

cultura que produzem, que é de caráter tecnológico e estritamente 

pragmático, impedindo o ‘velho’ que ainda existe dentro deles de se 

desenvolver. Daí resulta uma espécie de retraimento das faculdades 

intelectuais e morais (...) Os italianos se tornaram caricaturas ou vítimas 

dessa nova ideologia. Frustração ou verdadeira ansiedade neurótica são 

hoje estados de alma coletivos”
61

 

 

De modo muito bonito, porém triste, Benjamin ainda diz que a vida frenética 

que se estabelece com essas novas formas de produtividade, está nos tirando os 

momentos de tédio, aquele momento genuíno em que paramos para ouvir e contar 

histórias, para agregar experiências.  

 

O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O 

menor sussurro nas folhagens o assusta. Seus ninhos - as atividades 

intimamente associadas ao tédio – já se extinguiram na cidade e estão 

em vias de extinção no campo. Com isso, desaparece o dom de ouvir, e 

desaparece a comunidade dos ouvintes. Contar histórias sempre foi a 

arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são 

mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece 
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enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 

mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido
62

. 

 

Notemos aqui que o autor traça uma diferença entre os espaços urbanos e 

rurais, nos dando espaço para a leitura de que nas cidades, enquanto lugares 

primários no abrigo a toda vida industrial, envolvendo também toda a força de 

trabalho incluída no processo, a capacidade de ouvir, já desapareceu, e a arte da 

narrativa, portanto, se encontra profundamente abalada.  Mas, nem mesmo entre os 

camponeses essa prática permanece intocada, estando esse novo sistema produtivo 

alcançando a todos, quase que invariavelmente. Ou seja, estamos nos tornando 

sociedades egocêntricas e egoístas, visto que não paramos mais (literalmente, nos 

falta tempo) no exercício de escutar os outros, pois essa necessidade está 

“suficientemente suprida” pelas forças tecnológicas, que nos inundam de informação 

desconexa e totalmente contrária à velha maneira de se conduzir uma história. 

Lembrando que quando Benjamin morreu, estávamos ainda no ano de 1940... 

 

Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é 

decisivamente responsável por esse declínio.
63

 

 

Citando Paul Valery em seu texto, Benjamin escreve algo que, se já se 

mostrava presente em meios do século XX, para quem o lê no século XXI, soa ainda 

mais simbólico: “o homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado”.
64

 

Pasolini, em todo seu desespero contra a tomada cultural burguesa, corria 

atrás dos modos de vida camponeses, das suas línguas e linguagens, da sua cultura. 

Assim como elucidava Benjamin, Pasolini entendia que estes aos quais a cultura do 

consumo se impunha de modo mais atrasado carregavam ainda as sobrevivências 

das culturas mais arcaicas, de hábitos de vida que poderiam ser chamados pela 

estrutura dominante de bárbaros, e que representavam para o cineasta essa 

vivacidade que estava a se perder. Um estilo de vida autêntico, real, puro. Pureza 

essa que em nada se assemelhava àquela difundida pela Itália burguesa, urbana e 

industrial. Assim, ele “busca na literatura popular do passado, na Idade Média e no 

Terceiro Mundo, valores não contaminados pela civilização”.
65
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Nesse contexto então se percebe que Pasolini busca uma nova fase, uma 

mudança, para que de uma forma não tão amarga e ácida, ele possa atingir a 

sociedade italiana, com a mesma mensagem de transformação social. Agora ele 

tenta de uma forma mais leve e alegre, através do humor, dar continuidade a sua 

função de intelectual engajado. 

Ainda mais um aspecto a ser notado quanto a essa mudança de tom nas 

obras de Pasolini, em suas oscilações na carreira, diz respeito às próprias 

transformações que o ser humano passa ao longo de sua vida. Na juventude, um 

radicalismo maior, uma maior energia, quem sabe mais contundente, mais agressivo. 

Já com o amadurecimento pessoal, muitas vezes nos acompanha o desenvolvimento 

de tolerância, a compreensão de outros pontos de vista, uma maior aceitação das 

injustiças da vida. 

 

Transformando-se biológica e psicologicamente, o homem perde as 

ilusões que tinha aos vinte anos de poder mudar o mundo. Pasolini 

acredita ser possível, no entanto, continuar lutando pelos ideais, sem 

esperar vencer: a “Trilogia da Vida” exprime a pacificação da 

maturidade.
66

 

 

Além de suas teorizações sobre a linguagem cinematográfica, o que Pasolini 

apreciava no cinema era justamente a sua potência de ser real, o seu realismo e, até 

mesmo, a sua realidade. Pasolini tinha um compromisso visceral com a realidade em 

seus filmes. Sabe-se, por exemplo, que muitos de seus ‘atores’ eram escolhidos em 

enquadramentos que ele fazia com os dedos nos rostos daqueles que, 

desavisadamente, andavam pelas ruas, nos botecos, nas praças. Ele queria rostos 

reais. A iluminação de grande parte de seus filmes, por exemplo, quando não é 

realmente natural, é algo extremamente imperceptível, construído justamente com o 

propósito de não permitir que o espectador perceba qualquer intervenção
67

. 

