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RESUMO: O escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini veio ao Brasil em 1970, quando 
passou por Recife, Rio de Janeiro e Salvador durante alguns dias de suas férias. A visita, 
embora de curta duração, pôde proporcionar ao autor uma vivência interessante, pois lhe 
possibilitou ver, nas cidades brasileiras, os sinais vivos das contradições existentes em nosso 
país. Como relato dessa experiência, surgiram alguns poemas, dentre os quais se destaca 
“Hierarquia”, publicado no livro Trasumanar e organizzar (1971). Além disso, esse contato 
direto com um país subdesenvolvido ocorreu concomitantemente ao período em que o 
intelectual passou a escrever com obstinação análises políticas e sociais sobre a sociedade 
italiana, sobretudo por meio de textos publicados em jornais de grande circulação. Pasolini se 
mostrava interessado em observar e compreender de que maneira uma nova ordem, pautada por 
um certo modo de vida burguês e pelo consumismo, reverberava consequências sociais, 
políticas e culturais na Itália após os avanços econômicos possibilitados pela Revolução 
Tecnológica. Nesse sentido, e apesar das distâncias geográficas e históricas existentes entre 
Brasil e Itália, o escritor observava aspectos comuns ao desenvolvimento de países tão 
diferentes. Há então algo de muito particular que Pasolini reconhece na Itália dos anos de 1970 
que é também, em certa medida, algo que ele também vê em países do Terceiro Mundo, como é 
o caso do Brasil. Partindo dessas premissas, o principal interesse desse artigo é investigar, a 
partir de poemas e textos jornalísticos, de que maneira o autor percebe intersecções entre os dois 
países. Mais do que mapear as semelhanças e as diferenças entre ambos, a intenção é analisar 
como as percepções e os registros produzidos por Pasolini identificam na Itália e nos países do 
Terceiro Mundo uma relação entre os rumos econômicos e as manifestações sociais e culturais 
ocasionadas. 
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Introdução 

 

A ideia de conceber um arquivo ítalo-brasileiro para a contemporaneidade passa, 

inevitavelmente, pelos grandes escritores que deixaram suas marcas nas literaturas 

                                                           
1 Bolsista FAPESP com o projeto de doutorado “A importância de Pasolini no jornalismo italiano dos 

anos 1970”. 
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brasileira e italiana e nas possibilidades de intersecção entre esses dois países. Pensando 

sobre essa questão, é inevitável identificar a importância de Pier Paolo Pasolini como 

uma figura essencial na composição de tal arquivo.  Para além de seu reconhecimento 

como escritor e cineasta em seu país de origem, Pasolini também ganhou notoriedade 

mundial como um intelectual multifacetado, interessado em representar a realidade, que 

ele bem conhecia, por meio das mais diversas expressões artísticas, como poesia, 

cinema, jornalismo, entre outras. Essa produção de potencial crítico diversificado, e ao 

mesmo tempo polêmico e controverso em alguma medida, lhe garantiu um lugar na 

coleção de escritores italianos do século XXI que serão lembrados por várias gerações.  

Começando essa discussão a partir do lugar que lhe é assegurado nesse arquivo, 

poderíamos propor diversas entradas para tratar do tema Pasolini e o Brasil. Poderíamos 

abordar, por exemplo, a via da recepção crítica brasileira de sua obra, a qual acolhe sua 

produção cinematográfica a partir do final da década de 1960, quando o filme O 

Evangelho segundo Mateus (1964) é exibido aqui pela primeira vez2. Também pelo 

cinema, poderíamos refletir sobre a ideia que Pasolini tinha de realizar um filme sobre a 

América Latina3, o que possivelmente passaria por questões referentes ao Brasil. 

Poderíamos ainda pensar na diferenciação entre futebol de prosa e futebol de poesia4, já 

que o escritor, apaixonado pelo esporte, reconhecia no time brasileiro um raro exemplar 

de como se jogar bola de uma maneira poética.  

Dentre essas e outras tantas aproximações possíveis à obra de Pasolini, opto por 

levantar hipóteses que coloquem o Brasil como um país pertencente ao Terceiro Mundo 

conceituado por Pasolini. Por meio de tal abordagem, será ainda possível percorrer as 

relações estabelecidas entre esses países do Terceiro Mundo e o caso da Itália burguesa 

e consumista, também concebida nesses termos pelo intelectual.  

