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A presente investigação teve como objectivo principal o desafio de abandonar as formas 
clássicas de interpretação dos filmes de João César Monteiro e adoptar novos princípios 
metodológicos que o dispositivo fílmico permite. O nosso interesse por este tema foi 
motivado fundamentalmente pela possibilidade de procurar diálogos e pontos de 
convergência entre o cinema de Monteiro, a Antropologia e a Sociologia. 
O fulcro desta investigação é a análise, utilizando ferramentas antropológicas e 
sociológicas, dos mundos que Monteiro criou na trilogia de Deus; e, ao mesmo tempo, 
evidenciar elementos como sons, imagens e fragmentos da realidade que o rodeavam e que, 
como iremos ver ao longo da nossa investigação, incluiu na trilogia. 
O presente trabalho divide-se em duas partes. Uma primeira parte é dedicada ao rito e ao 
ritual, e irá analisar a evolução da personagem João de Deus ao longo da trilogia, utilizando 
as teorias do rito de passagem. Na segunda parte focaremos a nossa atenção nas várias 
formas de transgressão da personagem, utilizando as teorias da Sociologia do desvio. 
Focar-nos-emos por último no simbolismo do corpo, no corpo feminino como objecto de 
veneração e objecto erótico. O corpo vai ser analisado, principalmente, na sua vertente 
antropológica e performativa e na inclinação de Monteiro para misturar o sagrado com o 
profano. 
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The core of our investigation is the analysis, by means of anthropological and sociological 
tools, of Monteiro's fictional world created in the God trilogy. At the same time, we want to 
bring to evidence elements like sounds, images and fragments of reality that surrounded 
him and, as we will see along our investigation, were included in the trilogy. "João César 
Monteiro between Anthropology and Fiction" is the idea born of these motivations. 
The present work is divided in two parts. The first part is dedicated to rite and ritual and 
within it we will analyse the evolution of João de Deus character throughout the trilogy, 
using the theories of rites of passage. In the second part we will focus our attention on the 
various forms of transgression of this character, using the theories of Deviant Sociology. 
We will also focus on the body's symbolism, the female body as an object of worship and 
as an erotic object. The body will be analysed, mainly, in its anthropologic and 
performance aspects and Monteiro's tendency to mix the sacred and the profane. 
The following investigation had as its main goal to abandon the classical ways of 
interpreting João César Monteiro's movies and adopt new methodological principles that 
the medium allows. Our interest in this theme was mainly motivated, at its core, by the 
possibility of searching dialogues and convergency points between Monteiro's cinema, 
Anthropology and Sociology. 
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Preâmbulo 

A trilogia de Deus, uma análise sócio-antropológica 

 

 

 

Monteiro foi um dos maiores realizadores cinematográficos da vanguarda 

portuguesa iniciada nos anos 60, conhecida como “Novo Cinema”. Controverso, este 

enfant terrible do panorama cultural português foi sempre considerado, pelos media e 

pelo público, uma figura provocatória, uma porta aberta ao escândalo. Para além de 

cineasta, João César Monteiro foi também um grande escritor, um alquimista das 

palavras ao conseguir misturar, de uma forma pessoal, a linguagem erudita com os 

ditados populares.  

O cinema foi o meio através do qual conseguiu canalizar a sua infinita cultura: a 

sua narrativa provinha de textos continuamente remexidos, incluídos em contextos 

plurívocos e diferentes da fonte textual originária - uma verdadeira operação de 

descontextualização. Este processo permitia-lhe criar novas cosmogonias linguísticas no 

seu universo pluridiscursivo, oferecendo olhares diferenciados e várias interpretações 

verbais sobre o mundo que o rodeava.  

Apesquisa que deu origem à presente investigação teve como objectivo principal 

o desafio de abandonar as formas clássicas de interpretação dos filmes de João César 

Monteiro e adoptar novos princípios metodológicos que o dispositivo fílmico permite. 

O nosso interesse por este tema foi motivado, fundamentalmente, pela possibilidade de 

procurar diálogos e pontos de convergência entre o cinema de Monteiro, a Antropologia 

e a Sociologia. 