 

(…)Mas, existe um outro motivo, talvez mais simples, mas nem por isso 

menos importante: todas as línguas que já foram analisadas e descritas 

têm a característica de serem simbólicas (…) e o cinema, ao contrário, 

exprime a realidade com a realidade (…). Assim, os objetos e as 

pessoas são aqueles que eu reproduzo através do meio audiovisual. E 

aqui chegamos ao ponto: eu amo o cinema porque com o cinema fico 
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sempre no nível da realidade. É uma espécie de ideologia pessoal, de 

vitalidade, de amor pela vida que pulsa dentro das coisas, da própria 

vida, da realidade.
68

 

 

Para entendermos a Trilogia de Pasolini é fundamental compreender suas 

propostas narrativas e imagéticas, antes mesmo das proposições temáticas
69

: esses 

filmes foram o modo mais primoroso em termos de linguagem que Pasolini encontrou 

para dar vida aos seus personagens já tão vivos e exuberantes. Foi também o modo 

que julgou mais digno, pois era o que traduzia com maior grau de realidade a 

natureza solta e humanamente pura e visceral com que seus personagens se 

comportavam.  

Seguindo esse caminho interpretativo, tornam-se mais claros os motivos que 

levaram Pasolini a usar do cinema para fazer suas maiores apostas até o momento 

contra o modus operandi burguês, contra o sistema do capital, da indústria e do 

consumo: sem medo de soar contraditório – já esclarecemos a posição de Pasolini 

acerca disso – o cineasta retorna ao cinema pois o vê como uma forma muito rica de 

comunicação, polivalente, ampla. Pasolini enxerga no cinema um instrumento 

poderoso de ação social. Era, pois, “um espaço de composição que misturava todas 

as expressões anteriormente consolidadas pelo artista”
70

. 

 

O cinema é um sistema de signos não simbólicos, de signos vivos, de 

signos objetos… A linguagem cinematográfica não exprime, portanto, a 

realidade através de um certo número de símbolos, mas por meio da 

própria realidade. Não é uma linguagem nacional ou regional, e sim 

transnacional.
71

 

 

Lembrando, entretanto, que as histórias levadas por Pasolini ao cinema 

remontavam à época narrativa da sua pré-história, na qual a força narrativa ainda se 

encontrava intacta do contato com o universo de coisas medíocres da pós-história. 

Pasolini valeu-se dos grandes cânones da literatura, bastante recuados 

temporalmente e mesmo espacialmente, em busca daquela força narrativa que 

possuíam os arranjos arcaicos nos modos como conduziam e contavam suas 
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histórias. Segundo Benjamin, as narrativas tem como características ser histórias de 

outros tempos e de outros lugares
72

. 

Notemos que tanto Il Decameron quanto Il racconti di Canterbury são histórias 

que remontam ao medievo, uma incrustrada na tradição italiana e a outra um clássico 

inglês. Já Il fiore delle mille e una notte são histórias ainda mais afastadas 

temporalmente e, inclusive, pertencem a outra realidade geográfica. Dessa forma, 

Pasolini encontrou a sua maneira perfeita de contar suas histórias, trazendo aos 

filmes da Trilogia a força e a desenvoltura dos relatos contados na pré-história
73

. 

Posto isto, aos filmes! 
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3 A TRILOGIA ABJURADA 

 

 

Já era bastante nítido, nas derradeiras colunas, e em especial, nas respostas 

que Pasolini escrevia aos leitores em janeiro de 1970, o cansaço do autor em ter que 

dar explicações sobre tudo o que escrevia. Constantemente, ao ler determinada 

coluna encontramos o autor voltando a uma temática da publicação anterior, para 

explicar mais uma vez ao que tinha se referido, o que pretendia com aquilo, porque 

havia falado sobre tal assunto. Em um momento, em resposta a um desses leitores, 

no dia 10 de janeiro de 1970, Pasolini chega a escrever:  

 

O fato de que o senhor não tenha sido capaz de compreender com 

espírito a frase “no esquálido e turvo ambiente dos homens médios 

amadurecem etc.” (e, aliás, ter voltado contra mim a frase contra a qual 

eu polemizava, porque era racista), esse fato demonstra que o senhor 

mesmo é um homem médio
74

 precisamente na pior acepção da palavra 

(...).
75

 

 

Por vezes, Pasolini chegava até a admitir que houvesse ‘carregado nas tintas’, 

mas que em essência era exatamente aquilo que ele queria ter transmitido, 

denunciando certa impaciência com leitores que pareciam não querer compreender o 

que ele estava escrevendo. 

Outros fatores também ligados diretamente à revista Tempo, como uma 

frequente censura em seus últimos textos (visto que estes evidenciavam cada vez 

mais uma agressividade na escrita, bem como tocavam em temas cada vez mais 
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sensíveis), com certeza enfraqueceram a relação entre o periódico e o colunista, tudo 

isso levando ao fim da colaboração para a revista
76

. 