 

A viagem de Pasolini ao Brasil, país de Terceiro Mundo 

 

Em março de 1970, a caminho de um festival de cinema em Mar del Plata, 

Uruguai, para a exibição de Medeia (1969), Pasolini fez um pouso de emergência em 

Recife. Na semana seguinte, em seu percurso de volta à Itália, fez uma escala de alguns 

                                                           
2 Para mais informações sobre a recepção crítica brasileira de Pasolini, conferir o artigo “Os tempos de 

Pasolini no Brasil”, de Maria Betânia Amoroso (KACTUZ, 2014, pp. 120-124).   
3 Conferir o texto “Notas para um poema sobre o Terceiro Mundo” (KACTUZ, 2014, pp. 23-27). 
4 Pasolini desenvolve a ideia de que o futebol brasileiro faria parte do futebol de poesia no texto “Il calcio 
‘è’ un linguaggio con i suoi poeti e prosatori”, publicado em 1971, no jornal italiano Il giorno 
(PASOLINI, 1999, pp. 2545-2551). 
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dias no Brasil, passando pelas cidades do Rio de Janeiro e de Salvador. Em resumo, 

essas foram as poucas experiências do cineasta italiano em território brasileiro5. E, 

apesar de essas estadias terem sido de poucos dias, o que o escritor viu e viveu aqui 

bastou para ser usado como material para alguns textos sobre o país. “Hierarquia”, 

“Comunicado à Ansa (Recife)” e “A choradeira de que falava Marx”
6 foram os poemas 

publicados no livro Trasumanar e organizzar, de 1971, e que de alguma forma relatam 

a breve experiência de viagem do poeta no Brasil.  

No mesmo período em que visita e escreve sobre o Brasil, isto é, nos anos 

iniciais da década de 1970, Pasolini se encontra em um momento muito particular de 

sua produção – a saber, no momento ápice em que suas reflexões políticas e sociais 

sobre a sociedade italiana começam a ganhar fôlego e a gerar cada vez mais polêmicas. 

Chamaremos então de corsarismo7 esse momento específico de sua produção. Tal termo 

foi cunhado pela crítica pasoliniana para se referir a essa fase em que as críticas do 

escritor se intensificaram e funcionaram como uma denúncia do modelo consumista 

instaurado na Itália a partir da Segunda Revolução Industrial ou Revolução 

Tecnológica, ocorrida nas décadas de 1950 e 1960. Corsarismo é uma referência direta 

ao título do livro Scritti corsari (1975), que reúne os principais textos que trataram 

sobre esses temas, isto é, os ensaios jornalísticos publicados em grandes periódicos 

italianos, como Corriere della Sera, Tempo, Il Mondo etc. 

Em relação ao contexto da sociedade italiana, Pasolini está formulando noções 

como a do neocapitalismo e sua consequente revolução antropológica8, que afetam de 

maneira bastante violenta os jovens italianos, levando-os a uma padronização cultural 

sem precedentes históricos. Em linhas gerais, são conceitos que se referem aos anos 

posteriores à já mencionada Revolução Tecnológica, quando se dá a consolidação de 

um novo modelo econômico pautado pela produção e pelo consumo de mercadorias, 

                                                           
5 Mariarosaria Fabris tem pesquisado há alguns anos as relações entre Pasolini e o Brasil. Para mais 
informações, conferir o artigo “Pasolini interpreta o Brasil, o Brasil interpreta Pasolini” (KACTUZ, 2014, 

pp. 131-138). 
6 “Gerarchia”, “Comunicato all’Ansa (Recife)” e “Il piagnisteo di cui parlava Marx” foram traduzidos por 

Mariarosaria Fabris e publicados no catálogo da Mostra Pasolini ou quando o cinema se faz poesia e 
política de seu tempo (KACTUZ, 2014, pp. 10-22). “Gerarchia” também foi traduzido por Michel Lahud 

e publicado no livro A vida clara: linguagens e realidade segundo Pasolini  (1993). 
7 Esse foi o tema central da minha dissertação de mestrado, “O ensaísmo corsário de Pier Paolo Pasolini”, 

financiada pela FAPESP e defendida em 2015 na Universidade Estadual de Campinas.  
8 Conferir, por exemplo, “Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia” (PASOLINI, 2001, p. 307) e 
“Ampliamento del ‘bozzetto’ sulla rivoluzione antropologica in Italia” (PASOLINI, 2001, p. 325), ambos  

publicados em Scritti corsari. 
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acarretando mudanças substanciais no conjunto da vida italiana9. Segundo as ideias do 

escritor, já não haveria nenhuma diferença entre os jovens burgueses e os jovens 

subproletários, ou ainda, entre os jovens do sul e os jovens do norte da Itália, afinal 

todos eles se vestiam e falavam da mesma forma, pois respondiam uniformemente às 

mesmas doutrinações econômicas.  

