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Falando da sua obra Il Vangelo secondo Matteo, Pasolini afirma: "Poderia ter desmistificado 

a real situação histórica, as relações entre Pilatos e Herodes, poderia ter desmistificado a figura de 

Cristo mitificada pelo Romantismo, pelo Catolicismo e pela Contra Reforma, desmistificar tudo, 

mas depois como teria podido desmistificar o problema da morte? O problema que não posso 

desmistificar è aquele aspecto tão profundamente irracional, e então de qualquer forma modo 

religioso, que é no mistério do mundo. Isto não è desmistificavel". O relato de Mateus tratado de 

uma forma anti-estereotipada permitiu a Pasolini de realizar uma obra inovadora que dividiu a 

crítica e o mundo intelectual italiano. As raízes dessa obra encontram-se na complexa personalidade 

intelectual de Pasolini e merecem ser analisadas em uma perspectiva histórica longa que considere 

as imagens fílmicas de Cristo que foram produzidas antes da revolução pasoliniana. 

 

A época da paixão muda 

O cinema que nasce quase como arte circense,
1
 como um espetáculo de feira, confundido 

com ilusionistas, mulheres barbadas e comedores de fogo, parece buscar nos primeiros decênios da 

sua vida aquela legitimação que o proclamará, no século XX, a sétima arte. Mas antes de tornar-se 

fonte privilegiada para a construção dos imaginários coletivos, antes de transformar-se na 

enganadora fábrica dos sonhos, incontrolável máquina de fazer dinheiro, antes de prover idéias 

vanguardistas ou ideologias manipuladoras, o cinema tem sido visto com grande suspeito pelo 

mundo da cultura. Não faltou a desconfiança das instituições religiosas que temiam os enganos 

ilusórios dessa moderna ação diabólica. 

Na vulcânica busca pela afirmação da sua revolucionária novidade, o cinema pioneiro já 

produz a nível embrionário muitos dos gêneros fílmicos que o caracterizaram, do cinema de horror,
2
 

ao cinema de ficção cientifica,
3
 ao cinema histórico,

4
 ao cinema cômico,

5
 ao cinema documentário, 

aquele policial
6
 ou melodramático.

7
 A busca de legitimação social e cultural não podia deixar de 

passar pelo tema religioso, que tinha a dupla vantagem de mexer com a sensibilidade das massas e 

demonstrar a utilidade social e moral da nova arte. O tema religioso por excelência, a narração 
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moralmente digna por antonomásia não podia que ser a transposição cinematográfica da vida e 

morte de Cristo. 

As primeiras versões cinematográficas da Paixão de Cristo retomam aos primórdios da 

história do cinema. São na realidade Georges Hatot (operador dos irmãos Lumière) e Louis Lumière 

que realizam aquilo que foi definido como o primeiro filme dramático da história do cinema: Vues 

répresentant la vie et la Passion de Jésus-Christ (1897-98), obra que teve um discreto sucesso e foi 

também exportada para os USA. Ainda em 1897 encontramos a Passion du Christ realizada por 

Léar (verdadeiro nome Albert Jean Fritz Kirchner) e Georges Michel Coissac pela Maison da 

Bonne Presse. 

Nos primeiros anos do século XX, a história do cinema registra duas surpreendentes obras 

produzidas por Charles e Emile Pathé, colorizadas a mão com o famoso processo Pathécolor e 

caracterizadas por um grande poder sugestivo: La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ de 

Ferdinand Zecca e Lucien Nonguet (1903-1905) e Vie et Passion de Nôtre-Seigneur Jésus Christ de 

Maurice Maître (1913). Em 1906, Alice Guy, primeira mulher a afirmar-se como realizadora e 

produtora cinematográfica,
8
 realiza La Naissance, la vie et la mort du Christ, um afresco em 25 

quadros, inspirados nas ilustrações  de James Tissot (que foi à Palestina e retornou com 350 

aquarelas), e que representou  o primeiro filme importante da Gaumount utilizando até 300 

figurantes. Em 1909, Armand Bour e André Calmettes realizaram Le baiser de Judas. Em 1910 

realizou pela Gaumont Le Christ en Croix di Louis Feuillade. Em 1913, o diretor e produtor 

canadense Sidney Olcott produz From the manger to the cross. Em 1916, David Wark Griffith 

(designado como o pai do cinema narrativo com o seu The Birth of a Nation, 1915) realiza 

Intolérance, filme em quatro episódios, dos quais um ambientado na Palestina de Cristo.
9
 Ainda em 

1916, o diretor italiano Giulio Antamoro realiza o primeiro “kolossal”
10

 que narra inteiramente a 

vida de Jesus, da Anunciação até a Ressurreição final: Christus. Com custos altíssimos e filmado no 

Egito em Cori (no Lazio) com quase 2000 figurantes, grandes movimentos de massa, ótimas 

reconstruções cênicas (de Giulio Lombardozzi que em 1946 se encarregará dos sets de filmagem de 

Sciuscià di De Sica) e primordiais efeitos especiais. Com os seus 2279 metros de película, Christus 

foi um sucesso internacional.
11

 As filmagens duraram dois anos, de 1914 a 1916, mas algumas 

cenas ficaram arruinadas e foram refeitas pelo diretor Enrico Guazzoni.
12

 Entre os intérpretes 

encontramos Leda Gys (uma das primeiras divas italianas),
13

 no papel de Virgem Maria, Alberto 

Pasquali no papel de Jesus e o popular Amleto Novelli como Pôncio Pilatos. Em 1914, o napolitano 

Giuseppe Di Liguoro, havia realizado um filme com título parecido, Christus o la Sfinge d'Ionio, 
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produzido pela Etna filme (produtora siciliana) e gravado na Sicília próximo à Ogina (periferia de 

Catânia). 

Todas estas obras apresentam alguns pontos de reflexão interessantes sobre a maneira como 

a vida de Cristo vinha sendo apresentada, e sobre as fontes culturais que inspiravam os cineastas. 