Essa situação de certo desencanto e estresse, parece ter levado Pasolini a 

repensar muitas coisas. A partir disso, Pasolini – que de fato nunca havia largado o 

‘fazer cinema’, pois enquanto era colunista na Tempo filmou, por exemplo, 

Medea(1969) e Porcile (1969), entre outros – volta-se ao veículo com maior energia 

e, a fim de conseguir sair da situação amarga que se encontrava, propõe o maior 

projeto cinematográfico de sua carreira: uma série de três filmes em sequência, onde 

vislumbramos os resultados das elaborações feitas por Pasolini em Caos. Os três 

filmes da Trilogia da Vida, embora carregassem, é claro, muitas das marcas que 

Pasolini havia construído até o momento como cineasta, das quais trataremos melhor 

a seguir, são substancialmente diferentes das suas realizações anteriores no cinema. 

 

 

3.1 Il Decameron (1971) 

 

 

Il Decameron, película que dá início à Trilogia da Vida de Pasolini é, antes de 

tudo, uma reconstituição impressionante da Idade Média, com lugarejos, vilas, 

“cidades”, tudo exalando um ar de fidelidade visual muito grande. Não existe aqui, 

como em quase tudo que vemos da Idade Média no cinema, nenhum dos dois 

extremos aos quais os cineastas costumam recorrer sempre que narram histórias que 

se passam no medievo: o primeiro vício recorrente em filmes que retratam esse 

período é o de que, sendo ele a ‘Idade das Trevas’, quase nem sol aparece. Tudo é 

sombrio e coberto de névoa.  Existem os grandes castelos onde tudo é límpido e bem 

pintado, apesar de continuar sendo escuro e misterioso, e existe ainda todo o resto 

da população camponesa, muitas vezes subnutrida, sendo severamente exploradas 

por seus suseranos. Outro lugar-comum ainda mais recorrente nos filmes que 

retratam o período medieval são as histórias que giram em torno dos conflitos 

armados, mais especialmente, é claro, as épicas Cruzadas. De uma forma ou de 

outra, muito pouco se mostra do convívio e cotidiano da maioria da população, que 

não eram os monarcas, os vassalos, ou mesmo as famílias senhoriais. Nesse 

contexto, resta à população em geral o papel de uma massa enorme de figurantes 
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que servem para: 1) sofrer com as ações dos nobres, donos dos campos e florestas, 

caso a família do senhor feudal seja malvada e cruel ou 2) receber de favor as 

mercês e a benevolência dos bons cristãos que são seus senhores de terra, caso 

Deus lhes dê essa benção rara. Por mais infantis e maniqueístas que sejam essas 

duas proposições acima, devemos admitir que, num nível de generalização é claro, 

as coisas para o cinema comercial que se ocupa de narrar o medievo corresponde, 

sim, a uma fórmula bem parecida com essa. 

O Il Decameron de Pasolini tem, obviamente, ambições bem mais prementes 

que apenas retratar o medievo com um pouco de sinceridade 

cinematográfica.Entretanto, penso que não deixa de ser relevante trazer à tona essa 

discussão.  

Observemos,de acordo como explicado no subtítulo anterior, que Pasolini 

tratava seus filmes com grau de realidade, não apenas realismo. Tudo o que Pasolini 

apresentava nas histórias fictícias, em nenhum momento deixava, também, de fazer 

parte do mundo real. Ele primava muito pela experiência que o espectador construía 

com os seus filmes.  

Talvez esteja aí a resposta para a pergunta que o pintor, aluno de Giotto, 

representado em Il Decameron pelo próprio Pasolini, faz a si mesmo quando 

vislumbra sua obra completa no mural da capela: “porque criar uma obra de arte se 

sonhar com ela é tão mais doce?” Ora, para que ela chegue até o público! Tudo o 

que Pasolini fez, toda a sua produção fílmica, literária, poética, ou qualquer que 

fosse, fazia parte de um projeto político, de uma ambição que apesar de ter 

tomado inúmeras formas, e mesmo tendo mudado substancialmente ao longo do 

tempo, nunca deixou de carregar a mesma essência. O maior objetivo da obra de 

Pasolini, sempre foi a mensagem, a crítica, o apelo. Podemos pensar, portanto, que 

seu maior sonho talvez fosse o alcance dessas palavras. Penso que é por esse 

motivo que a analogia com a imagem do João Batista, apresentada na introdução 

deste trabalho, é válida: Pasolini é aquele que anuncia, que traz a notícia importante, 

que chama atenção, que grita se necessário. Mas acima de tudo, ele acredita 

profundamente em suaproclamação, naquilo que ele vê como uma forma de verdade, 

existindo dentro de Pasolini, então, uma necessidade física de falar sobre. Esse é o 

motivo pelo qual Pasolini laboriosamente fez suas obras de arte, mesmo que em 

muitos momentos fosse bem mais doce apenas sonhar com elas. 
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O risco maior, entretanto, está em transportar a experiência artística e 

pessoal de Pasolini, toda ela marcada pela relação intrínseca que 

manteve com a história italiana, para quem pouco ou nada sabe dessa 

história. É claro que os filmes têm sua autonomia, e que podemos 

sempre compará-los a outros filmes já vistos, mas, no caso de Pasolini, 

estaríamos perdendo justamente sua melhor faceta, que é a de ser um 

crítico radical da sociedade de seu tempo.
77

 

 

 Voltando a questão da realidade com que o medievo é tratado em Il 

Decameron, claro que, o que reforça ainda mais esse quesito, e esse é um dos 

pilares temáticos do filme, e da própria Trilogia, é a maneira como são retratadas as 

gentes: os rostos e corpos comuns, a beleza e a ‘feiura’, os comportamentos mais 

espontâneos e primitivos por parte dos personagens.  

