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RESUMO 

 Este artigo resulta da visualização dos três filmes integrantes da Trilogia da Vida 

e Salò, do diretor italiano Pier Paolo Pasolini. Os filmes foram analisados a partir das 

escolhas estéticas para representar o erotismo e os impulsos sexuais do ser humano. A 

bibliografia básica foi composta por três obras amplamente revisitadas: O Erotismo 

(1987), de Georges Bataille, Da Sedução (1991), Jean Baudrillard e A Cidade Perversa 

(2013), Dany-Robert Dufour. Entende-se que transformar o sexo em um personagem 

principal foi a forma encontrada por Pasolini para decifrar o ser humano e ao mesmo 

tempo desafiá-lo à transgressão. A representação da sexualidade espelha a nostalgia de 

uma juventude arcaica, e depois a visão degradante de Pasolini sobre a juventude 

moderna.  

Palavras-chaves: Cinema; Erotismo; Transgressão; Corpos. 

 

Introdução 

 

         Este trabalho pretende interpretar as escolhas estéticas do diretor italiano Pier 

Paolo Pasolini, priorizando a abordagem do erotismo em suas quatro últimas obras: os 

filmes que compõem a Trilogia da Vida (Decameron, Contos de Canterbury e As Mil e 

Uma Noites) e por último, Salò. São filmes que compartilham algumas semelhanças, mas 

destacam-se principalmente pelas diferenças, que serão discutidas neste artigo. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGC/UFPB. Integrante do 
Grupo de Pesquisa em Processos e Linguagens Midiáticas (Gmid). E-mail: 
rocha.gabrielab@gmail.com. 
3 Professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGC/UFPB. 
Coordenador do Grupo de Estudo, Pesquisa e Produção em Audiovisual - GECINE/PPGC. E-
mail: bertrandslira@hotmail.com 
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 O objetivo é desvendar as escolhas estéticas de Pasolini ao realizar essas obras 

que causaram grande polêmica e, inclusive, foram censuradas. Para ele, o sexo foi uma 

forma de provocação à moral burguesa vigente e também um resgate aos valores 

simbólicos, ritualizados, que acabaram se perdendo devido ao avanço da aculturação 

imposta pela sociedade de consumo.  

A análise foi feita a partir das fontes literárias pelas quais os filmes foram 

baseados, da bibliografia básica, composta por três obras: O Erotismo (1987), de Georges 

Bataille, Da Sedução (1991), de Jean Baudrillard e A Cidade Perversa (2013), de Dany-

Robert Dufour. Estes autores não necessariamente escreveram sobre literatura ou cinema, 

mas articularam conceitos mencionados ou sugeridos para o entendimento da obra de 

Pasolini. Também serviram como base para desenvolver a reflexão e a compreensão dos 

tópicos abordados.  

        Privilegiamos os aspectos da própria reflexão do cineasta sobre o assunto, 

fortemente discutidos em seus ensaios reunidos no livro Jovens Infelizes (1990). O 

presente trabalho também se serve do aparato teórico contido nos escritos de Empirismo 

Hereje (1971) e da sua produção fílmica geral. 

         Os filmes da “Trilogia da Vida” são a exaltação dos tempos em que as pessoas 

viviam em comunhão com a natureza e se sentiam orgulhosas pelo conhecimento místico 

que possuíam. Havia respeito mútuo que regia a vida das pessoas. Porém, assistindo à 

rápida e tardia industrialização da Itália, Pasolini viu a transformação dos jovens ingênuos 

e alegres em “erotomaníacos neuróticos”, e desiludiu-se com o mundo. Publicou um 

ensaio no qual negava suas obras pertencentes à Trilogia da Vida e realizou outra que 

podemos considerar fruto de toda a sua insatisfação com o presente: Salò (1975). O 

trabalho tentará entender como,  através  das suas obras cinematográficas, foi possível 

discutir a sociedade moderna, e como podemos relacioná-las a atualidade.  