La Passion du Christ de Léar e Coissac utilizava atores que encenavam a paixão de Cristo 

através de uma série de tableaux vivants. Causou um discreto escândalo provocando uma certa 

reação entre o iconoclasta e o desconfiado: nem todos estavam de acordo em ver a figura de Jesus 

projetada sobre um fundo branco. A Vues répresentant la vie et la Passion de Jésus-Christ, dos 

Lumière era constituída por 13 tableaux que sintetizavam 13 etapas da vida de Jesus. Em 1900, 

Ezio Cristofari e Luigi Topi realizaram a Passione Di Gesù, dez quadros sobre a paixão de Cristo 

realizados por ocasião da Semana Santa. Também La Naissance, la vie et la mort du Christ de Alice 

Guy, se apresenta sob a forma de 25 quadros vivos. Na obra de Guy, diretamente inspirada nos 

trabalhos do pintor e impressionista James Joseph Jacques Tissot, se observa a influência do 

orientalismo pictórico (imagem a) que teve início na França e Inglaterra entre o final do século 

XVIII e teve entre seus representantes grandes pintores franceses.
14

 Outro elemento interessante é a 

cena do sono de Jesus menino rodeado por anjos músicos, uma clara invenção de Alice Guy 

(imagem b). Os anjos que tocam por deleite é um elemento que não está presente na Bíblia. Os sete 

anjos do Apocalipse tocam um após o outro suas respectivas trombetas, porém a função deles é 

anunciar a realização do juízo de Deus e não tocar de modo agradável.
15

 Uma trombeta avisa da 

vinda do Eterno e da presença de Deus também em Joel 2,1
16

 e em I Tessalonicenses 4,16
17

, mas 

também aqui se trata de um anúncio que impõe temor e não tranqüilidade. O Antigo Testamento 

narra de Davi que toca a harpa para tranqüilizar Saul quando este era atormentado por um espírito 

maligno, porém este não é obviamente um anjo.
18

 A figura dos anjos é preferivelmente aquela de 

cantores. Os anjos cantam em louvor ao Senhor (Isaías 6,1-4) ou cantam a Glória (Luca 2,13-14) 

anteriormente aos assustados pastores nos campos de Belém, um hino cantado sobre uma sinfonia 

celeste, Gloria in excelsis: “Glória a Deus nas alturas”.
19

 O anjo músico, como apresenta Alice Guy, 

é ao contrário aquele da tradição medieval. Os instrumentos que tocam os anjos de Guy são 

instrumentos medievais: uma flauta de bico (flût a bèc), uma vielle com arco, um saltério, um 

alaúde.
20

 A Idade Média havia povoado afrescos, colunas e vitrais de anjos músicos que 

posteriormente foram novamente reproduzidos em obras clássicas do renascimento como Jan van 

Eyck (políptico de Adoração do Cordeiro Místico, 1432), ou Piero della Francesca (La Natività, 

1470-1475), ou Filippo Lippi (afrescos da Capela de Filippo Strozzi ou de São João Evangelista, 

1487-1502). 
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Estas primeiras obras fílmicas em busca de sujeitos dramáticos exploram a vertente religiosa 

cara ao imaginário coletivo da época, atingindo, sob o plano da iconografia, a uma secular tradição 

pictórica. Se por um lado é clara a influência das Paixões e dos Presépios viventes de inspiração 

popular, que representavam um conjunto simbólico de efeito de comunicação segura, do outro é 

evidente a tendência de procurar inspiração na arte iconográfica. Usando obras que funcionam tanto 

como uma espécie de citação erudita, quanto como referência a um simbolismo iconográfico 

amplamente compartilhado (Il Cenacolo de Leonardo ou La Pietà de Michelangelo). O Christus, de 

Giulio Antamoro, apresentava-se dividido em três atos (os Mistérios): Anunciação e Nascimento; 

Vida e Obras; Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Neste filme as referências a arte renascentista 

são mais que explícitas. A cena da anunciação de Antamoro revive literalmente L’Annunciazione de 

Beato Angelico, pintada para decorar o corredor norte do convento de San Marco em Firenze, 1440-

1450 (imagem c).
21

 Mas também o batismo de Jesus por João Batista não pode mais que fazer-nos 

pensar na pintura homônima de Lorenzo di Credi (1456-1537) ou no batismo pintado na capela 

Sistina, para citar alguns exemplos. A cena na qual Antamoro propõe um Jesus diáfano caminhando 

sobre as águas nos faz pensar nas técnicas usadas por Georges Méliès em Le Christ marchant sur 

les eaux (1898), em que Méliès utiliza os “truques” e as “ilusões” nas quais era mestre por 

reconstruir de forma espetacular o milagre. Aparecem realmente impressionantes pelo número de 

figurantes usados nas cenas da viagem dos reis magos, da entrada de Jesus em Jerusalém, da 

liberação de Barrabás, da flagelação e da via crucis. 

Porém é definitivamente a iconografia dos anos 400 e 500 o ponto de referência 

fundamental de Antamaro que na cena da última ceia reproduz metodicamente o Cenacolo de 

Leonardo da Vinci (imagem d). Ele exalta a disposição matemática da perspectiva renascentista 

organizando os anjos, que preparam a última ceia, e os apóstolos, que a consumam, ao longo dos 

braços de uma cruz, na qual o centro é Jesus. Outra referência explicitamente renascentista é a 

Mater dolorosa (imagem e) que reproduz a imagem da Pietà e não pode não trazer à mente a obra 

de Michelangelo. Outras pinturas reconhecíveis são La Natività del Correggio, Il Battesimo di Gesù 

del Perugino, La Crocifissione di Andrea Mantegna, La Deposizione de Rembrant. 

De inspiração decididamente mais barroca é La vie et la passion de Jésus Christ de Zecca e 

Nonguet também graças ao processo de colorização Pathécolor (imagem f). 

Entre as obras do período mudo é oportuno recordar de I.N.R.I. (1923) de Robert Wiene, 

mais conhecido por ser autor de Das Kabinett des Doktor Caligari, filme-manifesto do cinema 

expressionista alemão realizado em 1919. Uma passagem decisiva para o filão fílmico que narra a 

vida de Jesus está representada pelo filme mudo The King of kings de Cecil B. DeMille de 1927, 
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que se constituiu o primeiro de uma longa série de filmes espetaculares sobre a vida de Jesus. O 

filme gravado em preto e branco, apresenta duas seqüências em Technicolor, a primeira onde Maria 

Madalena (rica cortesã rodeada por homens ricos) parte em busca de Judas Iscariotes e a cena da 

ressurreição de Cristo, próxima ao final do filme. 

Último filme mudo sobre a vida de Cristo foi The Westminster Passion Play - Behold the 

Man de Walter Rilla, realizado em 1951, inspirado na obra teatral Ecce Homo de Charles P. Carr e 

Walter Meyjes. A escolha de realizar um filme mudo em plena época do som é natural caso se 

pense que o filme recupera a Sacra Representação da Paixão que cada ano vinha interpretada em 

forma de pantomima (isto é, uma representação cênica muda, ligada exclusivamente às ações 

gestuais nas quais os personagens não moviam os lábios) pelos estudantes católicos da diocese de 

Westminster. Este filme representa um interessante testemunho de como o cinema mudo 

tematizando a vida de Cristo havia encontrado uma grande inspiração nas dramatizações populares, 

às vezes longas e silenciosas, e também inspiradas pelo exemplo do mundo da pintura. 