Em meio a esse universo de análises, há uma declaração em que Pasolini 

reconhece que o que acontecia na Itália estava no meio do caminho entre as 

experiências já vividas por outros países europeus no passado e as experiências futuras 

que ainda seriam vividas pelos países do Terceiro Mundo: “Eu vivi uma experiência 

histórica muito original, extremamente retardada, por um lado, mas também 

extremamente antecipada, por outro, porque é a experiência que viverão os países do 

Terceiro Mundo daqui a alguns anos” (PASOLINI apud LAHUD, 1993, p. 113).  

À primeira vista, quando fala sobre essa noção de Terceiro Mundo, o escritor 

coloca em perspectiva países extremamente diferentes entre si, afinal encontra algo em 

comum aos países da América do Sul, da África, além dos países árabes e asiáticos. 

Para o autor, apesar das diferenças históricas e geográficas, há ainda aspectos 

identificáveis em todos eles, como a formação da nacionalidade e das classes sociais, os 

embates entre as etnias, as guerras que podem surgir desses conflitos, o mundo da 

tradição em vias de desaparecer pela industrialização, o que os colocaria em certo pé de 

igualdade entre si.  

A comparação com a Itália se corrobora justamente pela possibilidade de 

supressão das particularidades de cada uma dessas nações devido ao modelo econômico 

capitalista que se estabelece invariavelmente em cada uma delas. Segundo esse ponto de 

vista, haveria algo superior e capaz de padronizar quaisquer diferenciações existentes 

em todos os países do Terceiro Mundo e até mesmo nos países mais desenvolvidos 

economicamente, o que poderia desencadear um processo mais amplo de aculturação.    

É nesse sentido e partindo dessa comparação que, quando vem ao Brasil, 

Pasolini tem a experiência de viver empiricamente a realidade de um país de Terceiro 

Mundo e presenciar suas próprias contradições. Aliás, segundo o escritor, é sempre e 
                                                           
9 Para ilustrar a força desse tipo de análise produzida por Pasolini, reproduzo um trecho de um de seus 
ensaios jornalísticos: “i ‘ceti medi’ sono radicalmente – direi antropologicamente – cambiati: i loro valori 
positivi non sono più i valori sanfedisti e clericali ma sono i valori (ancora vissuti solo esistenzialmente e 
non “nominati”) dell’ideologia edonistica del consumo e della conseguente tolleranza modernistica di tipo 
americano. È stato lo stesso Potere – attraverso lo ‘sviluppo’ della produzione di beni superflui, 

l’imposizione della smania del consumo, la moda, l’informazione (sopratutto, in maniera imponente, la 
televisione) – a creare tali valori gettando a mare cinicamente i valori tradizionali e la Chiesa stessa, che 
ne era il símbolo” (PASOLINI, 2001, p. 308). 
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apenas a partir desse lugar que ele poderia escrever de fato sobre essa experiência e 

chegar a certos “discursos ideológicos”, pois “é da experiência existencial, direta, 

concreta, dramática, corporal (da realidade) que nascem em conclusão todos os meus 

discursos ideológicos” (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 121).  

Com essa ideia, Pasolini reforça ainda o que alguns críticos chamam em sua 

obra de “vocação semiológica”, ao se referirem a essa premissa de que é preciso estar 

sempre atento aos sinais da sociedade para compreender seus desdobramentos mais 

profundos, ou, em outras palavras, de que “a linguagem do comportamento assume uma 

importância decisiva” quando a linguagem verbal convencional já pouco diferencia os 

indivíduos (PASOLINI, 2001, p. 315). E é finalmente a partir de sua interpretação dessa 

linguagem que Pasolini testemunhará, no poema “Hierarquia”, aquilo que ele viveu no 

Brasil. 

 

“Hierarquia” e uma visão do Brasil 

 

A hipótese de leitura aqui proposta de “Hierarquia”, o mais famoso e extenso 

poema sobre sua experiência no Brasil, busca sobretudo breves indícios que 

possibilitem a compreensão do Terceiro Mundo brasileiro segundo a concepção de 

Pasolini. Nesse texto, o escritor conta sobre o que presenciou quando esteve na cidade 

do Rio de Janeiro, “uma cidade desesperada onde europeus pobres / vieram recriar um 

mundo à imagem e semelhança do deles” (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 126). E é 

primeiramente pela própria narrativa criada que o autor constrói uma cidade repleta de 

contradições pertinentes ao que chama de Terceiro Mundo:  

 

dentro de cada habitante teu, meu concidadão,  
existe um anjo que não sabe nada,  
sempre debruçado sobre seu sexo,  
e, velho ou jovem, se apressa 
a pegar em armas e lutar,  
indiferentemente, pelo fascismo ou pela liberdade 
(PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 129).   
 