 

Pasolini no cinema 

Ensaísta, romancista, poeta, pintor, cineasta. A produção de Pier Paolo Pasolini é 

um legado de um intelectual completo. Nasceu a 5 de março de 1922, em Bolonha. 

Durante a infância e adolescência morou em diversas cidades do Norte da Itália, mas 

voltou em 1936 para ingressar na Universidade de Bolonha e iniciou seus estudos de 

literatura italiana, filologia românica e história da arte. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

 

Sobre seus primeiros filmes, Accatone (1961), Mamma Roma (1962), A Ricota 

(1962), críticos e historiadores tentaram classificar sua obra como neorrealista italiana, 

algo perfeitamente compreensível, devido à escolha das locações, captação direta e pouca 

interferência do diretor. Também o trabalho com os não-atores ou o caráter de "exclusão" 

dos personagens principais, podem legitimar tal discurso. No entanto, ao contrário da 

tradição neorrealista, seus personagens, que representavam a classe sub proletária, não 

eram os heróis esperados de um filme de protesto social. Seu personagem era 

marginalizado, não alcançava uma redenção, não adquiria consciência crítica.  

O diretor tinha plena consciência do que estava fazendo e usava a expressão 

“sacralidade técnica” para descrever o seu modo pessoal de realização cinematográfica. 

Pasolini queria introduzir uma dimensão grandiosa e épica em seus filmes, buscando um 

universo da moral e da metafísica. O cinema de Pasolini reforçou a crítica cultural e 

explicitou seu envolvimento em relação a ela. Sua reflexão em torno da sociedade 

transcendeu os aspectos regionais e conseguiu traduzir valores e significados culturais. É 

múltiplo e profundo, e não se afastou de uma consciência histórica.  

 

fascismo dos fascismos 

Pasolini (1990) afirmou em diversos ensaios que o verdadeiro fascismo era a 

sociedade de consumo que aos poucos afetou toda a percepção dos sujeitos, unificou e 

totalizou as codificações de suas ideias. Pelas suas palavras, o consumismo consistiu em 

um “cataclismo antropológico”. Era para ele desilusão, ira e revolta idealista. O homem 

passou a acreditar que um bem manufaturado ou serviço oferecido era capaz de satisfazer 

todos os seus desejos pulsionais, quaisquer que fossem. Enquanto o velho “fascismo 

fascista” não afetava obrigatoriamente a consciência e o comportamento das pessoas, esse 

“novo” regime, falsamente democrático, seria a forma de poder (mais fascista) que a 

história jamais conhecera a ruína das ruínas.  

Ele via a burguesia como inimiga da memória, do passado e das contradições, 

defensora da “padronização repressiva” e do pragmatismo a qualquer custo. Pasolini 

(1990) acreditava que o projeto neocapitalista visava o aniquilamento de toda a lembrança 

e de todos os mitos e que a sociedade de consumo fez os indivíduos desconhecerem a si 

próprios. Através do trabalho foi concedida a consciência clara e distinta dos objetos, e a 

ciência seguiu como companheira das técnicas.  
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sexo, ferramenta ideológica 

O aflorar do sexo e a aceitação dos seus impulsos teve uma forte função 

existencialista e de auto reflexão. Simbolicamente, enfatizar a importância do desejo 

irracional, em detrimento da razão funcionou como um protesto contra os interditos 

civilizatórios. A repulsa de Pasolini pela modernidade, despertou nele um intenso 

interesse pela transgressão de seus valores e estatutos sociais. As relações sexuais foram 

para ele fonte de inspiração e fascínio, dedicou a elas mais de um filme devido a 

importância conferida. Sua ideologia estava aí presente, afrontando o moralismo.  

 

(...) o sexo representa a possibilidade de transgressão contra as normas que 

regulam os processos físicos, bem como abala a moral burguesa, sendo o 

agente de uma violação metafórica de seus códigos e práticas. (PASOLINI, 

apud. BRAYNER, 2008). 