 

Cristo the movie star. 

Mesmo sendo um filme mudo, obra de Cecil B. DeMille (diretor e produtor) de 1923, King 

of the kings, se distingue imediatamente segundo algumas particularidades que se tornaram traços 

distintivos do cinema hollywoodiano de gênero bíblico.
22

 Eis aqui porque King of the kings pode ser 

considerado o verdadeiro iniciador do cinema espetacular de tema religioso, fazendo uma ponte 

entre o período da Paixão muda e época do Cristo movie star. 

O filme inicia com uma cena de gosto fortemente orientalista, com decorações e 

personagens que aprofundam as raízes no orientalismo pictórico e literário europeu do século XIX, 

porém revisitado no método espetacular hollywoodiano. Os trajes orientais, o esplendor das mil e 

uma noites, os animais exóticos, os penteados típicos, as relações entre brancos e negros, entre ricos 

e pobres fazem parte de um oriente construído segundo cânones cinematográficos que representam 

uma simplificação ulterior em relação ao orientalismo europeu do século XIX. É evidente a vontade 

de espetacularizar a vida de Cristo, criar uma imagem irresistível de Jesus (milagroso, carismático, 

sem debilidades) colocando em segundo plano o aspecto humano de Cristo. 

A narração é preenchida por personagens menores, inventados, agregados, desprovidos de 

justificação histórica ou reinterpretados que servem para exaltar a função carismático-miraculosa de 

Cristo. Hollywood inventa um verdadeiro e próprio gênero religioso que em torno a Jesus faz girar 

personagens menores ou imaginários, mas todos unidos ao signo da videira que sobre eles 

imprimirá a figura deste Cristo miraculoso e espetacular. O aspecto surpreendente leva vantagem 
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sobre o dramático (encharcado de um sentimento de religiosidade que fazia da Quaresma e da 

Páscoa momentos fundamentais da reflexão cristã) que caracterizava as produções precedentes. É a 

exaltação do milagre. As cenas iniciais do filme condensam estes aspectos.  O filme se inicia com a 

rica e lasciva Maria Madalena (não é uma prostituta pobre aparentemente de uma classe subalterna, 

como tradicionalmente se narrava, mas uma rica burguesa desprovida de moral)
23

, que se encontra 

numa sala pomposa, abandonada sobre um triclínio ao centro de uma mesa para refeições 

semicircular, rodeada por homens ricos de aspecto oriental (turbantes, cavanhaques, capas com 

ornamentos em arabescos) ou marcadas por elementos que caracterizaram a visão hollywoodiana do 

mundo romano arabizado (túnicas e ornamentos de estereotipado gosto classicista, coroas de louro 

na cabeça, atitudes vãs e decadentes). Tanto os personagens de aspecto oriental quanto aqueles de 

estilo romano classicista são marcados por uma atitude lasciva e por uma ostentada gestualidade 

afeminada. O todo é temperado com a presença de servos-escravos musculosos e seminus, de 

criadas que tocam a cítara e servem vinho, e de animais exóticos (um leopardo trazido pela corrente 

por um escravo vestido com pele de leopardo, cisnes, macacos, zebras). 

Durante a reunião (que obviamente é um esplendoroso banquete) Maria declara que quer 

reencontrar o seu amante Judas Iscariotes (que escolheu estar com Jesus), e parte em sua procura 

sobre uma biga puxada por cinco zebras. Porém basta que o Mestre a olhe e a mulher arrepende-se, 

decide mudar de vida e se unir-se aos seguidores dele. É a muda conversão miraculosa feita quase 

em virtude do poder sobrenatural, como por mágica, sem explicação; assemelha-se mais às cenas de 

amor à primeira vista características das histórias de amor hollywoodianas que a uma conversão 

religiosa amadurecida através do tempo e que termina num ato comovente (pensemos na conversão 

de Francisco de Assis que se despoja das suas roupas na praça central de Assis). O milagre, fato 

inexplicável e fascinação espetacular, assume uma importância fundamental. Memorável a cena na 

qual nos olhos do cego curado aparece a imagem resplandecente de Jesus seu curador. Depois a 

primeira cena na qual se vê a protagonista uma Maria Madalena linda e desejável, uma verdadeira 

femme fatale, rodeada por vários símbolos exóticos do orientalismo fitográfico (homens, objetos, 

animais), o filme passa à narração dos milagres que por quarenta minutos absorvem a atenção do 

espectador culminando com a ressurreição de Lázaro. A escolha de Henry Byron Warner como 

protagonista (ator que na época já tinha 52 anos) mostra um Jesus viril, com um olhar magnético 

(no episódio da conversão de Maria Madalena parece realmente hipnótico), com um aspecto 

marcadamente patriarcal.
24

 No geral o resultado é um Jesus destacado e misteriosamente 

sobrenatural, até mesmo se a sua face assume expressões compassíveis, o Cristo de Warner-Demille 

aparece claramente acima dos comuns mortais, e com certa nuança aristocrática. Um Jesus branco e 
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louro, com barba e cabelos sempre perfeitamente cuidados, que trabalha a madeira sem nenhuma 

fadiga enquanto as pombas se aproximam simbolicamente dele. É um filme que marca 

indelevelmente o cinema de gênero bíblico e a longa série de filmes sobre Jesus que se seguiram.
25

 

Dentre os primeiros filmes sonoros sobre a vida de Cristo deve-se recordar Golgota de 

Julien Duvivier (1935), inspirado na obra do padre Joseph Raymond, que narra os dias da Paixão de 

Cristo, partindo do Domingo de Ramos para terminar com a sua Ressurreição. Encontramos como 

protagonistas, Jean Gabin no papel de Pôncio Pilatos, Edwige Feuillère no papel de Claudia 

Prócula, Harry Baur no papel de Herodes e Robert Le Vigan na pele de um Jesus louro, pálido e 

magro (o ator extraiu dois molares para representar melhor um Jesus escavado e sofredor). Estamos 

longe do Cristo de olhar magnético de Henry Byron Warner. Na primeira parte do filme a face de 

Jesus é freqüentemente e voluntariamente ocultada, enquanto a partir da cena singular da última 

ceia (que começa na varanda da casa onde estão reunidos Jesus e os doze),  aumentam os primeiros 

planos de Jesus, como para ressaltar a sua solidão. A face de Cristo é muito mais presente no 

momento da traição, da ofensa e do sofrimento. Nesse filme reencontramos a espetacularização de 

Cecil B. DeMille nas cenografias grandiosas e nas cenas de massa. A multidão, impressionante, 

parece às vezes ser a verdadeira protagonista do filme. Porém, à parte a visão orientalista 

tipicamente francesa (as seqüência externas foram gravadas na Algéria), a fonte de inspiração de 

Duvivier são preferivelmente os catecismos ilustrados da época que possuíam uma larga difusão 

popular marcando o imaginário coletivo francês.  Em 1950, Marcel Gibaud realiza o documentário 

La vie de Jésus, testemunho de certo interesse documentarista vivo no cinema francês. 