Em um primeiro momento, fica bastante evidente a maneira como, para Pasolini, 

não existe a possibilidade de diferenciação social entre os cidadãos brasileiros. Estariam 

todos prontos para lutar por sua pátria, mas sem qualquer possibilidade de consciência 

política. Essa suposta energia de um país novo preparado para, talvez, propor as lutas 

revolucionárias seria sobreposta pela falta de possibilidade de se saber por que lutar. 

6749

Ana
Pencil



6 
 

São cidadãos indiferentes, “não sabem nada”, independentemente de sua idade. E essa 

indiferenciação geraria um verdadeiro descompasso entre todos, deixando ao acaso o 

posicionamento de cada um: “É assim por puro acaso que um brasileiro é fascista e um 

outro subversivo” (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 128). Nesse ponto, “no cume da 

Hierarquia”, Pasolini encontra “a ambiguidade, o nó inextricável” (PASOLINI em 

LAHUD, 1993, p. 129). 

Além desse fato, torna-se claro como o escritor estabelece explicitamente uma 

relação de afetividade e, principalmente, afinidade com o Brasil. Quando usa termos 

como “concidadão” e “minha terra natal” ao se referir ao país, Pasolini está 

relacionando com bastante proximidade suas experiências vividas em ambas as nações. 

Apesar das poucas horas que passou em terras brasileiras, há algo que ele identifica de 

imediato, algo que lhe transmite essa sensação de estar revivendo sensações já 

conhecidas. E é aqui, nesse lugar em que reconhece sua terra de origem, que suas velhas 

lutas, já superadas na Itália pela dominação do sistema capitalista, encontram novos 

sentidos: 

 

Ó Brasil, minha terra natal, onde  
as velhas lutas – bem ou mal, já vencidas –  
para nós, velhos, voltam a fazer sentido – 
respondendo à graça dos delinquentes ou dos soldados 
à graça brutal (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 129).  

 
Provocações finais 

 

Por um lado, pensando nas contradições e no acolhimento que Pasolini 

experienciou quando visitou o Brasil, me pergunto em que medida podemos reconhecer 

ainda hoje essas relações que o escritor estabelece entre Brasil e Itália. Por outro lado, é 

também necessário ressaltar que as proposições corsárias registradas nos textos 

jornalísticos ganham particularidade social – e também literária – por se referirem às 

especificidades da realidade italiana, anulando de certa maneira essa aproximação tão 

direta entre ambos os países.  

Não há como negar que as formulações pasolinianas muito nos dizem sobre 

nossa própria realidade brasileira (e também mundial) de hoje. Refiro-me 

especificamente à falsa liberdade sexual e à falsa tolerância, já que aqueles que não 

respondem ao padrão são sempre, no máximo, tolerados em nossas sociedades. Penso 

também nas instituições religiosas, que deixam de agregar e unificar fiéis e passam a 
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tratá-los como mercadoria. Em um âmbito mais genérico, seria a lógica do consumo 

aplicada a tudo em nossa vida, inclusive às questões políticas. 

E, seguindo essa noção universalizante das críticas formuladas por Pasolini, 

podemos pensar no tipo de fenômeno que tem acontecido com a sua própria figura em 

larga escala. Como exemplo, valeria uma análise mais aprofundada da enxurrada de 

homenagens e rememorações do escritor em 2015, quando se celebraram os 40 anos de 

sua morte. Nessa ocasião, dois tipos de leituras foram muito marcantes. Ora Pasolini era 

tratado como profeta, evocando novamente o intelectual corsário dos anos de 1970 que 

criticava veementemente a Itália de sua época, mas que acertou em muitos termos o 

futuro da sociedade italiana. Ora era visto por meio de leituras biografistas que retomam 

seus posicionamentos mais polêmicos, sua homossexualidade, as controvérsias e as 

incoerências de sua vida pessoal, com a finalidade de justificar a importância de sua 

obra. Para nós, fica a impressão de que, em senso comum, Pasolini também passa a ser 

consumido como cultura de massa. 

Intentando então contrabalancear essas ideias com o intuito de abarcar todas as 

complexidades de um intelectual multiforme, a pergunta que permanece é se seria ainda 

possível ler Pasolini hoje de outra forma. Sem a pretensão de responder a esse 

questionamento, esse artigo chega à conclusão de que, diante da impossibilidade de 

encontrar uma resposta, continua valendo mais a pena a tentativa despretensiosa de 

polemizar com um escritor tão polêmico.  
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