 

 A sociedade supostamente “libertária” realizou uma incitação pornográfica de 

massa, porém, ainda permeada de preconceitos e barreiras, que aceita a relação sexual 

desde que seja heterossexual e em ambiente privado. Há uma contradição: o modo de 

pensar da sociedade ainda era extremamente arcaico e conservador na Itália da década de 

60 e 70, apesar dos esforços coletivos em direção ao “progresso”. Pasolini, em seu texto 

Análise linguística de um slogan4 (1973) refere-se às lamúrias dos críticos à crescente 

imoralidade da literatura e do cinema. Recusou-se a se recolher ao silêncio forçado ao 

qual o literato ou o cineasta blasfemo era reduzido. Substituída agora pela cultura de 

consumo e do bem-estar, a censura viu-se obrigada rever a sagrada noção de “sentimento 

comum de pudor”.  

 O ato sexual tem sempre um valor de perversidade (BATAILLE, 1987, p.103). 

Existe no êxtase da volúpia uma função de irregularidade moral. Grosserias eróticas 

sempre tiveram forte impacto numa sociedade reprimida, sua exuberância não significa a 

destruição, mas a superação e a transgressão. Estes canais provocam nas pessoas 

civilizadas, e sexualmente reprimidas, a sensação de obscenidade, que é a ordem que 

perturba um estado dos corpos que estavam conformes à posse de si, a posse da 

individualidade durável e afirmada. O erotismo por si só põe em jogo a dissolução das 

formas que acreditam ser solidamente constituídas.  

                                                 
4 In: PASOLINI, Pier Paolo. Os jovens infelizes - antologia de ensaios corsários. Trad. M. Lahud 
e M. B. Amoroso, org. M. Lahud. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
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Confrontar, desafiar, mas também decifrar. Seria então importante reconhecer, 

aproximar-se das forças irracionais que habitam o homem, para potencializar as chances 

de conseguir interpretá-las e combatê-las. A explícita valorização do irracional, e sua 

escandalosa sinceridade, objetivaram encarar de frente o que assusta o homem. É 

impossível ignorar a vontade de Pasolini de tentar codificar e formatar essa pulsão erótica, 

tendo em vista a sua exploração em larga escala, ao mesmo tempo em que permanecia 

sendo um tabu entre as pessoas. Ele queria sempre ampliar as possibilidades do 

representável. 

 

Trilogia da Vida 

 A literatura representou um importante alicerce para a definição do seu estilo5. 

Em 1970 escreveu uma série de adaptações literárias: Decameron6 (Il Decamerone, 1970-

1), Os Contos de Canterbury7 (I racconti di Canterbury, 1971-2) e As Mil e Uma Noites8 

(Il fiore delle Mille e una Notte, 1973-4), que reunidos compõem a Trilogia da Vida. Estas 

adaptações de clássicos da literatura mundial, rearticularam-se de tal maneira que foi 

possível discutir a realidade contemporânea. 

Pasolini conseguiu transformar sua nostalgia em força crítica. As relações 

interpessoais nos filmes da Trilogia foram marcadas pelo desprendimento e pela 

descontração. As ações dos personagens nos enredos da Trilogia da Vida são sempre 

desencadeadas pelo desejo ou pela cobiça, normalmente com desfecho cômico ou leve. 

Ele justificou a escolha das obras quando disse que 

 

(...) são filmes bem fáceis, e eu os fiz para opor ao presente consumista um 

passado recentíssimo em que o corpo humano e as relações humanas eram 

ainda reais - arcaicas, pré-históricas, rústicas, mas reais - e opunham essa 

realidade à irrealidade da civilização consumista. (PASOLINI. Apud: 

AMOROSO. 2002, p.99) 

 

                                                 
5 BRAYNER, M. G. PIER PAOLO PASOLINI: Uma Poética da Realidade. 2008. 110 f. Tese 
(Mestrado em Literatura). Instituto de Letras, Departamento de Teoria Literária e Literatura. 
Universidade de Brasília, Brasília. 2008, p.23. 
6 O romance consiste na reunião de novelas escritas por Giovanni Boccaccio entre 1348 e 1353. 