Entre os filmes que seguiram a moda do cinema espetacular è importante lembrar
26

 The 

Robe (1953) da 20th Century Fox, com a direção de Henry Koster. Com custo de 5 milhões de 

dólares, foi o primeiro filme em cinemascope da história do cinema, apresentando um elenco de 

grande importância. Protagonistas Richard Burton (o tribuno militar Marcellus Gallio), Jean 

Simmons (Diana)
27

, Victor Mature (Demétrio)
28

 e Michael Rennie (São Pedro)
29

. Em 1959, 

William Wyler dirige Ben-Hur (A Tale of the Christ) com Charlton Heston, que ganhou 11 Oscar.
30

 

Considerado como uma das mais ambiciosas e custosas obras de Hollywood, o filme representa, 

com as suas três horas e meias, um enorme esforço de espetacularização e dramatização. O subtítulo 

do filme, A Tale of the Christ (Uma história de Cristo), serve para recordar que toda a trama se 

passa no tempo e nos lugares onde se consuma a vida de Jesus (o Cristo, interpretado no filme por 

Claude Heater, aparece somente três vezes, sem nunca mostrar a sua face). 

Em 1961, o diretor norte-americano Richard Fleischer dirige o filme italiano Barabba,
31

 

produzido por Dino De Laurentis, com um elenco internacional de destaque: Anthony Quinn 
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(Barrabás), Silvana Mangano (Raquel), Arthur Kennedy (Pôncio Pilatos), Katy Jurado (Sara), Harry 

Andrews (Pedro), Vittorio Gassman (Sahak), Jack Palance (Torvald), Ernest Borgnine (Lúcio), 

Valentina Cortese (Júlia). Ainda em 1961, Nicholas Ray dirige pela Metro-Goldwyn-Mayer Inc. 

King of Kings, realizado em Supertechnirama. Trata-se do mais político entre os grandes filmes 

hollywoodianos sobre a vida de Cristo. O filme coloca grande ênfase no problema da presença 

romana na Judéia, apresentando Barrabás e Judas como dois fanáticos nacionalistas e patriotas, em 

luta contra a ocupação romana. Quando Judas entrega Jesus aos romanos o fez para forçá-lo a reagir 

e para impeli-lo a livrar a Galiléia dos opressores. King of Kings foi fortemente atacado pela 

National Legion of Decency (organização da Igreja católica norte-americana destinada desenvolver 

uma ação de vigilância sobre a decadência moral no âmbito cinematográfico), que acusou o diretor 

de desprezar a figura de Cristo, apresentando-o como um profeta menor. Do ponto de vista fílmico 

as seqüências, que foram gravadas em estúdio, insistiram na face de Jesus representando uma 

grande novidade em relação às obras precedentes que evitavam enquadrar inteiramente o Cristo, 

preferindo mostrar suas mãos, como em Ben-Hur, ou efetuando as filmagens de sobre as suas 

costas.   

Em uma perspectiva oposta à do filme de Nicholas Ray, um processo lento e contemplativo, 

com uma forte concentração na figura religiosa de Jesus, encontra-se outra superprodução dos anos 

Hollywoodianos, The Greatest Story Ever Told (1965), dirigido por George Stevens, e produzido 

pela United Artists.
32

 Com um elenco impressionante de estrelas: Max von Sydow como Jesus, 

Dorothy McGuire como Maria, Charlton Heston como João Batista, Claude Rains como Herodes, o 

Grande, José Ferrer de Herodes Antipas, Telly Savalas como Pôncio Pilatos, Angela Lansbury 

como Prócula, Claudia Martin Landau como Caifás, David McCallum como Judas Iscariotes, 

Donald Pleasence como a personificação do Satanás, Sidney Poitier como Simão de Cirene, John 

Wayne como o centurião na Crucificação.
33

 O filme traça toda a vida de Cristo desde o nascimento 

até a ressurreição.
34

 Custou vinte milhões de dólares, valor enorme para a época, The Greatest Story 

Ever Told recebeu cinco indicações ao Oscar e é considerado a mais espetacular adaptação 

cinematográfica de um tema bíblico.
35

  

 

O Cristo de um ateu. 

Os anos „60 representaram um período de inovação na filmografia de Cristo. O mesmo Rei 

dos Reis, de Nicholas Ray representava um grau de inovação, mesmo repetindo muitos estereótipos 

até então estabelecidos. Mas a maior novidade foi dada pela visão que o poeta, crítico, ensaísta e 

cineasta Pier Paolo Pasolini deu da vida e da mensagem de Cristo. Personalidade intelectual 
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extremamente crítica, Pasolini é difícil de classificar. Ele foi seguramente um homem de esquerda, 

porém não pode ser reconduzido simplesmente a um partido político específico, porque o seu 

inconformismo, enraizado em uma análise crítica da sociedade e da cultura o tornaram 

extremamente livre e pouco propenso a alinhar-se em nome somente de uma disciplina partidária.
36

 

O Vangelo secondo Matteo, realizado em 1964, é um exemplo típico dessa sua característica 

intelectual.
37

 O filme, que conta a história de Cristo de forma absolutamente nova e original, foi mal 

digerido por círculos conservadores, que não podiam suportar que um comunista ateu, e, além disso, 

declaradamente homossexual tratasse de tal assunto. Não faltaram críticas provenientes da 

“esquerda”, de quem considerava o argumento tratado pouco interessante e até mesmo inútil.
38

 

Enquanto dos ambientes católicos menos conservadores chegaram sinceras apreciações: Pasolini 

conversou, durante a elaboração do roteiro, com a Pro Civitate Christiana
39

, o filme venceu o Gran 

Prix 1964 do Office Catholique international du cinéma. 