A tendência de Monteiro para uma cinematografia repleta de elementos 

antropológicos, mais visíveis nos primeiros filmes, como Silvestre e Veredas1, reflecte 

uma natureza visual que, ao transparecer em longos planos, mostra a realidade criada 

pelo realizador. Uma realidade fictícia, mas que não deixa de mostrar a identidade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Silvestre (1981): a história é retirada de dois romances portugueses tradicionais: A donzela que vai à 
guerra (Séc. XV?), de origem judaica peninsular e A mão do finado, uma novela transmitida pela tradição 
oral e que faz parte do ciclo do Barba Azul.  
Veredas (1977): percurso poético ao coração de Portugal. Eles eram dois. Um homem e uma mulher que 
se encontraram e desceram de Trás-os-Montes até ao mar. Lendas e penhascos, sons e rostos, terras e 
provações. Eles eram dois, porque o homem não conhece percurso solitário. Por este filme passa uma 
melopeia de um país que tem uma longa história de oito séculos.  
Para aprofundar aconselha-se a leitura das fichas em www.joaocesarmonteiro.net. 
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portuguesa, como no caso da trilogia2. Monteiro mergulhava na tradição popular com 

idealismo e modernidade, inserindo reflexões éticas e contínuas referências às outras 

artes, como a literatura, a pintura e a música, mas sobretudo a elementos da cultura 

portuguesa. 

O fulcro da nossa investigação é a análise, por meio da utilização de ferramentas 

antropológicas e sociológicas, dos mundos de ficção que Monteiro criou na trilogia de 

Deus. Ao mesmo tempo, pretendemos evidenciar elementos como sons, imagens e 

fragmentos da realidade que o rodeavam e que, como iremos ver ao longo da nossa 

investigação, incluiu na trilogia.  

A controversa relação de Monteiro com a objectividade, questão crucial na 

antropologia, é a matriz de repetidas críticas movidas ao realizador. A antropologia pós-

moderna executou uma reelaboração da objectividade segundo o olhar antropológico e a 

neutralidade de interpretação, afastando, num certo sentido, o relativismo da prática da 

disciplina. O produto antropológico já não é a descrição científica da cultura e da 

sociedade analisadas pelo antropólogo, mas o resultado de uma “negociação de 

significados” que se desencadeiam nas mutáveis contingências da pesquisa, entre 

personalidades, bagagem cultural, papéis sociais assumidos pelo observador e diferentes 

personalidades, culturas e papéis sociais dos interlocutores com os quais o antropólogo 

entra em contacto.  

“João César Monteiro entre Antropologia e Ficção” é a ideia que nasce destas 

motivações. Não temos a pretensão de resolver o conflito com a objectividade que 

Monteiro nunca conseguiu solucionar, mas sim analisar a sua trilogia numa nova 

perspectiva. Como uma esfinge, o cinema de Monteiro impõe-se à multidão de críticos 

que se empenharam a decifrar os seus enigmas. Muitos, apressados e superficiais, 

evitaram o desafio, preferindo descartar a sua cinematografia como se fosse apenas uma 

experimentação excêntrica. Dessa forma, e com essa atitude evasiva, poupavam-se ao 

constrangimento de não terem encontrado respostas adequadas para os inúmeros 

mistérios latentes. Mas outros críticos, irresistivelmente fascinados pelo simbolismo 

luxuriante que encontraram nos filmes de João César Monteiro, tentaram ir para além 

das aparências formais e do seu impacto imediato. Também não se pretende aqui revelar 

todas as qualidades intrínsecas dos filmes, mas desta análise quer-se fazer emergir uma 

visão das obras mais densas, profundas e simbólicas do universo monteiriano.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Recordações da Casa Amarela (1989), A Comédia de Deus (1995) e As Bodas de Deus (1998). 
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O trabalho divide-se em duas partes. Uma primeira parte é dedicada ao rito e ao 

ritual, e nela iremos analisar a evolução da personagem João de Deus ao longo da 

trilogia, utilizando as teorias do rito de passagem. Focar-nos-emos nas várias formas de 

transgressão da personagem, no simbolismo do corpo, no corpo feminino como objecto 

de veneração e objecto erótico. O corpo vai ser analisado, principalmente, na sua 

vertente antropológica e performativa e na inclinação de Monteiro para misturar o 

sagrado com o profano. Inúmeras são as simbologias que iremos analisar ao longo do 

estudo da sua trilogia.  

No capítulo “Rito e ritual”, sem cair ingenuamente no engano de pensar que 

cada comportamento repetitivo corresponde a um ritual, tentaremos delinear um quadro 

explicativo sobre o conceito de rito e ritual recordando grandes nomes da Antropologia 

como Émile Benveniste, Émile Durkheim, Marcel Mauss, Mary Douglas, Claude Lévi-

Strauss, entre outros. 