Foi escrito em dialeto toscano. 
7 É uma coleção de histórias (duas delas em prosa, e outras vinte e duas em verso) escritas a 

partir de 1387 por Geoffrey Chaucer, considerado um dos consolidadores da língua inglesa. 
8 É uma 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. 
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Nessa trilogia encontramos uma exaltação da juventude ainda não contaminada 

pela massificação moderna, dotada de seus próprios valores culturais. Pasolini se 

preocupava em entender a essência do homem arcaico para depois relacionar aos novos 

valores históricos da civilização burguesa pós-guerra.  

Buscou não atores para interpretar a maioria dos seus personagens, gostava da 

ideia das pessoas representarem a elas próprias. Os “corpos” eram representados em sua 

realidade. E em relação ao que poderiam chamar de desvios de caráter dos personagens, 

Pasolini os via como humanos, perdoáveis e perfeitamente justificáveis socialmente. Ele 

entendia esses “defeitos”, como um “bem”, uma realidade cultural. Há, nas suas histórias, 

traições, roubos, assassinatos, não necessariamente seguidos de uma redenção, 

arrependimento. 

O mundo era imperfeito e as pessoas viviam em harmonia com ele. Pasolini 

acreditava que o mundo estava se tornando um lugar inexpressivo, estava perdendo seus 

particularismos, diversidades culturais, ficando perfeitamente padronizado e aculturado. 

Pelo receio de as imagens também estarem perdendo sua essência e seu sentido, 

compreende-se o encanto de Pasolini pelas figuras populares, a tradição oral presente nos 

contos e sua necessidade de colocá-los no plano do representável. Os planos foram 

compostos com extremo rigor, mas sem grandes variações de enquadramentos. A força 

de sua estilização está na escolha dos atores e na criação dos personagens.  

Pasolini afirmou que os italianos tinham perdido quase que completamente a 

realidade de seus corpos, mas que seguiam sobrevivendo, ainda que de modo primitivo, 

nas classes pobres. Nos filmes, a sociedade vivia em comunhão com a pobreza e a 

injustiça, mantendo uma relação feliz com o mundo que a cercava. Havia um orgulho 

pelo que sua própria “cultura pobre” era capaz de lhe ensinar. É notável o rico 

conhecimento místico de alguns personagens dos filmes, muitos deles secundários, com 

papéis sem muita notoriedade. Nas pessoas ainda existia o antigo modo de sorrir, uma 

antiga dignidade humana, onde havia respeito e, principalmente, o respeito a si próprio. 

  

 posse da realidade dos seus corpos 

Depois de refletir sobre as culturas antigas, Pasolini constatou que a única 

realidade preservada, era a realidade do corpo (PASOLINI, 1990. P. 151). A realidade 

física já foi protagonista em uma cultura passada, na medida em que ainda pertencia  
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totalmente ao sujeito. Para o diretor, a identificação da realidade física com o mundo 

popular, bastava para que ele quisesse retratá-la em sua obra. Mas a nova sociedade 

burguesa queria desrealizar o corpo, fazer dele uma máscara. 

Nos três filmes que compõem a Trilogia da Vida, é possível perceber uma 

sociedade que ainda detinha a posse da sua realidade física, e por consequência, do seu 

modelo cultural pelo qual se configurava. Devido a à crise cultural, Pasolini justificava 

sua escolha estética de representar o sexo em detalhes e em primeiro plano. Ele afirmava 

que “a corporalidade popular foi protagonista dos meus filmes” (PASOLINI, 1990. P. 

151-152). Ele sintetizava a realidade corporal, que mais do que ser um corpo nu, era o ato 

sexual, mantendo aquela violência arcaica e obscura dos órgãos sexuais.  