O Evangelho segundo Mateus não é um resultado aleatório. Ele nasce das convicções 

intelectuais humanísticas do diretor e é preparado por uma série de filmes que se relacionam entre si 

pela mesma visão da sociedade e do controverso conceito de arte como crítica social e cultural. Os 

primeiros filmes de Pasolini (1961 Accattone, Mamma Roma, 1962, La rabbia 1963) estão imersos 

em um forte lirismo, resultando numa dimensão quase épica, parecem imbuídos de um senso de 

religiosidade. Diferencia-se nesse âmbito, La ricotta de 1963,
40

 pois representa um ponto de ruptura 

fundamental na qual Pasolini explora novas possibilidades criativas, sem renegar a sua escolha por 

um cinema poético. Mas todas estas quatro obras (de 1961 a 1963) são caracterizadas pela 

observação cuidadosa da realidade contemporânea, a partir da visão apocalíptica que Pasolini 

possui de seu tempo, o sentido profético da decadência inevitável do comunismo que se concretiza 

na mudança antropológica da sociedade. É precisamente nestes anos e nestas obras que se observa 

uma interessante evolução na sua concepção cinematográfica. Se Accattone e Mamma Roma estão 

claramente ligadas ao movimento neorealista, porem Pasolini logo se afasta deste movimento com 

La ricotta, que representa a superação da perspectiva neo-realista e a ampliação do sentir e do criar 

cinematográfico de Pasolini diretor. Como afirma Deleuze, Pasolini adquire o gosto de fazer sentir a 

presença da câmera e desenvolve procedimentos estilísticos que testemunham esta nova consciência 

que reflete. A essência da imagem não reside no discurso direto, nem no discurso indireto, mas no 

discurso “indireto livre” do cinema-poesia. O personagem que se move na tela vê o mundo de certo 

modo, mas ao mesmo tempo a câmera vê o personagem e o seu mundo com outra perspectiva 

(alternando a visão do objeto, alternando zoom, criando movimentos anormais ou retardando, 

deliciando-se com alguns detalhes). Uma perspectiva que pensa, que reflete sobre o personagem e 
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seu mundo, transformando o ponto de vista do próprio personagem.
41

 Pasolini distingue cinema de 

prosa e cinema de poesia.  O cinema de prosa é aquele disposto a considerar um público de massa 

de formações intelectuais diferenciadas, um público que vive o cinema como mero entretenimento. 

Contrariamente o cinema de poesia necessita de um público pronto a ver obras fílmicas 

caracterizadas por uma estreita relação entre o cineasta e o personagem que ele pôs em cena, um 

cinema com forte traço autoral: “La breve storia stilistica del cinema a causa della limitazione 

espressiva imposta dall‟enormità numerica dei destinatari del film, ha fatto sì che gli stilemi fattisi 

subito sintagmi nel cinema, e rientrati dunque nell‟istituzionalità linguistica siano molto pochi, e in 

fondo rozzi”.
42

 É a rejeição ao cinema estereotipado e comercial que achata a própria linguagem e 

os próprios conteúdos para tornar-se mercancia e adaptar-se ao mercado através de uma bruta e 

extrema simplificação. Neste sentido Pasolini esteve sempre distante do mundo artificial dos 

estereótipos fílmicos. A sua produção se apresenta como uma contínua busca, motivada por 

exigências de caráter existencial. Um artigo polêmico destinado a Italo Calvino no Corriere della 

Sera (08 de julho de 1974) mostra-se esclarecedor para o entendimento das escolhas éticas e 

estéticas que guiavam Pasolini na sua produção intelectual: “Io so bene, caro Calvino, come si 

svolge la vita di un intellettuale. Lo so perché, in parte, è anche la mia vita. Letture, solitudini al 

laboratorio, cerchie in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una 

vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io, come il dottor Hyde, ho un‟altra vita, devo 

rompere le barriere naturali (e innocenti) di classe. Sfondare le pareti dell‟Italietta, e sospingermi 

quindi in un altro mondo: il mondo contadino, il mondo sottoproletario e il mondo operaio. 

L‟ordine in cui elenco questi mondi riguarda l‟importanza della mia esperienza personale, non la 

loro importanza oggettiva”. 

Esta vontade de romper as paredes do mundo burguês o impulsiona a explorar novos temas e 

estilos também no cinema. Como afirma Giulio Sapelli, a mais relevante herança de Pasolini não é 

ética, mas sim estética, já que para ele a ética é uma estética. A mutação antropológica que sofre a 

Itália das décadas de 60 e 70, sob o opressivo peso do consumismo, implica na destruição do Etos 

porque é destruição da beleza: do corpo, da Itália e dos seus habitantes.
43

 em fevereiro de 1975 

Pasolini se queixava do desaparecimento de lucciole (vaga-lumes, assim eram chamadas as 

prostitutas de rua na Itália), não porque fosse um cliente, mas porque comparava aquele 

desaparecimento às mudanças sócio-culturais que estavam transformando aquela Itália em uma 

sociedade completamente homologada. O desaparecer de lucciole era interpretado como um sinal 

de extrema decadência cultural e de consumada homologação (um já ocorrido desaparecimento da 

humanidade): “il popolo non c‟è più […] non c‟è più spirito popolare”. 
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O cinema de Pasolini é um cinema forte, não é um cinema de compromisso, não é um 

cinema de estereótipos, não permite uma fácil compreensão, não se preocupa com o aspecto 

comercial, não se inclina à espetacularização, veicula mensagens fortíssimas e originais através de 

quatro canais específicos e atípicos: a força dos silêncios; a força dos rostos; a força das imagens 

(influenciadas pela pintura clássica); a força e a potência lírica da música. Neste contexto as 

palavras são um comentário poético. Para Pasolini, “il cinema è la lingua scritta dell‟azione”, visto 

que comporta, no seu ser polissêmico, a possibilidade integral de  expressar  todos os modos de ser: 

o gesto, a mímica, a imagem, a fisionomia, as palavras, o som. Alguns aspectos merecem ser 

evidenciados como essenciais para o novo modo de fazer o cinema que caracteriza Pasolini e sua 

obra sobre o Vangelo secondo Matteo. A importância do silêncio, como rejeição a uma palavra sem 

sentido que serve apenas para preencher espaços. Como, por exemplo, o silêncio diante do mistério 

da morte na cena do sonho premonitório de Accattone (que relembra o primeiro pesadelo de Isaak 

Borg em Smultronstallet de Ingmar Bergman em 1957, ou a cena do funeral mudo no filme 

Miracolo a Milano de Vittorio De Sica em 1951), ou a ausência de palavras de frente à morte de 