Paradoxalmente, observamos uma utilização difusa das palavras “rito” e “ritual”. 

O uso e abuso destas palavras pode fazer com que fiquem desprovidas da sua própria 

eficácia semântica. 

Uma vez confirmado que a repetição de uma acção é condição necessária mas 

não suficiente para começar a definição de um rito, qual será a sua definição mais 

exaustiva? O importante nos rituais, como afirma Mariza Peirano, não é o “conteúdo 

explícito” mas as suas características de forma, convencionalidade e repetição3. 

Passamos então ao conceito de rito de passagem desde as teorias de Arnold Van 

Gennep, passando por Victor Turner, até chegar ao conceito de “homem marginal” de 

Ervin Goffman. Utilizaremos tais teorias a fim de analisar a evolução/involução da 

personagem João de Deus, que quebra continuamente as regras sociais e se encontra, 

muitas vezes, numa espécie de limbo, à margem da sociedade.  

Na segunda parte desta investigação, dedicada às várias formas de transgressão 

da personagem, utilizando as teorias da Sociologia do desvio. Ao longo do terceiro 

capítulo, “O desvio social: João de Deus, o marginal da sociedade”, delineamos uma 

definição sintética do desvio e apresentamos três exemplos (Recordações da Casa 

Amarela, A Comédia de Deus e As Bodas de Deus) onde o realizador propõe uma 

reflexão sobre o seu mundo urbano, sob a égide do excesso e do voyeurismo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Para aprofundar aconselha-se a leitura de Peirano, Mariza. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2003. 
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Passamos então ao estudo do corpo na trilogia, utilizando as teorias da 

antropologia do corpo e da performance. Nos últimos anos, temos sido testemunhas de 

uma atenção especial do pensamento antropológico à corporalidade, passando o corpo a 

ser assumido como lugar de elaboração do saber, como construção cultural, como motor 

das acções sociais, como lugar de um processo informal de aprendizagem e como lugar 

de elaboração dos nossos critérios perceptivos de avaliação. No quinto capítulo, “Uma 

antropologia do corpo: João de Deus uno e trino”, partiremos das teorias de Marcel 

Mauss4, que evidenciam o enigma ambíguo e irredutível da corporeidade: 

entrelaçamento inextricável da dimensão natural e cultural. O corpo de Mauss é 

“culturalizado”, ou seja, especificamente adaptado ao estilo e às exigências de uma 

cultura. Prosseguiremos com as teorias de, entre outros, Mary Douglas, Michel 

Foucault, José Gil, Umberto Eco e Umberto Galimberti, sobre o corpo, passando pelas 

teorias da performance de Victor Turner e Richard Scechner, até chegar à análise do 

corpo no cinema.  

Neste quadro teórico analisamos por fim o corpo na trilogia de Monteiro, um 

corpo que nos guia a um contacto directo, a um aspecto mais físico, – e não só na sua 

vertente corpórea – mas também “numa performance reflexiva que investe no jogo entre 

formas e sentido, entre conteúdo e expressão, entre significado literário e alusão à 

paródia, entre sujeito da enunciação e as ‘máscaras retóricas’ da linguagem”5. Um dos 

aspectos importantes que trataremos é o corpo grotesco, um corpo, o de João de Deus, 

continuamente transformado em monstro real ou imaginário. E, falando de corpos no 

cinema monteiriano, é também essencial focar a nossa análise no corpo da mulher. 

O mistério feminino sempre fascinou o homem. Foram numerosas as sugestões 

para as figurações pré-históricas do corpo feminino e em particular da vulva. É fácil 

imaginar por isso, a existência de um complexo de regeneração, onde a fertilidade da 

mulher é sentida como a da Terra-Mãe. Um conceito, o da maternidade, muito 

importante para o realizador que ao longo dos três filmes continua a proferir às jovens 

mulheres, através a personagem João de Deus, “um dia serás mãe”. 

Ao mergulharmos ainda mais a fundo nas teorias da corporalidade, nomeadamente do 

corpo feminino, é inevitável chegar ao erotismo na cinematografia monteiriana.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Mauss, Marcel. Le tecniche del corpo: teoria generale della magia e altri saggi. Einaudi: Torino, 1991. 
 
