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1. RESUMO  

Esta pesquisa pretende analisar como a sociedade italiana reage às transformações 

no sistema político e econômico provocadas pelo “milagre econômico” a partir das 

representações sociais criadas por Pier Paolo Pasolini através da sua trajetória 

cinematográfica, levando também em consideração seu trabalho como escritor, mas 

dando ênfase a sua faceta como cineasta renomado e figura publica italiana entre as 

décadas de 60 e 70.  

2. INTRODUÇÃO  

O uso do cinema como fonte histográfica é um assunto ainda muito recente se 

comparado a outras fontes, pouco abordado, sendo o cinema uma representação do 

imaginário social ele constitui um papel importante na compreensão da mentalidade 

social, principalmente durante o século XX quando ele passa ser usado para 

propagar os atos heroicos de guerra, os heróis patriotas, e a ideologia nacionalista. 

O cinema passa a ganhar força como instrumento não só de entretenimento e 

diversão, mas também como uma arma política. 

Na Itália pós-segunda guerra o cinema ganha um novo rumo com o 

movimento neo-realista, inaugurado por Roma, città aperta (1944-1945) de Roberto 

Rossellini, sendo a partir dai seguido por outros cineastas italianos que compuseram 

o panorama do cinema político italiano das décadas de 60 a 70. 

Apesar de não ser considerado neo-realista o escritor e cineasta Pasolini faz 

parte dessa geração de cineastas italianos preocupados em realizar trabalhos que 

não sejam consumidos como mero entretenimento pela cultura de massa, pois ele 

se opunha ao consumismo da burguesia italiana, as políticas publicas que 

desfavoreciam a classe operaria, as contradições sócias entre as cidades industriais 

e as periferias na Itália, entre outras questões que são abordadas por ele em seus 

trabalhos, tanto na literatura como no cinema e que nos permitem entender a 

dinâmica social italiana naquele período. 

3. OBJETIVOS  

Esta pesquisa tem como objetivos; analisar a construção do discurso da linguagem 

cinematográfica como critica a lógica da burguesia italiana; contextualizar o uso do 



cinema como fonte historiográfica e possíveis abordagens metodológicas; e discutir 

o uso do cinema como instrumento político e ideológico. 

4. METODOLOGIA  

Tendo como base as abordagens metodológicas a respeito da analise da linguagem 

cinematográfica, propostas por Marc Ferro e estudadas por outros historiadores 

como Maurício Cardoso, Eduardo Morettim, Marcos Napolitano entre outros, 

pretende-se analisar as representações construídas por Pasolini em seus filmes a 

respeito da sociedade italiana entre a década de 60 e 70, de forma a compreender o 

cinema como instrumento político e ideológico, como reflexo social de sua realidade, 

tendo em vista as influências e referências recebidas pela sociedade que o produziu. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) foi escritor, poeta, linguista, dramaturgo, romancista 

e cineasta, um homem que de fato dominava uma vasta diversidade cultural e que 

viveu o contexto de transformações do século XX na Itália, presenciando toda a 

opressão do regime fascista. Sendo um homem das artes, e inconformado com a 

realidade de sua sociedade ele tornou-se um “corsário”, como passou a ser 

chamado, exercendo sua crítica através de seus trabalhos. Entre suas produções 

cinematográficas de maior destaque estão Acccattone (1961), Mama Roma (1962), 

II Vangelo secondo Matteo (1964) filme este que lhe rendeu reconhecimento 

mundial, Edipo re (1967), Teorema (1968) e Salò ou 120 dias de Sodoma (1975) 

sendo este seu ultimo filme antes de seu brutal assassinato.  

Todos os filmes de Pasolini compõem além de suas particularidades estéticas 

uma representação social em si que nos permite entender a dinâmica social italiana 

do contexto histórico no qual Pasolini está inserido. Seus filmes são parábolas que 

falam sobre aquele momento na Itália e que discute questões ideológicas latentes.  

Em sua trajetória cinematográfica ele crítica o modo de vida da burguesa e a 

transformação da cultura italiana, baseada no consumismo estabelecendo um 

paradigma que pressupõe passado e presente, sendo o passado a periferia que 

para ele representa o subproletariado deixado de lado enquanto as grandes cidades 

se desenvolvem à medida em que o modernismo se espalha pela Europa durante o 

século XX.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados preliminares apontaram que o acelerado desenvolvimento econômico 

da Itália causado pelo “milagre econômico“ trouxe prosperidade e enriqueceu 

milhares de italianos, porém o sistema político não foi capaz de acompanhar as 

mudanças sociais que ocorreram a partir dessa transformação econômica, como as 

migrações dos sulistas para o norte industrial que acabavam por se instalar nas 

periferias por não conseguirem lugar para residir na cidade, o desemprego, as altas 

jornadas de trabalho com baixos salários. Ao contraponto em que a classe média 

burguesa crescia, mantendo princípios fascistas, na medida em que ocorria uma 

padronização dos gostos e comportamentos trazidos pela cultura de massa, que 

afetava toda sociedade italiana.  

Tais discussões são presentes nos filmes de Pasolini, por exemplo, quando 

ele retrata a realidade das periferias em seus dois primeiros filmes: Acccattone 

(1961), Mama Roma (1962), bem como as questões sobre a burguesia, 

consumismo, a corrupção, os ideais fascistas ainda presentes na Itália naquele 

período e a maneira como a sociedade reage as transformações econômicas 

estabelecidas pelo capitalismo estão presentes em seus dois últimos filmes Teorema 

(1968), Salò ou 120 dias de Sodoma (1975). 
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