Accattone. A entrada silenciosa de Romana (Mamma Roma) e seu filho Ettore no prédio onde 

vivem. No filme La Ricotta o silêncio é uma ausência de palavras que vem coberta por musiquetas 

frenéticas e por imagens aceleradas, que nos fazem relembrar o cinema mudo, mas o argumento 

tratado é muito sério: a fome do protagonista Stracci, que encontra a morte exatamente por tentar 

vencer a própria fome. Mas tem também o silêncio da família que come no prado (a fome dos 

pobres é argumento serio, não precisa de comentário). No filme La rabbia as explosões nucleares 

são privadas de sons, cedendo lugar a breves comentários poéticos. No Vagelo secondo Matteo o 

silêncio tem uma parte importantíssima, já que o diretor escolhe voluntariamente usar apenas o 

texto do evangelista. O silêncio encontra aqui a sua sublimação poética, se transforma em pausas 

necessárias entre as palavras portadoras de verdade. Os silêncios são geralmente preenchidos pelos 

rostos, que possuem na sua força e sinceridade um fortíssimo lirismo; e que, nos seus realismos sem 

compromisso, relembram os estudos anatômicos de Leonardo. Estes rostos representam a visão 

humanista de Pasolini, que escolhe atores não profissionais, gente humilde para representar os 

humildes. Esta escolha estética e ideológica atinge o seu auge na obra sobre o Evangelho. Os rostos 

dos reis magos, dos pastores, dos apóstolos, daqueles que se encontram com Jesus, o rosto de José, 

da jovem Maria, da velha Maria (interpretada pela mãe de Pasolini) são rostos muito distantes das 

representações espetaculares que Hollywood tinha desenvolvido. Os mesmos rostos que 

encontramos principalmente em Accattone, em Mamma Roma. As imagens, ligadas a citações 

pictóricas, assumem uma importância fundamental para a estética crítica de Pasolini, como se 
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percebe claramente desde La ricotta. Assim sintetiza na sua resenha ao filme La ricotta o premio 

Nobel Alberto Moravia: “L'idea amaramente dolorosamente espressa in questo piccolo capolavoro è 

quella del contrasto tra la grande civiltà italiana del passato simboleggiata dalla Sacra Famiglia 

dipinta da tutti i nostri pittori, dai primitivi fino ai secentisti, e la corruttela e l'imbastardimento di 

questa stessa civiltà simboleggiata dalla disgregazione e decomposizione canagliesca di quella 

stessa Sacra Famiglia. Mentre Accattone spoglio ed essenziale conteneva la polemica umana e 

sociale di Pasolini, ne La ricotta si esprime, con modi barocchi e grotteschi, la polemica culturale e 

religiosa”.   

Na obra La ricotta Pasolini reproduz, como tableaux vivants, duas deposições da cruz, 

Rosso Fiorentino (imagem g)
44

 e Jacopo da Pontormo,
45

 em Mamma Roma o almoço da festa de 

casamento relembra a composição de L‘ultima cena de Leonardo da Vinci, enquanto a morte de 

Ettore (imagem h) se inspira no Lamento sul Cristo morto de Mantegna (1475-1478). No Vangelo 

secondo Matteo são evidentes as influências pictóricas, como por exemplo aquela de Giotto (a cena 

do encontro com João Batista relembra a Cappella degli Scrovegni em Assis) ou de Piero della 

Francesca (a via crucis se inspira em La storia della croce, 1452-1456). A música representa um 

elemento fundamental para o cinema pasoliniano e desenvolve um papel central no seu filme sobre 

o Evangelho. Como explica o próprio Pasolini: “La fonte musicale [...] sfonda le immagini piatte, o 

illusoriamente profonde, dello schermo, aprendole sulle profondità confuse e senza confini della 

vita”.
46

 

Tudo isto faz com que o Vangelo secondo Matteo seja uma obra diametralmente oposta às 

realizações hollywoodianas, e muito mais próxima à inspiração popular e pictórica típica das 

primeiras obras mudas sobre a vida de Cristo. Mas Pasolini reelabora estes dois elementos 

colocando no centro do seu evangelho a sua visão dos grandes temas existenciais: o tema da morte, 

o tema dos marginais, o tema da justiça. O resultado é uma obra de grande força poética e de grande 

tensão moral, que faz relembrar a força e a beleza da poesia, uma poesia que se transforma em obra 

fílmica polissêmica. O Vangelo secondo Matteo demonstra levar ao término as buscas que Pasolini 

desenvolve nos seus primeiros filmes. E assim o sermão da Montanha interpretado por um 

desconhecido e intenso Enrique Irazoqui, o Jesus de Pasolini, relembra muito a intensa poesia que é 

declamada no filme La rabbia:  

 

“Sui miei stracci sporchi, sulla mia nudità scheletrita, su mia madre zingara, su mio padre 

pecoraio, scrivo il tuo nome, sul mio primo fratello predone, sul mio secondo fratello sciancato, sul 

mio terzo fratello lustrascarpe, sul mio quarto fratello mendicante, scrivo il tuo nome, sui miei 
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compagni della malavita, sui miei compagni disoccupati, sui miei compagni manovali, scrivo il tuo 

nome, LIBERTÀ!” 

a.   

 

b.  

 

c.
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  d.  

 

e.   

f.  
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g. 

 

h.
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Notas 

                                                 
1
 Edison, entre as primeiras realizações em kinétoscope, filma exatamente números circenses. 

2
 Recordaremos Georges Méliès que realiza algumas obras mudas que são geralmente identificadas como as primeiras 

experiências cinematográficas de horror: Le Manoir du diable del 1896 e La Caverne Maudite del 1898. 
3
 Georges Méliès é considerado também o pioneiro  do cinema de ficção científica com o famoso Le Voyage dans la 

Lune (1902), inspirado no romance de Jules Verne, De la Terre à la Lune (1865), e, alguns anos mais tarde, com 

Voyage à travers l'impossible (1904), fortemente influenciado pela filosofia positivista. 
4
 Como L'Agonie de Byzance (1913) de Louis Feuillade. 