5 Grande, Maurizio “La scrittura allo specchio: codici individuali e autoriflessità dello stile in Ejzenstejn e 
Vertov” in La scena lo schermo. 1994; VI (3). 
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A representação da mulher no cinema tem sido alvo de inúmeros estudos e 

analisada sob inúmeras perspectivas, sobretudo a partir dos anos 70, quando se começou 

a falar de uma “Teoria Feminista do Cinema”. Esta teoria debruça-se sobre a construção 

das personagens femininas nos filmes, que quase sempre foi um resultado do olhar 

masculino. Chegamos então ao quinto capítulo, “O eros ao tempo da câmara de filmar”.  

Na trilogia de João César Monteiro, o corpo feminino é exaltado, quase sempre 

filmado à distância, lateralmente, como no caso da nudez de Joaninha, ou frontalmente, 

como no caso da nudez de Elena, por citar dois exemplos. Poder-se-á dizer que, nestes 

filmes, existe um considerável pudor na forma de filmar e iluminar os corpos das jovens 

mulheres. Como dizia o realizador, “o cinema talvez seja apenas a procura da distância 

mais justa entre dois olhares, a distância do olhar que nos olha, o que corresponde à 

distância de conhecermos como somos conhecidos”6. 

Na trilogia de Deus, a aproximação às jovens mulheres é muito bizarra. Em 

Recordações da Casa Amarela, João de Deus sente pela filha da dona da pensão uma 

atracção quase selvagem, que chega ao extremo, à violência. Em A Comédia de Deus, 

estamos na presença de várias cerimónias excêntricas, que serão amplamente analisadas 

no quinto capítulo, a uma das quais Monteiro chama cerimónia champanhesa. Através 

de gestos cuidadosamente estudados, a atmosfera assume traços sacrais, com um 

Monteiro/sacerdote que oficia o ritual. Durante a cerimónia champanhesa, por exemplo, 

é evidente a importância metafísica de que os indivíduos e os grupos se investem na sua 

prática efectiva do espaço. Ao mesmo tempo, o ritual transforma essa prática corporal, 

sensível, localizada, numa experiência partilhada, memorizável, reprodutível e 

reprodutora. Em As Bodas de Deus, enfim, o desejo sexual de João mostra-se mais 

pacato, mais aristocrático. Elemento recorrente e de constante actualidade, o corpo 

feminino é um catalisador em contacto simbólico com a realidade, núcleo 

imprescindível dentro do espectro temático da cinematografia de Monteiro. 

Podemos afirmar, portanto, que a figuração cinematográfica do feminino na 

trilogia monteiriana surge como algo a venerar e que os seus filmes expressam a sua 

perspectiva sobre a “fisicalidade feminina”: filmes como lugares que se prestam a 

ilustrar a especificidade da sexualidade elevada à sacralidade. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Monteiro, João César. Morituri te Salutant: Os que Vão Morrer Saúdam-te. Lisboa: & etc, 174: 131. 
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PARTE I 

Rito e Ritual na trilogia de Deus 

 

 

 

 

1. Rito e ritual  

 
A notre avis est conçu comme sacré tout ce qui, pour le 
groupe et ses membres, qualifie la société. Si les dieux 
chacun à leur heure sortent du temple et deviennent 
profanes nous voyons par contre des choses humaines, 
mais sociales, la patrie, la propriété, le travail, la 
personne humaine y entrer l’une après l’autre. 

Henri Hubert e Marcel Mauss, 1906 
 

 

O tema dos rituais é considerado clássico na literatura antropológica. Hoje, 

quando nos cruzamos com o rito, percebemos que o problema principal é não existir 

uma definição canónica estabelecida e as primeiras formalizações do conceito terem 

surgido da análise de uma sociedade muito diferente da actual. Mas uma das 

características dominantes do rito é a plasticidade, a capacidade de ser polissémico e de 

se adaptar às mudanças sociais. Se quiséssemos tentar delinear uma definição 

poderíamos utilizar as palavras do linguista Benveniste: a palavra “rito” teria vindo de 

“ritus”, que significa “ordem prescrita”, vocábulo associado às seguintes formas gregas: 

artus, ararisko (que significam “ordenamento” e “harmonizar”, respectivamente) e 

arthmos (que evoca a ideia de “ligação”). A presença da raiz ar nos étimos precedentes, 

por sua vez derivada do sânscrito védico (rta, arta), vocaciona esta análise para a ordem 

do cosmos, a ordem dos relacionamentos entre os deuses, a ordem dos homens entre si.7 