O resgate do passado em sua produção, e sua contraposição ao presente, garantiu 

um distanciamento indispensável para a sua interpretação. Através das referências da 

literatura clássica, Pasolini encontrou uma forma de resgatar os valores da tradição 

mística do passado. Essas pessoas ainda traziam consigo uma dimensão sagrada, ainda 

não codificada. E a sedução representava o domínio do universo simbólico, de acordo 

com Baudrillard (1991). Permanecia na ordem do ritual, enquanto o sexo e o desejo são 

da ordem do natural.  

Esse antigo modelo de vida, retratado nos filmes da Trilogia da Vida, embora 

sofressem todas as misérias e os lados negativos do ambiente, seguiam vivendo satisfeitos 

e até orgulhosos. Pasolini estava convencido de que a pobreza e o atraso não eram o mal 

maior da sociedade. Depois confessou, com deliberada tristeza, que nem se quisesse, 

poderia continuar fazendo filmes como esses, pois seria impossível encontrar nos jovens 

italianos aquela realidade física, cujo “estandarte é o sexo com a sua alegria”. 

O próprio Pasolini sentia uma tristeza física que ele atribuía à frustração social 

que sentia. Uma das consequências diretas da padronização das manifestações vitais era 

essencialmente a tristeza; mas também a alegria era afetada: era sempre exagerada, 

ostensiva, ofensiva e agressiva. A felicidade “real”, para ele, tinha sido perdida. 

  

 infelicidade dos jovens 

Para Pasolini o equilíbrio entre o jovem e sua realidade foi rompido à medida em 

que foi imposto um modo de vida que, para os proletários e os sub proletários, era 

inalcançável, o que os tornaram infelizes, neuróticos, apáticos e presunçosos. A sociedade  
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do bem-estar fazia com que a juventude se envergonhasse das suas condições sociais. A 

representação do Homem-Jovem e da Mulher-Jovem pela televisão não tinha nada de 

religioso, tratava-se apenas de pessoas que passariam a se avaliar pelos bens que 

possuíam. De acordo com suas próprias palavras: “frustração ou verdadeira ansiedade 

neurótica são hoje estados de alma coletivos” (PASOLINI, 1990. p. 151). 

As pessoas que não se inseriram na ditadura da sociedade de consumo sentiram 

vergonha da sua ignorância e renegaram suas raízes culturais, enquanto aqueles que se 

adequaram ao modelo televisivo tornam-se grosseiros e presunçosos, provocando um 

retraimento das faculdades intelectuais e morais, e uma brutal ausência de capacidade 

crítica.  

 O novo fascismo, principalmente através dos meios de comunicação, violentou e 

contaminou para sempre a alma do povo italiano. Pasolini denunciou a televisão e a escola 

como culpadas por transformar os jovens em enjoados, complexados, racistas 

burguesinhos de segundo escalão. A liberação sexual tornou-os infelizes, arredios e 

estupidamente presunçosos e agressivos. Eles esqueceram-se do quão rico e libertador 

significava possuir sua própria cultura e exprimir-se através dela. Tornaram-se infelizes 

quando se deram conta da sua “inferioridade cultural”, uma vez que seus valores e 

modelos foram destruídos. Para isso, os meios de comunicação de massa, e 

principalmente a televisão, tiveram grande responsabilidade. 

Graças ao poder reformador permissivo, os jovens foram transformados em 

“erotomaníacos neuróticos”. Com os anseios conformistas de serem sexualmente livres 

se sentiram obrigados a utilizar a liberdade concedida pelo poder, e ficaram sempre 

insatisfeitos e, portanto, infelizes.  