5
 Recordamos que desde 1895 os irmãos Lumière realizam Le Jardinier et le petit espiègle e Arroseur et arrosé, duas 

adaptações de páginas humorísticas do caricaturista Hermann Vogel. Sem esquecer Max Linder (nome artístico de 

Gabriel Leuvielle), que inventa o personagem de “Max”, no qual se inspirará Charlie Chaplin com seu “Charlot”. Entre 

as primeiras realizações cômicas de Max Linder encontramos: Dix femmes pour un mari (1905) de Georges Hatot, 

Lucien Nonguet e Ferdinand Zecca; e Max patineur - Les débuts d'un patineur (1906) de Louis J. Gasnier. 
6
 Como a obra fantástico-policial Fantômas - À l'ombre de la guillotine (1913) de Louis Feuillade. Ao sucesso do 

primeiro Fantômas seguiram outros 4: Juve Contre Fantômas, Le Mort qui Tue, Fantômas contre Fantômas e Le Faux 

Magistrat. 
7
 L'Assassinat du duc de Guise (1908), com Charles Le Bargy et Gabrielle Robinne (atores profissionais da Comédie 

Française), com músicas compostas especificamente por Camille Saint-Saëns, foi um grande sucesso internacional, 

marcando a passagem do documentário histórico ao cinema narrativo e ao melodrama. 
8
Depois de haver trabalhado primeiro na França e depois nos USA para a Gaumont, Alice Guy funda, em 1910, a sua 

própria produtora, a Solax Film Co. 
9
 Intolérance foi realizado por Griffith, para defender-se e afirmar o seu direito a liberdade de opinião depois que 

choveram críticas sobre o seu The Birth of a Nation, onde ele havia sustentado a utilidade e o patriotismo do Ku Klux 

Klan. 
10

 O termo Kolossal foi inicialmente utilizado na Alemanha nos anos trinta para definir os filmes de caráter épico-

histórico e que tiveram grande sucesso no cinema italiano entre os anos „50 e „60. Este gênero na França foi, nos anos 

„60 definido Peplum e nos USA sword-and-sandal film. Na Itália o termo posteriormente passou a definir um tipo de 

filme realizado com grande emprego de massas e pessoas, encenações monumentais, efeitos especiais e um elenco de 

grandes atores. 
11

 No último filme de Marco Bellocchio, Vincere (2010) que narra a juventude de Benito Mussolini, se vê uma cena 

onde o jovem Mussolini, ferido durante a Primeira Guerra Mundial, jaz num leito de hospital com uma atadura que 

cobre as feridas do rosto enquanto se projetam as sequências de Christus de Antamoro. 
12

 Cfr. Riccardo Redi, Il Christus di Giulio Antamoro e di Enrico Guazzoni, Bologna, 2010. 
13

 Estamos no início do fenômeno do divismo italiano, isto é, no tempo da adoração dos atores. Leda Gys foi uma das 

primeiras bellissime ou divine italianas, femmes fatales que, no turbilhão de glamour, provocavam desmaios, brigas e 

suicídios. 
14

 Entre os orientalistas de língua francesa mais célebres se recordam Jean-Auguste-Dominique Ingres, Eugene 

Delacroix, Eugene Fromentin, Émile Jean Horace Vernet, Jean-Étienne Liotard, Gustave Boulanger, Jean-Leon 

Gerome, Gustave Guillaumet, Jean-Joseph Benjamin-Constant, Henri Rousseau. Outros pintores participaram de forma 

discreta dessa tendência que fascinava o mundo artístico como, por exemplo, o impressionistas Auguste Renoir que em 

1884 pintou a sua famosa Odalisque. Entre aqueles de língua inglesa recordaremos Frederic ed Edward Angelo 

Goodall, William Collins, Frederic Leighton, William Wildt, o anglo-holandês Lawrence Alma-Tadema e os escoceses 

Arthur Melville, David Roberts, William Simpson, David Wilkie. Cfr. Lynne Thornton, Les Orientalistes. Peintres 

voyageurs. 1828-1908, Parigi, 1996. 
15

 “Então os sete anjos que tinham as sete trombetas preparam-se para tocar”. Apocalipse 8,6. 
16

 “Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte; tremam todos os moradores da terra, porque o 

dia do SENHOR vem, já está perto”. Joel 2,1. 
17

 “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 

morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.” I Tessalonicenses 4,16. 
18

 “E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua 

mão; então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele”. I Samuel, 16,23 
19

 “De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste cantando a Deus: Glória a Deus no mais alto dos 

céus, e na terra, paz aos que são do seu agrado!” 
20

 Na Bíblia o instrumento mais citado è o kinnor (42 vezes), ou seja a harpa tocada por David. Fala-se do ugab, uma 

flauta de cana ou de osso, e o halil, uma flauta dupla. Encontramos trombeta de guerra e chifres sacrais. Como o shofar, 

do qual freqüentemente se fala no Antigo Testamento, pequeno chifre de carneiro utilizado como instrumento musical, 

ou durante algumas funções religiosas hebraicas (principalmente durante Rosh haShana e Yom Kippur). Como se 
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encontram exemplos nos livros Êxodo 19,20; Números 10,10; Ps. 81,4; Levítico 23,23 e 25,8-13; II Samuel 15; I 

Crônicas 15:28. São mencionados também pratos, sinos e tamborins. 
21

 O tema da Anunciação era muito apreciado na Firenze renascentista e Beato Angelico a pintou muitas vezes: 

Annunciazione di Cortona, por volta de 1430, têmpera sobre painel (Museo diocesano, Cortona); Annunciazione di San 

Giovanni Valdarno, 1430-1432, têmpera sobre painel (Museo della basilica di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni 

Valdarno); Annunciazione, 1433-1435, têmpera sobre painel (Museo del Prado, Madrid); Annunciazione della cella 3, 

por volta de 1431, afresco (Museo nazionale di San Marco, Firenze); Annunciazione e Adorazione dei Magi, 1430-

1434, têmpera sobre painel (Museo nazionale di San Marco, Firenze); Annunciazione del corridoio Nord, por volta de 

1440-50, afresco (Museo nazionale di San Marco, Firenze); Annunciazione dell'Armadio degli Argenti, têmpera sobre 

painel, entre 1451-1453  (Museo nazionale di San Marco, Firenze). 
22

 As filmagens duraram 5 anos e o  filme é lançado no mesmo ano que The Jazz Singer (1927), dirigido por Alan 

Crosland, interpretado por Al Jolson e produzido pela Warner Bros que foi o primeiro filme sonoro da história do 

cinema. 
23

 Maria Madalena por muito tempo foi confundida com outras mulheres presentes nos Evangelhos. Algumas 

interpretações a aproximaram de Maria de Betânia, irmã de Marta e do ressurreto Lázaro (Lc 10:38-42 e Jo 11:1-45) ou 

à pecadora que unge os pés de Jesus na casa de Simão o Fariseu, provavelmente em Nain. Maria é confundida com a 

mulher adúltera salva por Jesus do apedrejamento (Jo 8:1-11). A identificação de Maria Madalena com Maria de 