Portanto, quando se usa o termo “rito” faz-se referência a uma acção realizada 

num determinado tempo e espaço, com início, meio e fim, diferente das acções da vida 

quotidiana. O “ritual” refere-se a uma ideia geral, da qual o rito é uma instância 

específica, uma abstracção, enquanto que o rito é aquilo que se realiza e se vive numa 

determinada religião ou cultura.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Benviste, Émile apud Segalen, Martine. Riti e rituali contemporanei. Bologna: Il Mulino, 2002: 11. 
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Os rituais sempre foram fonte de discussão nas diversas teorias antropológicas e 

sociológicas desenvolvidas ao longo do tempo. Os estudos clássicos sobre o ritual têm 

vindo a adquirir, desde os autores vitorianos do século XIX, tonalidades bastante 

peculiares, conforme os seus vários matizes epistemológicos. De Frazer a Tylor, 

passando pela escola sociológica francesa, as teorias antropológicas sobre o ritual 

ganharam um novo vigor.  

Emile Durkheim coloca o ritual como peça fundamental para a compreensão das 

sociedades. Segundo este autor, só existe o que é praticado – a acção que confere 

existência às instituições sociais; ao contrário de Frazer, que apresentava as crenças e as 

magias como superstições, ele reformula estes elementos e coloca-os na categoria do 

religioso. Todas as religiões podem ser analisadas do ponto de vista sociológico, para 

evidenciar a ligação dos ritos com as estruturas sociais que os originaram. Segundo 

Durkheim, a religião é um conjunto de representações que exprimem a natureza das 

coisas sagradas e as relações que estas tecem entre si ou com as coisas profanas. O 

sagrado terá tido origem no sentimento que a comunidade inspira nos seus membros, 

um sentimento projectado para fora das suas consciências e objectivado através de um 

processo de fixação num objecto que, por conseguinte, se torna sagrado. Por outro lado, 

o termo profano vem de pró-fanum, literalmente “diante do templo”, ou melhor: fora do 

templo, fora do espaço consagrado. O sagrado é, portanto, um espaço fechado, 

circunscrito, reduzido, que não inclui o quotidiano. Citando Pina Cabral: “o sagrado tem 

um irmão gémeo de que é indissociável, o profano”8. Durkheim também divide o 

“mundo em dois campos, um dos quais compreende tudo o que é sagrado e o outro tudo 

o que é profano”9 – esta divisão constitui o traço distintivo do pensamento religioso. Os 

dois termos são simultaneamente complementares e irredutíveis. 

 
As coisas sagradas são aquelas para as quais a própria sociedade elaborou a 
representação: entram aí todo o tipo de estados colectivos, de tradições e de 
emoções conjuntas que se ligam a objectos de interesse geral, etc., e todos 
esses elementos são combinados segundo as leis próprias à mentalidade 
social. As coisas profanas, pelo contrário, são aquelas que cada um de nós 
constrói com os dados dos seus sentidos e da sua experiência. (Durkheim 
apud Cabral, 1991: 433) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Cabral, João de Pina “O sagrado e o drama”, Análise Social, XXVI (111), 2, 1991: 433. 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41010861?uid=3738880&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=
21102350053507. Último acesso em Julho de 2013. 
9 Durkheim apud Rebelo, José. O Regresso do Sagrado. Lisboa: Livros e Leituras, 1998: 9-10. 
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Durkheim, num primeiro momento, ressalta a importância dos ritos, 

evidenciando o carácter dicotómico dos elementos sagrados e profanos. Os elementos 

sagrados eram isolados e protegidos pelas proibições sociais, enquanto que os profanos 

se aplicavam às proibições e eram isolados dos primeiros. “O sagrado e o profano foram 

pensados pelo espírito humano como géneros distintos, como dois mundos que não têm 

nada em comum”10; e conclui: “existe religião tão logo o sagrado se distingue do 

profano.” (ibidem, 150). Nesse sentido, considera-se sagrado tudo aquilo que esteja 

ligado à religião, à magia, aos mitos e às crenças. Em qualquer tipo de religião, a 

concepção do sagrado manifestar-se-á sempre como uma realidade diferente das 

realidades naturais, remetendo para o extraordinário, para o anormal, o transcendental, o 

metafísico. Ao insistir numa completa ruptura entre estes dois elementos, Durkheim é 

acusado de não reconhecer as qualidades dinâmicas do rito. Segundo o autor, as crenças 

religiosas são as representações que exprimem a natureza das coisas sagradas e os 

relacionamentos que têm com as coisas profanas, e os ritos são regras de conduta que 

prescrevem como o homem deve comportar-se relativamente às coisas sagradas. 