 

Eu fiz este grupo de filmes que chamei de Trilogia da Vida, pois são 

trabalhos sobre a parte física do homem. Eu criei estes filmes para opor 

ao consumismo atual um passado recente no qual o corpo humano era, 

sobretudo real.
78

 

 

Essa primitividade de ação, vinda da convivência onipresente típica dos 

tempos ainda intocados pelo consumismo, é o que dá o tom de Il Decameron. Até 

mesmo o sexo (talvez, especialmente este) é público, e de modo geral, todos sabem 

de tudo que acontece com todo mundo. Transam em quartos coletivos, no pomar, 

onde for. E mesmo que pretendam se esconder em cubículos acabam servindo de 

espetáculo para um convento inteiro, que observava a tudo do alto de suas torres. 

Existe uma cena no filme em que um velho está a contar historietas sobre conventos 

cheios de freiras e padres que quebram uns com os outros seus votos de castidade, 

causando risadas em uma pequena multidão que o rodeia, tudo isso no meio de uma 

ruela de passagem, onde simplesmente as pessoas sentaram ou começaram a ouvir 

o velho. Enquanto isso, muitas outras coisas acontecem nesse amontoado de gente, 

negociatas, roubos, flertes, contratação de pequenos “serviços” que ocorrem apenas 

com a troca de um par de olhares. Toda uma complexa gama de relações humanas 

baseadas na vida pública, e não na privacidade e distanciamento entre as pessoas. 

Esse distanciamento e, no mais, quase toda a ideia daquilo que é privado, é típico 

das sociedades capitalistas. E quanto mais esse tipo de sociabilidade do isolamento 
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se desenvolve, mais difícil se torna a preservação das culturas arcaicas, 

camponesas, vivazes.  

Existe no filme, como mencionado anteriormente, um personagem que, sendo 

aluno de Giotto, é chamado a Nápoles para pintar um grande mural que retrate a 

cidade. Pasolini, que interpreta esse pintor, coloca no personagem muitas de suas 

nuances pessoais de artista. É muito bonito acompanhar o arco desse personagem, 

que completamente entregue ao seu trabalho mal come e mal dorme, sempre 

colocando a beleza e a perfeição do seu quadro em primeiro lugar. Um momento 

marcante, é quando o artista vai às medinas de Nápoles observar aqueles que, de 

fato, fazem parte da cidade que lhe mandaram pintar e nesse processo começa a 

enquadrar as pessoas com os dedos polegares e indicadores. Sabemos que isso era 

um método de escolha de elenco que o próprio Pier Paolo usava ao pôr em seus 

filmes atores não profissionais.Sob todos esses aspectos de convergência entre o 

pintor de Il Decameron e a pessoa de Pasolini, é lindo pensar na forma como o 

cineasta se põe artisticamente dentro de seu próprio filme. 

 

 

3.2 Il Racconti di Canterbury (1972) 

 

 

A Trilogia da Vida, como não podia deixar de ser causou espanto, escândalo, 

discussão, polêmica e obteve sucesso. No segundo filme, Pasolini apresenta ao 

público um conjunto de histórias em que a parte erótica é a mais visível. A essas 

reações todas, Pasolini reage explicando o seu objetivo e o significado de seus 

filmes: 

 

(...) são filmes fáceis, e eu os fiz para opor ao presente consumista um 

passado recentíssimo em que o corpo humano eram ainda reais – 

arcaicas, pré-históricas, rústicas, mas reais – e opunham essa realidade 

à irrealidade da civilização consumista.
79

 

  

Nesse filme o polêmico poeta pretende promover uma reflexão crítica da 

sociedade, do moralismo em busca de maior liberdade. Em seus enredos 

sobrepostos, ele busca mostrar a simplicidade da vida, as prisões que foram erguidas 
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por meio da repressão sexual e faz uma severa crítica ao conservadorismo. 

 Opolêmico intelectual trabalha a partir de uma poética visual, com cenas de 

liberdade a fim de promover a figura humana e combater a sociedade autoritária, 

discriminatória e moralista. 

Como Pasolini está em busca de uma crítica social, ele apresenta os enredos 

de forma a destacar o descompromisso moral das ações. Como para ele as regras da 

moral são subjetivas, ele propõe um enredo desenvolvido através de impulsos, onde 

ele promove então uma vida social e um sexualidade livre de tabus e amarras 

conservadoras. 

As características de convivência em coletividade continuam sendo um dos 

aspectos de destaque no segundo filme da Trilogia, que também é bastante 

engraçado e bem humorado, comoIl Decameron. Parece que Pasolini está mesmo 

resolvido a propor uma outra sociedade, dos grupos, das famílias, da coletividade, em 

oposição a uma sociedade individualista e egocêntrica, fundada no novo capitalismo 

como ele entende. 

