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1. Mitologia cristã no cinema 

 

Em A Paixão de Cristo (2004), de Mel Gibson, mais uma vez a figura mitológica de 

Jesus no cinema serve para espelhar ou revelar aspectos do momento histórico vivido. 

Como um bom mito, sua forma permanece, mas nele pode ser imposto um novo 

significado, uma nova interpretação, sem perder a força do seu sentido primeiro. Como 

afirmou Roland Barthes (1989), tudo pode constituir um mito, desde que seja suscetível 

de ser julgado por um discurso. Um discurso fundamentado na história, que comanda a 

vida e a morte da linguagem mítica. Sendo assim, o mito é uma fala, um sistema de 

comunicação, uma mensagem, um modo de significação, uma forma (BARTHES, 

1989). 

 

A pessoa de Cristo nos é imposta como um mito, permanecendo para nós a sua forma, 

os seus aspectos primeiros, as características que identificam Jesus como Jesus. A 

sua história, a que está nos evangelhos, evapora-se, permanece apenas a letra, o 

primeiro significado deixa de existir. A forma afasta os seus ensinamentos, o 

compromisso que o Cristianismo exige, as discussões teológicas sobre a verdade 

cristã. Mas é claro que a história de Cristo, as suas idéias, não desaparecem. A forma 

mitológica não suprime o sentido, a significação primeira, empobrece-o apenas, afasta-

o, conservando-o à sua disposição. O mito cristão pode receber no decorrer da história, 

dependendo da situação cultural, política, social e econômica, vários significados, 

várias interpretações, mas sem perder a força do seu sentido primeiro.  

 

No Cinema, Cristo poderá aparecer como um hippie, um ator de cinema, um 

revolucionário marxista, mas a sua significação religiosa sempre estará presente, com 

menor ou maior intensidade (GÓES, 2003). Na sociologia dos mass media, consolidou-

se a análise dos conteúdos e das imagens distribuídas pelo cinema, pela televisão, 

pela literatura e pelas artes várias de consumo dentro de uma visão mitológica, muitas 

vezes primitiva. Esta atitude diante do mito, dentro da secularização do mundo 



 2 

moderno, mostra que não podemos fugir dele, ignorá-lo, pois ele sobrevive em formas 

diversas dentro da nossa sociedade.  

 

Uma cultura secularizada não é uma cultura que tenha deixado para trás os conteúdos 

religiosos da tradição, mas que continua a vivê-los como vestígios, modelos ocultos e 

deturpados, mas profundamente presentes (VATTIMO, 1992).  É esta vivência que se 

dá no Cinema, principalmente através do mito de Cristo. Se, segundo os parâmetros do 

pensamento vigente, o Cristianismo é impossível de ser concebido, a sociedade 

moderna, como não pode fugir dele, pois nele está enraizada, transforma-o, 

reinterpreta-o, distorce-o, esvazia-o. Nas telas, já assistimos várias facetas do Cristo, 

retratado segundo o contexto histórico da produção do filme ou conforme a intenção do 

seu diretor. Exemplos disso vemos em O Rei dos Reis, de Nicholas Ray (1961); O 

Evangelho Segundo São Mateus, de Pier  Paolo Pasolini (1964); Jesus Cristo 

Superstar, de Norman Jewison (1973); A Vida de Brian, de Terry Jones (1979); A 

Última Tentação de Cristo, de Martin Scorcese (1988); e Jesus de Montreal, de Denys 

Arcand (1989).  

 

Com Mel Gibson, em seu polêmico A Paixão de Cristo, não é diferente. A exibição da 

violência sofrida por Cristo revela aspectos do nosso tempo e das crenças religiosas de 

seu diretor. Trabalha-se, assim, a semiologia cinematográfica concebida como uma 

semiologia da conotação ou como uma semiologia da denotação. Com o estudo da 

conotação, estamos mais perto do cinema como arte (METZ, 2006). O significado da 

conotação (Cristo mitológico) só consegue se estabelecer se o significante 

correspondente se vale ao mesmo tempo do significante e do significado da denotação 

(Cristo histórico).  