“As representações religiosas constituem representações que exprimem relações 

colectivas; os ritos constituem maneiras de agir que surgem no meio de grupos 

constituídos e são destinados a suscitar, a manter ou a reproduzir certos estados mentais 

deste grupos.” (Durkheim, 1963: 11) A eficácia do rito baseia-se, portanto, na produção 

de estados mentais colectivos, devido ao grupo ser coeso no seu interior. “Tudo nos 

leva, então, à mesma ideia: os ritos são, antes de tudo, os meios através dos quais o 

grupo social se reafirma periodicamente.” (Durkheim, 1989: 553) Neste sentido, diz 

Marcel Mauss, discípulo e sobrinho de Durkheim, “existe o ritual, mesmo nos actos 

mais individualistas, desde que haja neles sempre alguma coisa regulamentada (...). Os 

hábitos de cortesia, da vida moral, possuem formas tão estabelecidas quanto os ritos 

religiosos mais característicos.”11 

 

Antes de continuar a nossa análise, é necessário clarificar melhor as diferentes 

noções de rito e de mito. Claude Lévi-Strauss procura o inconsciente que existe nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Durkheim, Emille. Formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996: 51. 
11 Mauss, Marcel apud Silva, Ramos M. B.; Simões, B. G.; Sciena, A. Imagem e símbolo: momentos 
ritualizados e a estabilização da comunicação nas organizações. XXXII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil, 2009 
(http://pt.scribd.com/doc/92817300/imagem-e-simbolo). Último acesso Julho 2013. 
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acções sociais, afirmando que o ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica, 

constituído por sequências ordenadas e padronizadas de palavras e actos, expressos por 

múltiplos meios. A fim de analisar o ritual, Lévi-Strauss chama a atenção para a 

importância de se realizar uma diferenciação entre mito e rito, abordando o ritual como 

“o modo pelo qual as coisas são ditas”. 

O mito e o rito, escreve Lévi-Strauss, são uma organização da realidade a partir da 

experiência sensível enquanto tal. Para explicar a composição do mito, organiza três 

características principais: função explicativa (o presente é explicado por alguma acção 

passada cujos efeitos permaneceram no tempo); função organizativa (o mito organiza as 

relações sociais de modo a legitimar e garantir a permanência de um sistema complexo de 

proibições e permissões); e, por fim, uma função compensatória (o mito narra uma situação 

passada, que é a negação do presente e que serve tanto para compensar os homens de 

alguma perda como para lhes garantir que um erro passado foi corrigido no presente, de 

modo a oferecer uma visão estabilizada e regularizada da natureza e da vida comunitária)12. 

Portanto, em Lévi-Strauss os mitos estão associados às representações e os ritos 

às relações sociais empíricas. Os ritos eram ligados à execução dos gestos e à 

manipulação dos objectos, a própria exegese do ritual passando a fazer parte da 

mitologia: “On dira que [le rituel] consiste en paroles proférées, gestes accomplis, 

objets manipulés indépendamment de toute glose ou exégèse permise ou appelée par ces 

trois genres d’activité et qui relèvent, non pas du rituel même, mais de la mythologie 

implicite.” (Lévi-Strauss, 1971: 600).  

Neste contexto, os rituais podem ser divididos em duas fases básicas de 

funcionamento: a fragmentação e a repetição. Ainda segundo Lévi-Strauss, estas 

operações obtêm o mesmo efeito já que, de uma certa forma, ambas pretendem 

“restaurar a continuidade perdida do vivido no próprio plano do pensado”13. A essência 

do rito seria, assim, compreendida como possuindo um carácter obsessivo, enquanto o 

pensamento mítico agiria no sentido contrário, ou seja, como operador de 

descontinuidade pela acção das combinações binárias. 