 

negação da Trilogia da Vida 

Evocando o passado, ainda segundo Pasolini, foi possível compensar o presente 

degenerado no qual estava inserido. Percebendo, no entanto, que se hoje o jovens 

tornavam-se isso, era porque potencialmente já eram antes. Pasolini chegou ao auge da 

desilusão pela humanidade quando afirmou que “a derrocada do presente implica também 

a derrocada do passado. A vida era um monte de “insignificantes e irônicas ruínas” 

(PASOLINI, 1990. p. 201). Devido à violação e manipulação destes corpos inocentes, 

pelo poder consumista, Pasolini escreveu um ensaio intitulado Abjuração da “Trilogia  
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da Vida”, em que renegou as obras. As vidas sexuais privadas sofreram o trauma da falsa 

tolerância e degradação corporal, agora, ele afirmava odiar os corpos e os órgãos sexuais 

dos novos jovens.  

A Itália passava por um processo atroz de desenvolvimento, e Pasolini sentiu a 

necessidade de reestruturar a sua vida e aceitar o que antes considerava inaceitável, a 

irremediável degradação da humanidade. 

 

 Salò, economia do desejo, cultura do corpo 

 Estreou um filme fruto da readaptação do seu engajamento: Salò, os 120 dias de 

Sodoma (1975). Seu total repúdio ao consumidor, que perdeu todo o sentido de 

sacralidade da vida dos outros e qualquer sentimento em relação a sua própria vida, foi 

retratado nesse filme. Inspirado nos contos do marquês de Sade9. Seu personagem central 

ainda era o "sexo", mas retratado de maneira diferente daquela inocente e descontraída da 

Trilogia da Vida. 

Salò enfatizou a recente padronização da sociedade, o novo hedonismo, o prazer 

a todo custo, a ansiedade neurótica refletida no consumo e na relação sexual, transformada 

em obrigação sexual. A sociedade permissiva permitiu a proliferação do casal 

heterossexual, e o resto foi jogado no limbo do não permitido, no tabu que provoca riso e 

choro. Foi a tradução audiovisual do que ele diz ser “visão infernal, que por infelicidade, 

vivo existencialmente” (PASOLINI, 1990. p. 112). 

Nesta sociedade o gozo tornou-se o fim industrial dos corpos, oposto a qualquer 

tipo de sedução. O gozo como simples produto de extração, vindo de uma maquinaria dos 

corpos, uma logística de prazeres, em que todos os desejos são insensatos. A cultura do 

corpo, na expressão do seu desejo, foi de uma monstruosidade e de uma obscenidade 

irremediáveis, e estão sendo vinculados todos os dias nos meios de comunicação de 

massa. O processo de sedução, antes altamente ritualizado, foi reduzido ao imperativo 

sexual altamente naturalizado, devido à necessidade da realização imediata e imperativa  

                                                 
9 Os 120 dias de Sodoma, ou Escola de Libertinismo é uma novela escrita pelo francês Marquês 
de Sade, escrita em 1785. Ele conta a história de quatro ricos homens libertinos que resolvem 
experimentar a definitiva gratificação sexual em orgias. Para isso, eles se trancaram por quatro 
meses num castelo inacessível com um harém de quarenta e seis vítimas, a maioria 
adolescentes de ambos os sexos, e recrutaram quatro cafetinas para contar a história de suas 
vidas e suas aventuras. A narrativa das mulheres se torna inspiração para abusos sexuais e 
tortura das vítimas, que escala gradualmente em intensidade e termina em assassinato. 
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dos desejos (BAUDRILLARD, 1991). Este modo de circulação dos corpos, se esqueceu 

de qualquer forma de sedução. O sexual triunfou sobre a sedução. 

Podemos relacionar a visão de Pasolini com o que Dufour (2013) considerou ser 

o novo “contrato social”, em que opera a ditadura do gozo excessivo, e portanto obsceno, 

do consumidor proletariado, o “hiperburguês”, a quem é pedido que consuma até onde 

puder. Sade teria sido, como observa Dufour, o primeiro a levar às últimas consequências 

os perigos do princípio liberal baseado no egoísmo do gozo próprio, e desvendar suas 

implicações pois, “quanto mais o mundo se torna liberal, mais se torna - e só poderia 

mesmo tornar-se, logicamente - sadeano” (DUFOUR, 2013. p.50). 