 

 

2. Fundamentalismo religioso contemporâneo  

 

Gibson utiliza o filme sobre Jesus para redimir-se e tentar sensibilizar o público da 

necessidade de redenção também. Como dentro da teologia cristã a redenção 

acontece através do sacrifício de Cristo na cruz, este sacrifício é mostrado de forma 

nua e crua, até as suas últimas conseqüências. Foi em um momento de grande crise 

pessoal que Gibson teve a idéia de transpor para as telas a paixão e crucificação de 
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Jesus, motivado por sua fé católica ortodoxa que não aceita as inovações feitas pelo 

papa João XXIII através do Concílio Vaticano II, como a missa poder ser realizada em 

outras línguas e não apenas em latim. “Todos nós, em algum momento de nossas 

vidas, damos de cara com um muro intransponível. É muito doloroso e, como todo 

mundo sabe, a dor em geral é um precursor de mudanças (...). Nesse momento, o meu 

guia foi minha fé, e ela me levou até a Paixão, que é um tema central da fé cristã” 1, 

declarou.  

 

Historicamente, o filme expressa o fundamentalismo religioso e político atual. Desde o 

ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que o presidente 

George W. Bush declarou guerra total aos terroristas do mundo todo e, com este 

pretexto, invadiu o Afeganistão, o Iraque e apóia quase incondicionalmente a política 

belicista de Israel contra a resistência palestina nos territórios ocupados da Faixa de 

Gaza e da Cisjordânia. Assim como os fundamentalistas islâmicos, capitaneados por 

Osama Bin Laden, Bush também enxerga o mundo de forma maniqueísta: os que são 

contra e a favor, os maus e os bons, os fiéis e os infiéis.  

 

Após o Iluminismo, quando muitos vaticinavam o fim das religiões e da crença em 

Deus, o discurso religioso ainda serve para conquistar aliados para lutar por causas 

políticas e seculares. Em seu maniqueísmo fundamentalista, a Paixão de Mel Gibson 

desconsidera as nuances da psicologia humana e põe em oposição maus e bons, os 

que são contra e a favor de Jesus. Daí a caracterização estereotipada dos judeus 

vilões, que originou a acusação de anti-semitismo do filme, pois são os líderes 

religiosos judeus, vestidos com ostentação, que fazem de tudo para que Jesus seja 

condenado. 

 

 

3. Mídia e violência  

 

Gibson, como homem religioso do seu tempo e formado na indústria hollywoodiana, 

sabia que para sensibilizar um público individualista e hedonista, acostumado com a 

banalização da violência no Cinema e na TV, o sacrifício de Cristo deveria ser 

mostrado em toda a sua intensidade e de forma explícita, desprezando as regras do 

bom cinema do crítico francês André Bazin (1991), de evocação e sugestão: “(...) o 
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cinema pode dizer tudo, mas não de forma alguma tudo mostrar”. A citação do texto 

bíblico do profeta Isaías sobre o Servo Sofredor, na introdução do filme, dá pistas do 

que seria exibido e qual o seu propósito: 

“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e 
as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por 
aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado  
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniqüidades”2.  
 

A visão da violência sofrida por Cristo deveria sensibilizar, mobilizar, converter. É o que 

acontece com os personagens do filme. Judas é levado ao remorso e ao suicídio. 

Pedro, ao arrependimento, por ter negado a seu mestre. Pilatos e o centurião romano 

mostram-se mais condescendentes. Simão, obrigado a ajudar Cristo levar a cruz, 

conforma-se com a incumbência e revolta-se contra a crueldade imposta àquela vítima. 

A morte de Jesus deixa de ser um sacrifício para converter-se num modelo de fé 

inspirador. A estratégia é usar a violência para a sensibilização. Não é à toa que os 

governos envolvidos em guerras buscam impedir a veiculação pela mídia de imagens 

violentas dos conflitos. 

 

Na década de 70, as imagens divulgadas pela imprensa da guerra do Vietnã 

mobilizaram e mudaram a posição da opinião pública americana. Em 1991, a guerra do 

Golfo introduziu recursos tecnológicos sofisticados, tanto na ação bélica como em sua 

cobertura pela mídia. A TV transmitiu o ataque a Bagdá ao vivo, e informações 

instantâneas sobre o desenrolar da guerra espalharam-se por todo o mundo. A 

propaganda norte-americana anunciou o emprego de ataques cirúrgicos, que 

conseguiriam acertar o alvo militar sem causar danos a civis, mas no final o número 

estimado de mortos foi de mais de 100 mil iraquianos. Porém, na mídia, o conflito foi 

sem sangue. Na mais recente guerra do Iraque, milhares de civis perderam a vida. 

Contudo foram as imagens dos soldados americanos torturando prisioneiros iraquianos 

que diminuíram ainda mais o já pequeno apoio internacional e da opinião pública 

estadunidense a esta guerra. Nos tempos dos mass media, saber que o outro sofre não 

comove, não mobiliza, não conquista mentes e corações. É necessária a imagem 

explícita, constrangedora e repugnante. 