A antropóloga Mary Douglas também focou os seus estudos nos rituais e 

escreveu: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Levi-Strauss, C. “Mito e significado” in Cotta, Mirian de Abreu. A filosofia dos mitos indígenas - 
mitologias e cultura na América. Curso de Filosofia da U.F. Juiz de Fora, 2009!
(www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/FMIMCAL.pdf). 
13 Lévy-Strauss, C. apud Goldman, E. “A construção ritual da pessoa: a possessão no Candomblé” in 
Moura, C.E.M. Candomblé: desvendando identidades. São Paulo: EMW, 1987: 108. 
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como animal social o homem é um animal ritual. Abolido numa forma, o 
ritual volta a aflorar noutras, tanto mais forte quanto mais intensa é a 
interacção social. (...) Os ritos sociais criam uma realidade que seria 
inexistente sem os mesmos. (...) O rito pode permitir o conhecimento do 
que de outra forma não seria conhecido. Não se limita a exteriorizar a 
experiência trazendo-a à luz do dia, mas, com a experiência dessa forma, 
vai modificá-la. (...) Existem coisas que não podemos experimentar sem 
um ritual: eventos que se sucedem em sequências regulares e adquirem um 
significado em relação aos outros componentes da sequência e sem toda 
essa sequência os elementos individuais perdem-se, são imperceptíveis.14 
 
 

Laurence Coupe dizia que “o mito é a linguagem na qual a humanidade 

primitiva conta a própria consciência da discrepância entre o tempo sacro e tempo 

profano e na qual projecta a reconciliação deles. O rito é o meio através do qual tenta 

traduzir a mera cronologia do tempo profano na coincidência de sacro e profano. (...) 

Ele encena a dialéctica entre caos e cosmos”15. 

Na sua origem, mito significa discurso ou palavra. Contudo, com o passar do 

tempo, aquilo a que os gregos chamavam de mythos veio a ser distinguido de logos e 

considerado inferior. O primeiro termo passou a assumir um significado associado à 

fantasia e o segundo à argumentação racional. 

 
O rito ou ritual é um conjunto de actos formalizados, portadores de uma 
dimensão simbólica. O rito é caracterizado pela configuração espaço-
tempo específica de uma série de objectos, sistemas de linguagens 
específicos, signos emblemáticos com sentidos codificados que constituem 
bens comuns de um grupo social.  
 
O ritual produz sentido: põe ordem na desordem, confere sentido ao 
acidental e ao incompreensível; fornece aos actores sociais os meios para 
dominar o mal, o tempo, as relações sociais. A ausência do ritual consiste 
em mesclar o tempo individual e o tempo colectivo. (...) Os ritos devem 
sempre ser considerados como um conjunto de condutas individuais ou 
colectivas relativamente codificadas, expressas com actos corpóreos 
(verbais, gestuais, de postura), de carácter repetitivo, de forte carga 
simbólica pelos actores e pelos espectadores.16 
 
 

A conceptualização dos rituais nasceu e desenvolveu-se no âmbito religioso, 

mas a multiplicação das áreas de estudo e a abertura da etnologia às sociedades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Douglas, Mary. Pureza e Perigo: ensaio sobre as noções de poluição e tabu. Lisboa: Edições 70, 1991: 105. 
15 Coupe, Laurence. Il mito. Roma: Donzelli Editore, 2005: 38. 
16 Segalen, Martine. Riti e rituali contemporanei. Bologna: Il Mulino, 2002: 24-5. 
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modernas orientaram o estudo do rito para os aspectos mais profanos e, por vezes, 

menos colectivos. Nos primeiros anos do séc. XXI, o rito ultrapassou os confins das 

sociedades primitivas e exóticas para se tornar num instrumento de análise da 

contemporaneidade. A recuperação dos ritos contemporâneos, observa Pierre 

Centlivres, “colide com a dificuldade específica que consiste no facto de muitas das 

performances que acompanham, de uma maneira natural, o rito das sociedades 

‘primitivas’ nas nossas sociedades serem distintas e dessacralizadas: a dança, o jogo, a 

expressão das emoções, a expressão corporal nas suas diferentes formas.”17  

Outro aspecto do ritualismo contemporâneo, analisado por autores como Claude 

Rivière e Martine Segalen, consiste na tendência a uma extrema formalização dos 

nossos comportamentos diários, a que poderíamos chamar “etiqueta”. Os rituais 

concedem autoridade e legitimidade aos indivíduos, na medida em que estruturam e 

organizam as posições sociais das populações, os valores e as visões do mundo. 

Podemos dizer que os rituais oferecem formas convencionais para organizar a vida 

social. 