Betânia ou com a pecadora foi definitivamente recusada pela Igreja católica no Concílio Vaticano II. Este erro era 

comum na exegése medieval quando a figura da Madalena pecadora vinha colocada ao lado daquela do  Bom Ladrão no 

Dies irae: “Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque spem dedisti”. Santa Maria Madalen a é de fato a 

padroeira das prostitutas arrependidas e das penitentes. Lucas conta que Jesus liberta Maria Madalena de sete demônios 

(Lc 8:2) e isto pode haver induzido a pensar que se tratava da pecadora. Mas nos Evangelhos a possessão diabólica e a 

condição de pecado não são a mesma coisa. Em O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), do prêmio Nobel José 

Saramago, Jesus encontra uma prostituta de nome Maria de Madalena, que, apaixona-se por ele, renuncia a sua 

profissão para tornar-se sua amante e companheira. Cfr.  Joseph-Marie Lagrange, Jésus a-t-il été oint plusieurs fois et 

par plusieurs femmes?, in «Révue Biblique» IX (1912), pp. 504-532; Urbanus Holzmeister, S. Maria Magdalena estne 

una eademque cum peccatrice et Maria sorore Lazari?, in «Verbum Domini» XVI (1931), pp. 193-199. Na arte sacra 

Maria Madalena é freqüentemente representada nua ou seminua, com os cabelos longos e soltos, como as prostitutas da 

Palestina (uma santa, uma penitente, mas uma mulher que amou muito): Maria Maddalena Penitente del Tiziano (1488-

1576), Maria Maddalena del Tintoretto (1519-94), Maddalena penitente del Donatello (1453-1455), Maria Maddalena  

portata in cielo da un angelo e Maddalena penitente di Guido Cagnacci (1601-1663) , La Madeleine penitente, Georges 

de La Tour (1593 - 1652), Madeline dans la grotte di Jules-Joseph Lefebvre (1876). 
24

 Outros protagonistas são: Jacqueline Logan (Maria de Magdala), Dorothy Cumming (Virgem Maria), Joseph 

Schildkraut (Judas Iscariotes), Ernest Torrence (Pedro). 
25

 O mesmo Cecil B. DeMille realizou vários filmes de gênero religioso ou bíblico. Entre os mais notávies recordamos: 

The Ten Commandments (1923); The Godless Girl (1929); The Sign of the Cross (1932); Samson and Delilah (1949); 

The Ten Commandments (1956).   
26

 Ainda que não seja completamente centrado na vida de Cristo, vale a pena recordar Quo Vadis (1951) di Mervyn 

LeRoy, com Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn e Peter Ustinov. 
27

 Para recordar a sua interpretação, com Marlon Brando e Frank Sinatra, em Guys and Dolls (1955) de Joseph L. 

Mankiewicz, e em  Spartacus (1960) de Stanley Kubrick, a lado de Kirk Douglas, Laurence Olivier, Charles Laughton, 

Peter Ustinov, Tony Curtis 
28

 Para recordar os seus papéis de protagonista no excelente policial Kiss of Death (1947) de Henry Hathaway, e em 

Samson and Delilah (1949) de Cecil B. DeMille, junto com  Hedy Lamarr, George Sanders e Angela Lansbury. 
29

 Memorável a sua interpretação no filme de ficção científica The Day the Earth Stood Still (1951) de Robert Wise, no 

papel do extraterrestre Klaatu (alias Carpenter). No remake de 2008, dirigido por Scott Derrickson, o papel de Klaatu 

foi confiado a Keanu Reeves. 
30

 Permaneceu o filme mais premiado por 38 anos, até 1997, quando Titanic de James Cameron igualou o record de 11 

oscars, que posteriormente foi igualado em 2004 por The Lord of the Rings: The Return of the King di Peter Jackson. 
31

 Baseado no romance Barabás escrito pelo sueco Pär Lagerkvist. 
32

 Inspirado no romance de Fulton Ousler, The Greatest Story Ever Told: A Tale of the Greatest Life Ever Lived (1949), 

parcialmente revisitado pelo poeta Carl Sandburg. 
33

 E também Roddy McDowall como Mateus Evangelista, Joanna Dunham como Maria Madalena, Joseph Schildkraut 

como Nicodemos, Carroll Baker como Verônica 
34

 O filme foi gravado nos territórios de Arizona, Califórnia, Nevada e Utah. Pyramid Lake em Nevada foi usado como 

Mar da Galiléia, Lake Moab em Utah foi usado para filmar o Sermão da montanha, e o Death Valley na Califórnia foi o 

set de gravação dos 40 dias de Jesus no deserto. 
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35

 Do filme foram feitas três versões: 260 minutos (versão original) e em seguida uma de 199 minutos e uma terceira de 

141 minutos. Foi gravado em Ultra Panavisión 70. Este procedimento permite a projeção em Cinerama. 
36

 Cfr. Vanessa de Pizzol, Pasolini et la polémique: parcours atypique d'un essayiste, Paris, 2004. 
37

 O filme foi gravado no sul da Itália: Orte, Montecavo, Tivoli, Canale Monterano, Potenza, Matera, Barile, Bari, Gioia 

del Colle, Massafra, Catanzaro, Crotone, Valle dell'Etna; 
38

 Famosas são os comentários de L’Unità (jornal do Partido Comunista Italiano).  
39

 Fundada em 1932 pelo padre milanês Giovanni Rossi, esta organização, com sede em Assis (onde Pasolini foi em 

1962, e nesta ocasião lê pela segunda vez o Evangelho), nasce com a idéia de promover os laicos na Igreja e 

impulsionar o testemunho do Evangelho para o homem moderno. 
40

 Episodio do filme Ro.Go.Pa.G. (o titulo sintetiza os nomes dos diretores  quatros Roberto Rossellini, Jean-Luc 

Godard, Pier Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti) con Ugo Tognazzi, Rosanna Schiaffino, Laura Betti, Jean-Marc Bory. 
41

 Gilles Deleuze, L'image-temps. Cinéma 2, Paris, 1985, p. 213 e passim. 
42

 Pier Paolo Pasolini, Empirismo Eretico, Milano, 1972, p. 174. 
43

 Cfr. Giulio Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, Milano. 2005. 
44

 Deposizione dalla Croce (1521). 
45

 La Deposizione ou Trasporto di Cristo (1526-1528). 
46

 Pier Paolo Pasolini, “La musica nel film”, em W. Siti e F. Zabagli (ed.), Pier Paolo Pasolini. Per il cinema,  Milano, 

2001, v. II, p. 2796. 