A incitação pornográfica é múltipla nos veículos de massa. O eros foi permitido 

e tornou-se fonte e objeto de consumo. Nasceu uma publicidade inspirada, 

deliberadamente, na pornografia, instaurando na sociedade, o que Dufour chamou de 

pornocracia, uma fusão da falsa democracia com a pornografia, resultando em uma 

sociedade que dá verdadeiras lições de perversão. Para acrescentar sentido a esta ideia, 

pode-se parafrasear Pasolini e dizer que o novo poder consumista é “completamente 

irreligioso, totalitário, violento, falsamente tolerante, aliás, mais repressivo que nunca, 

corruptor e degradante” (PASOLINI, 1990. p. 107). 

Os homens passaram a viver em um estado de imponderabilidade, o consumo e a 

satisfação de suas exigências hedonistas representavam seu único ato existencial possível. 

Pasolini fez um tentativa de ajustar contas com a realidade, tentando adaptar-se a ela. Ele 

enxergou apenas “escombros de valores” onde as pessoas viam progresso. 

O filme Salò assumiu abertamente esse aspecto nefasto da atividade erótica. Na 

sua grotesca obscenidade, o filme busca intensificar ainda mais a ausência de sedução.   

 

  escolha estética da violência e do desejo 

Pasolini nunca deteve-se diante de um interdito, sempre usou-lhe para dar sentido 

à vida. O erotismo é capaz de ordenar o espírito de um indivíduo que deseja ultrapassar 

os limites do interdito. Assim como a crueldade. Na verdade, para Bataille (1987), 

erotismo e crueldade são campos vizinhos, fundados na vontade de transgressão. A 

violência não se detém no respeito e na lei que ordenam socialmente a vida humana. O 

erotismo e a violência derrubam violentamente a ordem legal. Resistir ao interdito, 

significa recorrer à violência, seja ela verbal ou imagética. 
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Seus filmes foram censurados ao longo dos anos e classificados como 

pornográficos. Ora, a obscenidade não é o pornô. A obscenidade preserva um conteúdo 

sexual de transgressão, de provocação e de perversão. Age sobre o recalque com uma 

violência simbólica própria. No pornô reina a alucinação do detalhe. A proximidade do 

ato sexual exagera o tom pitoresco dos detalhes anatômicos. A pornografia consegue ser 

mais real que o real, pois acrescenta uma dimensão à representação do sexo que os seres 

humanos não enxergam naturalmente. Através do sexo, acaba-se toda a sedução, e põe-

se fim ao sexo através da acumulação de signos do sexo. Aí reside a sua ambiguidade. 

 

  pornografia para compreender a realidade 

Aparências puras têm a ironia do excesso de realidade. Segundo Dufour (2013), a 

realidade torna-se apreensível apenas quando nossa identidade nela se perde, é essa perda 

que traduz a familiaridade surreal dos objetos. O pornô representa o real através do 

próprio excesso das aparências do real. A estratégia da sedução é o engano 

(BAUDRILLARD, 1991). E o engano representa o reconhecimento do poder infinito da 

sedução. Ela reside nos segredos do reino dos artifícios, e nunca na economia natural do 

sentido, da beleza ou desejo.  

Acabou a inteligência dos signos, o poder da magia e a sensibilidade da sedução. 

O universo contemporâneo é ordenado por relações de força, materializou-se como objeto 

de dominação e não de sedução. Mas não é o fim. Uma sedução pode tornar-se obscena. 