 

Sua preocupação maior era a morte da cultura camponesa. A crescente 

hegemonia dos valores da sociedade de consumo lhe parecia muito 

próxima do ideal fascista com o qual convivera em sua adolescência: 

valores únicos para todos, facilitando por isso mesmo sua legitimação.
80

 

 

Na verdade esses dois primeiros filmes da Trilogia se assemelham bastante, 

tanto em forma quanto em conteúdo. Assim como no primeiro, Il Racconti di 

Canterbury possui uma linha narrativa separada por pequenas histórias, todas 

acontecendo no mesmo universo, e que se passam na baixa Idade Média. O cenário 

dessa vez é a Inglaterra, e o filme é todo falado em inglês. Pasolini preferiu que o 

filme respeitasse culturalmente o ambiente da obra literária da qual foi adaptado. 

Aqui, além da vida popular, mostra-se também um pouco da vida dos nobres, que em 

nada lembra o glamour ou mesmo a seriedade com que nos acostumamos a pensar 

a nobreza medieval. Os nobres aparecem como verdadeiras bestas humanizadas, 

que se comportam da forma mais grotesca, assemelhando-se mesmo a porcos ou 

outros animais. Além disso, são estúpidos e facilmente passados para traz.  
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Na filmagem dos contos de Chaucer, Pasolini mostra um sexo mais explícito 

do que em IlDecameron, e se torna bem mais nítida e ferrenha a sua crítica e 

deboche para com a Igreja. São postas em questão aqui as distorções religiosas 

arraigadas no seio do cristianismo católico, e que influenciam muito às pobres almas 

que estão soltas pela Terra a sentirem culpa por quase tudo que fazemou mesmo 

deixam de fazer para evitar esse peso. Essa temática é bastante debatida numa das 

últimas histórias em que dois amigos vivem discutindo um com o outro sobre quem 

está com a razão: o primeiro que está sempre a farrear com a comadre, ou o 

segundo que preza pelo celibato. Ao fim, o primeiro moço morre, mas volta para 

avisar ao amigo que ele está sofrendo um pouco por conta dos pecados que cometeu 

em vida, mas que nenhum desses pecados foram por causa “da comadre”, e que “lá 

em cima ninguém se preocupa com isso”. 

Talvez a crítica mais exposta de Canterburyseja mesmo ao clericalismo e aos 

poderes da Igreja. Como desenvolvemos anteriormente no trabalho, a visão de 

Pasolini acerca das autoridades são as piores possíveis, quanto mais em relação às 

autoridades católicas, visto que elas impunham um tipo de medo nas pessoas – que 

temiam as piores punições divinas – que era ainda mais forte que o medo das 

próprias autoridades terrenas.  

Voltando à história dos dois amigos, mencionada acima, observa-se que, se 

aquele que se deleitava com a comadre está no purgatório, o monge da mesma 

história desceu, sem escalas, diretamente para o inferno. Lá, horrorizado com 

todosos sofrimentos e castigos tem uma revelação: ouve do anjo que o carregou até 

lá: “Monge, sabe onde ficam guardados os outros monges que como você estão 

aqui?” Atônito e ele espera pela resposta que indica que algo não está bem. E logo 

em seguida o anjo grita: “Ei, Satanás, levante o rabo, mostre onde se guardam os 

monges aqui!”. Mais explicitamente anticlerical impossível! 

Os rostos sem dentes, as peles queimadas demais pelo sol, deficientes, 

gordas, assim como no filme anterior, continuam a aparecer com a maior naturalidade 

durante toda a película. E essa gente é tão mostrada, e Pasolini insiste tanto nesta 

questão porque, bom, a Itália é assim! As pessoas normais e reais são assim! 

Um grande incômodo para Pasolini era a “mostra oficial” da sociedade italiana, 

com muita gente magra, pessoas belas, claras, comportadas. Tudo do ponto de vista 

daquilo que era o modelo mais vendável, mais lucrativo e baseando-se nos moldes 

de beleza europeus já estabelecidos, que se reforçavam cada vez mais, vendendo 
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cada vez mais, e construindo um ciclo onde um beneficiava o outro: tanto lucrava o 

consumo do mercado da beleza, quando a imagem de superioridade europeia que se 

solidificava, e que serve para legitimação de inúmeros discursos dos quais a natureza 

e o teor já conhecemos bem. 