 

Em A Paixão de Cristo, a violência é usada como instrumento de militância e de 

combate a uma modernidade laica, hedonista e materialista, assim como fazem alguns 
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grupos fundamentalistas religiosos, mas claro que sem o objetivo de atentar contra 

vidas humanas. Na verdade, ser fundamentalista religioso não implica em usar a 

violência como arma contra os infiéis, mas em crer e aceitar com firmeza os 

“fundamentos” de sua fé, mesmo que sejam contrários aos costumes modernos e aos 

princípios científicos, gerando um sentimento de inadequação (PACE, 2002). Desta 

forma, a maioria das pessoas que possuem uma religião é, em certa medida, um 

fundamentalista.  

 

O problema é quando a crença fundamentalista torna-se uma legitimação absoluta por 

causa de sua base sagrada e é utilizada politicamente para, através da violência, 

combater a modernidade ou conquistar emancipação étnico-nacional. A ortodoxia de 

Mel Gibson e a violência explícita do sacrifício de Cristo apenas reafirmam os 

fundamentos de sua fé. A violência, como observou René Girard (1998), seria o mito 

fundador de todas as religiões em que se exige um sacrifício. Porém no Cristianismo 

instaura-se a idéia da reconciliação e do perdão, no qual o fundamento do novo 

comportamento é o próprio Deus, que ignora a vingança.  

 

 

4. Conclusão 

 

Mas será que Gibson conseguiu sensibilizar o público moderno com seu discurso 

religioso utilizando imagens da violência explícita do sacrifício de Cristo? Difícil afirmar. 

Vivemos em uma sociedade acostumada com a banalização da violência na mídia, 

onde a tragédia é espetacularizada. As vítimas transformam-se em objetos 

descartáveis de uma ação descontextualizada, substituídas velozmente por outras, e o 

cinema é em grande parte responsável por isto. Os atentados às torres gêmeas do 

World Trade Center, em Nova Iorque, transmitido ao vivo pela TV, deram a impressão 

de que estávamos diante de um filme de ação de Hollywood. A compaixão pelas 

mortes deu lugar a um sentimento de espanto. E o pior que essas cenas foram 

repetidas inúmeras vezes, desumanizando as vítimas.  

 

A violência como espetáculo pode levar à compaixão talvez apenas no momento em 

que é exibida, mas depois o espectador volta para o seu lugar de acomodação.  Para 

Aristóteles, a tragédia é a “imitação de uma ação importante e completa (...); ação 
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apresentada, não por meio de uma narração, mas de personagens agindo diante de 

nós e que, causando piedade e terror, tem por efeito provocar a purgação (kátharsis) 

dessas emoções”3. A Paixão de Mel Gibson, com suas cenas de espancamento, 

torturas, flagelação e crucificação, pode até levar o público, em um momento de 

catarse, à compaixão e a solidarizar-se com o “Cordeiro de Deus”, porém será apenas 

um momento.  Uns dos poucos bons momentos do filme estão nas montagens 

paralelas, feitas em flashbacks, comentando ou explicando a tortura por que passa 

Cristo. Mais cenas como estas mostrariam com maior clareza as motivações e 

intenções tanto dos seus algozes como de Jesus. Nelas, Cristo utiliza as palavras. 

Palavras de amor e perdão. Elas são suas armas. Para uma reflexão que gere 

mudanças em nossa sociedade midiática, talvez apenas a palavra, o logos, lentamente, 

leve à transformação.   

 

                                                        
1 Jornal do Brasil, 17/02/2004. 
2 Isaías 53.4-5. 
3 ARISTÓTELES. Poética. V-1. 
 
 
 
 
5. Referências Bibliográficas 

 

BAHIANA, Ana Maria. A fé na tela. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 17/02/2004.  
 
BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 
 
BAZIN, André. O Cinema — Ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
CORBISIER, Roland. Introdução à Filosofia. Tomo II. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1984. 
 
GIRARD, René. A Violência e o Sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 1998.  
 
GÓES, Laércio Torres de. O Mito Cristão no Cinema. Bauru/Salvador: Edusc/Edufba, 
2003.  
 
METZ, Christian. A Significação no Cinema. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
 
PACE, Enzo; STEFANI, Piero. Fundamentalismo Religioso Contemporâneo. São 
Paulo: Paulus, 2002. 
 
VATTIMO, Gianni. A Sociedade Transparente. Lisboa: Relógio D’Água, 1992. 