Em algumas formas de pornografia, a obscenidade volta a ser sedutora. Ao representar o 

grotesco, o lado podre do sexo, Pasolini fez-nos lembrar que ainda existe o bom sexo em 

algum lugar. Por trás da sua caricatura, pretendeu devolver alguma credibilidade ao 

modelo sexual enfraquecido. É possível redescobrir o segredo libidinal que foi 

“desligada” dos corpos, para dar lugar à energia ligada aos corpos produtivos. A própria 

violência pode seduzir. 

 

Considerações finais 

 É importante recuperar a questão fundamental levantada por Pasolini ao longo do 

seu legado artístico que, pode-se dizer, foi uma militância intelectual verdadeiramente 

crítica e provocatória ao contestar a atualidade rompendo com os padrões discursivos 

vigentes.  
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Pasolini optou pela mais “escandalosa sinceridade” para recuperar o irracional e 

o não-codificado, seja no sexo ou na religiosidade. Criticou quem se contentava 

comodamente em evitar um assunto. Chegou a um estado extremo de repugnância e 

desespero, em que não viu outra saída senão escancarar, denunciar. Suas escolhas 

estéticas para representar o ato sexual indicaram como o tema foi usado para servir de 

ferramenta ideológica. Através do sexo, Pasolini se aproximou de uma pulsão humana 

primitiva que por um lado, extremamente explorada pela publicidade, foi por outro lado, 

recalcada pela moral burguesa.  

Entende-se o que Pasolini chamava de “falsa tolerância”: um candidato à liberação 

de uma paixão ou satisfação pulsional é um consumidor em potencial. O liberalismo 

jogou com o desejo de cada um em seu valor bruto, a pulsão, para proporcionar-lhe um 

objeto manufaturado que supostamente garantiria sua satisfação ou sua liberação. Na 

sociedade de consumo, o parecer é constantemente levado a triunfar em detrimento do 

ser (DUFOUR, 2013. p. 105). Não existem mais atividades proibidas, senão as que não 

rendem nada. A partir do momento em que podem render algo, a proibição tende a cair. 

 É evidente como a reivindicação atual do capitalismo se torna cada vez mais 

abertamente sadeana. O egoísmo é ostentado como valor supremo, e de difusão maciça 

nas lições de perversão. Se o homem liberal considera o outro apenas um meio para 

realizar seus fins, os quatro governantes da casa em Salò estariam fazendo exatamente 

isso. Para confirmar essa suposição, relembro o que o Duque disse depois de forçar uma 

das jovens a urinar em sua cara: “a limitação do amor é que você precisa de um cúmplice”. 

 Como previsto por Pasolini, quando a democracia passa a rimar com a satisfação 

pulsional, está garantido o desenvolvimento de uma cidade perversa (DUFOUR, 2013). 

A consequência direta dessa perversão, é que o indivíduo é trazido para o primeiro plano, 

ele sozinho com suas paixões. Ascende um homem sadeano que afirma seu egoísmo, 

obedecendo a um mandamento supremo: Goze! Nas democracias ultraliberais, a função 

tirânica é repartida, pois cada um age em função de uma interiorização individual da lei 

do mercado, procedendo de um descrédito de toda instância terceira entre os indivíduos. 

O ideal sadeano afeta a maioria das pessoas e mesmo os não perversos serão obrigados a 

adotar comportamentos perversos. A liberação das paixões transformou todas as 

economias em que os homens interagem: mercante, política, estética, simbólica, 

semiótica, psíquica, ecológica. Essas economias estão hoje doentes. 
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 Pasolini quis ao mesmo tempo, revoltar e esclarecer uma sociedade. Escancarou 

para o homem normal que é inerente a ele o que mais violentamente lhe revolta. Para isso 

deixa à cargo dos seus filmes, “monstros hipnóticos” a disseminação da sua mensagem 

de protesto e assim como um bom sedutor, deixa flutuar os seus signos para que sigam o 

sentido do destino. A obra de Pasolini incomodou os perversos puritanos porque os 

atingiu onde ainda são sensíveis, na sua mais íntima neurose. O que torna Pasolini um 

verdadeiro perverso útil à sociedade. 
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