 

Pasolini afirma que são filmes políticos na medida em que mostram a 

realidade autêntica, contraposta à irrealidade que o cinema consumístico 

e a televisão assujeitaram o público. Nascem em reação a um cinema 

facilmente político, que vulgariza e simplifica os problemas, servindo 

sobretudo para apaziguar a má consciência da burguesia.
81

 

 

Assim, temos, mais uma vez, uma obra questionadora, denunciadora, que 

enfrenta a sociedade italiana e seu establishment, buscando apontar uma outra via 

de organização social, mais popular. Nesse contexto, novamente um dos aspectos 

principais é o da sexualidade, para se propor uma sociedade mais livre e com menos 

regras, imposições, tabus e autoridades, bem ao estilo pasoliniano. Ele trabalha 

“através da fora existencial mais extremista e profunda que há no homem: o sexo”.
82

 

 

 

3.3 Il fioredelle Mille e una notte (1974)  

 

 

 Das três obras da Trilogia de Pasolini sem dúvida a que mais se distingue 

entre elas é a última. Situada em um contexto geográfico, cultural, étnico e temporal 

bem diferente dos outros dois filmes, As mil e uma noites é a joia de encerramento da 

série.  

Sendo o filme mais contemplativo e lírico dos três, aqui não há muito humor, 

não é tão engraçado e cheio de pequenos divertimentos que fazem rir o espectador. 

Em Il fioredelle Mille e una notte a história contada é de amor, de busca, e de perdas. 

O fio condutor da trama, que traz também uma narrativa mais unificada que os outros 

dois filmes – pois apesar de contar quinze histórias diferentes, todas têm certo grau 

de ligação com o conto central – que é a história de Zammarud e Nur Ed Din.  
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O relato fílmico desses dois personagens já começa de modo particularmente 

interessante quando é a escrava negra, Zammarud, que escolhe seu senhor, o 

menino Nur. Logo os dois se apaixonam, porém Zammarud é raptada. Começa aí a 

busca de um pelo outro.  

 O filme é cheio de encontros e desencontros, de perdas, de tristeza, mas tem 

um final surpreendentemente feliz, com o encontro dos dois amantes, depois que a 

ex-escrava, passada por homem, tornou-se rei de uma rica cidade.  

 Falar de As mil e uma noites, porém, envolve certos perigos.Geralmente se 

incorre em um problema bastante grave: ao classificarmos o filme como onírico, belo, 

‘cinema de poesia’, estamos quase que o colando sob a estante de uma locadora e 

tentando promovê-lo. Porém, se analisarmos melhor, perceberemos que, assim como 

os dois anteriores na Trilogia (porém, talvez de modo ainda mais enfático), é um 

manifesto político. De certo modo, a mensagem deIl fioredelle Mille e una notte é 

ainda mais incisiva em suas críticas e análises sociopolíticas que dos filmes 

anteriores da Trilogia, pois, como se não fosse o bastante escandalizar com o sexo, 

agora Pasolini exibe em tela grande corpos negros, mestiços, árabes.  

As características principais da Trilogia em sua integridade de essência, são 

de uma extrema crítica ao sistema: a exibição dos corpos dotados da mais pura 

naturalidade, com todas as imperfeições corporais que pessoas normais carregam, 

sem a artificialidade dos corpos perfeitos mostrados no restante do cinema comercial. 

Isso é extremamente crítico.A exaltação dos corpos banais, em oposição ao 

engrandecimento dos corpos de exibição, que se já eram notados como um problema 

sério por Pasolini em 1970, pensamos como estaria o poeta ao se deparar com a 

realidade do culto ao corpo (inalcançável e mercadológico) que vivemos nos nossos 

dias. 

Uma das mensagens mais fortes desse filme é a contraposição do que 

significa o prazer para as pessoas de classes sociais diferentes. Diz Zammarud a 

certa altura do filme: “Os ricos gozam com o poder, os pobres só têm seus corpos, 

mas o gozo dos pobres é uma afronta ao poder dos ricos, porque mostra que o gozo 

do poder é meramente imaginário, realizado por suposição”.  

Esses corpos banais e comuns expostos por Pasolini, na sua Trilogia, são 

corpos que mais facilmente escapam aos controles expostos pelos poderes políticos 

e sociais, que os tentam tolher, cessar sua liberdade. A afronta ao poder da qual fala 
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a citação é justamente conseguir continuar a fazer aquilo que é condenável do ponto 

de vista ideologia dominante.  

 

3.4 A abjura 

 

É bastante difícil falar, principalmente defender, filmes que foram abjurados 

pelo próprio autor. Quando defendemos ao algo que foi apostatado pelo próprio 

criador, estamos dando razão a esse criador ou o contrário?  

Pasolini pensou sua Trilogia como um caminho alternativo, uma nova versão 

das suas já conhecidas lutas, porém de modo mais divertido, um manifesto político de 

extremo bom humor, poderíamos dizer. Ele pôs na sua trilogia o melhor de tudo o que 

tinha para oferecer: em questão de linguagem uniu os dois formatos narrativos mais 

complexos e que ofereciam a maior gama de possibilidades para o trabalho com as 

histórias que ele tinha escolhido. As próprias histórias, faziam parte da fina-flor da 

literatura mundial, sendo escolhidas a dedo, e transportadas do papel para a tela 

pelas mãos de alguém que não tinha como compreender mais da natureza de criação 

daquelas obras, e que era o próprio diretor do filme. Realmente, dentro do cinema, 

uma situação dessas é a mais ideal possível para que o processo criativo da obra 

seja perfeito. As mil e uma noites eram as apostas de um velho revolucionário, que 

ainda tinha muito para falar, mas dos quais muitos já haviam se cansado de ouvir, em 

parte pela “hostilidade” com que propunha suas ideia.  

Esses três filmes constituíam, portanto, o projeto mais importante de Pasolini 

até ali. Talvez seu projeto até mais querido, pois era o símbolo da sua renovação 

enquanto intelectual que estava sempre a estudar as transformações sociais. Eram 

de fato, suas maiores apostas. 

O criador então, abre mão da sua posse integral da obra, e a lança ao público, 

que com sua apreciação finaliza o ciclo da arte. A partir dali, os usos e interpretações 

que se fazem da obra não estão mais sob o controle do seu realizador.  

No caso da Trilogia, tudo o que Pasolini com tanto apreço e labor criou 

pensando em combater o sistema do capital; em combater as linguagens simplórias e 

ridículas da narração barata que funciona a serviço do consumo; em defender o sexo 

como a natureza humana que pode e deve ser usado como afronta as instituições, 

como ataque ao poder; enfim, tudo isso, se volta exatamente na mesma 

proporção contra o já desesperançado Pasolini. 
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A verdade é que a Trilogia, ao sair das mãos de Pasolini em direção ao 

público, foi apropriada por este da pior forma possível, aquela que talvez nem 

Pasolini tivesse conseguido prever, embora fosse, por vezes, um diagnosticador dos 

tempos que estavam por vir. A Trilogia ficou a serviço do sistema que foi criada para 

combater: da forma mais fácil possível se tirou a complexidade das histórias (não que 

fossem arrogantemente difíceis, só para aparentar erudição, mas como o próprio 

Pasolini disse, seus filmes não obedeciam a forma tradicional e linear de contar 

histórias, eram como que “inconsumíveis”); sucatearam e empobreceram ao máximo 

a linguagem narrativa (quando algo assim chega a existir); e deixou-se o sexo, só que 

mais explícito, claro. Tiraram também aquela “gente feia e estranha” que povoavam 

os cenários da Trilogia. Tudo como uma pequena operação cirúrgica.   

Assim, a Trilogia da Vida de Pasolini foi abjurada. A abjura por parte do 

realizador, diante de tamanha depreciação e desentendimento acerca do seu 

trabalho, é complemente justificável. Mas não deixa de ser algo que devemos 

continuar lembrando, para que a abjura seja, então, ela mesma uma forma de 

resistência. 

Depois disso, Pasolini elaborou ainda um último projeto cinematográfico, a partida 

para, ai sim, a total e completa radicalidade. Condenar as instituições, o poder, a 

autoridade que tira liberdade e o consumo, de modo alegre, divertido, sensual e 

romântico, não teve a reação e a compreensão social que Pasolini tinha almejado. 

Pelo contrário, utilizou-se descaradamente do material original da Trilogia para 

reverter todo o discurso político ali apresentado. Sendo assim, restava a Pasolini, a 

última opção de aposta: o choque. Partindo em direção a Salò – Ou os 120 dias de 

Sodoma, Pasolini pensa em mostrar como funcionam as e entranhas do poder: como 

as instituições políticas, religiosas, sociais, veem aqueles “miseráveis” que ele quis 

retratar na Trilogia. E a forma como o poder, com todas as suas áreas de atuação, 

enxergava essas pessoas eram como objetos de seu bel e livre prazer, seres 

disponíveis para o seu divertimento. Esses defensores da ordem, representavam na 

verdade, o mais puro anarquismo e entropia possível, pois como diz um dos próprios 

personagens do filme, ele mesmo representante da for;a autoridade  sobre os corpos 

diz: “nada é mais anárquico que o poder. O poder faz o que quer como quer”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de extremamente conhecido dentro da Itália, e tendo atuado em tantas 

frentes criativas dentro do campo da arte, e mesmo fora dela, como é o caso do 

jornalismo, Pier Paolo Pasolini não é tão estudado quanto as imensas possibilidades 

de pesquisa que toda sua produção possibilita. No Brasil, mesmo que existam 

diversos estudos sobre o intelectual, estes geralmente se dão no campo das 

pesquisas literárias, ou mesmo no campo mais puramente artístico. Dentro da 

história, infelizmente, Pasolini ainda é bem pouco visitado, sendo que, como 

esclarecemos aqui mesmo, é absurdamente fundamental trabalhar com Pasolini 

sempre de modo a compreendê-lo dentro do seu tempo e espacialidade, pois tirado 

isso, perde-se quase que integralmente o sentido último e mais caro de sua obra: a 

resistência política. Ou seja, os historiadores brasileiros poderiam mesmo se ocupar 

mais da figura de Pasolini como tema de pesquisa. De modo algum isso significa que 

não exista valor estético na arte pasoliniana, mas é que até mesmo isso se encontra 

a serviço de seu projeto político de resistência.  

Dentro dessa ambição, e fazendo parte da recente onda que impulsionou 

muito os interesses em se pesquisar Pasolini no Brasil, evento causado pelos 

debates em torno dos 40 anos de morte do poeta, o presente trabalho vem agregar 

conteúdo a memória desse personagem político extraordinário aqui no Brasil. 

Fortalecendo também os estudos que intersecionam os campos da história e da arte, 

que são sempre possibilidades abertas para análises muito ricas. 

A preocupação geral desse trabalho foi traçar os caminhos intelectuais de 

Pasolini desde os anos 1968 até 1974, consultando para isso fontes primárias de 

produção do artista para adentrar em seu universo criativo.  

A primeira fonte diz respeito a uma coluna de jornal escrita por Pasolini entre 

1968-1970, que levava o nome de Il Caos, onde ele tinha uma liberdade bastante 

grande de escrita. Nessas crônicas políticas que Pasolini publicava na revista Tempo, 

podemos acompanhar um processo bastante nítido de desilusão cada vez maior para 

com muitas das questões políticas e culturais mais urgentes de sua época. 

Provavelmente o ponto mais recorrente e importante tratado pelo artista nestes textos 

eram a sua inquietação para com o papel do intelectual em sua sociedade, as 

atitudes que essa classe deveria tomar para socorrer uma Itália tão adoentada pela 

febre do consumo, da tecnicidade e mecanização da vida, dos abusos de autoridade 
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por parte das instituições políticas e religiosas, tudo isso alavancado com força total 

pela introdução da economia industrial e do sistema neocapitalista que engoliram o 

país depois da 2ª Guerra.  

Os piores medos de Pasolini eram justamente aqueles ligados ao 

desaparecimento da Itália tão amada por ele pela diversidade cultural, pela 

vivacidade de seu povo. O que a burguesia industrial fazia com o pequeno país 

mediterrânico era, segundo Pasolini, uma imposição de modelos únicos de 

comportamento, o que minava aos poucos aqueles que estavam às margens dessa 

lógica: camponeses, população urbana das periferias, pobres.  

Buscando uma nova atitude para si mesmo enquanto intelectual, não como 

autoridade, mas como guia diante do caos social e da entropia burguesa que havia se 

instalado na península, Pasolini buscou refinar seus métodos de resistência, 

buscando um nova abordagem temática, porém na mesma direção que defendia nas 

colunas. Ou seja, o objetivo geral continuava sendo a resistência ao modos totais 

(totalitários?) impostos pela burguesia, a afronta a autoridade, a preservação das 

culturas marginais, que era onde habitava a vivacidade cultural italiana. Por outro 

lado, se Pasolini já não era mais ouvido nas colunas por estar estigmatizado com 

seus posicionamentos radicais, agora ele volta ao cinema produzindo algo 

engraçado, cômico, e até mesmo, romântico. Nascia então o projeto mais ousado da 

carreira do diretor até então: a Trilogia da Vida, composta pelos espirituosos 

Decameron e Os Contos de Canterbury, e o filho do terceiro mundo As Mil e uma 

Noites.  

Sempre fugindo dos padrões do sistema de consumo, seu cinema, portanto, 

não era aquele cinema comercial nos moldes como o entendemos hoje. Expondo os 

corpos italianos, europeus, ou mesmo africanos em suas belezas naturais, com seus 

corpos taxados como feios ou mesmo horrendos pelo padrão burguês-capitalista de 

beleza, e mostrando com naturalidade o sexo e a sexualidade dos pobres, dos 

camponeses, dos negros, Pasolini é categoricamente taxado de imoral. Não se 

faziam esforços maiores (nem existiam interesses para tal) na busca de compreender 

o testamento, o manifesto político ali representado contra a sociedade do consumo, 

que engole tudo, e embrutece as relações humanas em todas as suas instâncias.  

  Pasolini, já quase desprovido de qualquer esperança, percebe tristemente 

que até mesmo a sua estimada Trilogia da Vida foi cooptada, e estava, a partir disso, 

servindo aos propósitos do sistema que foi criada para combater, pois usando 
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referencias visuais aos três filmes de Pasolini que compunham a Trilogia, 

impulsionou-se na Itália a indústria do softporn, e mesmo o cinema pornográfico.  

Tudo isso levou a abjuração da Trilogia por parte de seu realizador, e a última 

aposta de Pasolini em relação ao sistema: se tratar a vida de modo belo e engraçado, 

poético e romântico, não teve o contraponto social desejado, talvez o necessário 

mesmo seja a total radicalização. O desespero de Pasolini, e tristeza com relação ao 

que havia acontecido à sua Trilogia, levaram o autor a construir Salò (1975), seu 

último grito, em vida, em direção à uma sociedade que permite a existência de 

poderes autoritários, que se diverte com o consumo (desde que eu esteja bem 

integrado nele), e que pouco ou nada se importa, a não ser no nível do falso e do 

hipócrita, com a complexidade cultural e com as relações sociais.   

E se digo que esse foi o seu último grito em vida, é porque hoje, através de 

trabalhos como este, e especialmente da saída destas pesquisas das universidades 

para a sociedade, para as sala de aula, para a nossa fala e ação no cotidiano, a voz 

de Pasolini continua a ecoar e a trazer algum tipo de luz para as reflexões que 

fazemos hoje sobre o nosso tempo, que 41 anos mais tarde do lançamento de Salò, 

infelizmente, não é melhor que aquele no qual Pasolini viveu.  
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