Os ritos também se caracterizam por acções simbólicas manifestadas por 

emblemas sensíveis, materiais e corporais. Seja regulando situações de adesão comum a 

valores ou funcionando como reguladores de conflitos inter-pessoais. Como enfatiza 

Maria Freitas, “não podemos ignorar que os rituais são processos de moldagem 

comportamental e podem durar milénios. São difíceis de romper” e, continua, “as 

transições são geralmente uma forma de crise, estados de impacto ou mudança radical 

de “status na vida de uma pessoa, um período crucial e instável.”18  

Rivière define os ritos profanos e religiosos como uma estrutura de acção 

sequencial, de papéis teatrais, de valores e de finalidades, de meios reais e simbólicos, 

de comunicações através de sistemas codificados. E afirma que 

 
cada fenómeno ritual é vivificado por uma tríplice carga: a carga cognitiva 
de recolha de mensagens através de significantes que nos levam aos 
significados, a carga afectiva ligada à implicação emotiva na participação, a 
carga ou função apelativa de orientação da acção com manipulação 
psicológica, adesão revigorada, evolução do processo de negociação, etc.19 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Centilivres, P., Hainard, J. Les rites de passage aujourd’hui. Lausanne: L'âge d'homme, 1996: 193. 
18 Freitas, Maria Iris Teixeira de. Cerimonial & Etiqueta – Ritual das recepções. Belo Horizonte: UNA 
Editora, 2001: 83. 
19 Rivière, Claude. I riti profani. Roma: Armando, 1998: 61-2. 
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Rivière afirma também que, nas sociedades modernas, o rito se distancia do 

sagrado mas mantém, ao mesmo tempo, a própria eficácia: “A lógica interna do rito 

profano é a sua própria actuação e o ritual satisfaz-se da própria intensidade 

emocional.”20 Muitas acções cerimoniais não estão ligadas nem ao pensamento religioso 

nem ao sagrado. Contudo, devido às pulsões emotivas que suscitam, às formas como se 

exprimem e às capacidades intrínsecas de produzir símbolos, merecem o nome e o 

estatuto de ritual. Segalen observa (2002: 7), também, que o comportamento ritualizado 

está presente, em larga escala, na sociedade actual, embora nem sempre esteja associado 

à dimensão sagrada. Assim, considera que hoje em dia não faz muito sentido insistir em 

tais associações para definir o rito. Reconhece, contudo, que a repetição constitui 

definitivamente um aspecto necessário para um comportamento ser considerado como 

rito, mas que, ainda assim, não é suficiente para defini-lo como tal.” = rito, 

caracterizado pela capacidade de adaptação às mutações sociais, é universal porque é 

uma forma de comportamento simbólico, necessário a cada sociedade.  

Para a antropóloga francesa, um outro aspecto fundamental do rito é o facto de 

conseguir uma adesão mental dos indivíduos às crenças e aos valores, que 

simbolicamente se exprimem e se manifestam na aceitação e na partilha durante o rito. 

Tanto para Segalen como para Mary Douglas, a celebração de um rito e a participação 

no mesmo não podem ser vistos como actos puramente formais, visto que isso 

significaria que os participantes não conheceriam o sentido das práticas ritualistas. 

Aproximadamente na mesma linha de pensamento de Segalen actua o antropólogo 

americano David I. Kertzer, que se interessa pela relação entre o simbolismo ritual e o 

poder, entre o ritual e a política. Ele reutiliza a definição proposta por Durkheim, 

segundo a qual os ritos “são as regras de conduta que prescrevem como um homem 

deve actuar na presença do sagrado” 21. Com base nessa definição, ele afirma que o rito 

é um potente meio de expressão da dependência social e, ao mesmo tempo, um 

comportamento repetitivo e socialmente estandardizado. A ponto de Kertzer, 

distanciando-se já de Durkheim, afirma que não é necessário distinguir os ritos 

religiosos dos ritos profanos, como alguns antropólogos tentaram fazer.  

Segundo David Kertzer, podemos afirmar que “através do ritual e, mais em 

geral, através da cultura, não só podemos dar sentido ao mundo que nos rodeia, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ibidem, 61-2. 
21 Kertzer, David I. Riti e simboli di potere. Roma: Laterza, 1989: 17. 
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também somos induzidos a acreditar que a ordem que vemos não é um produto nosso 

(cultural), mas sim uma ordem que faz parte do próprio mundo exterior.”22 

Mariza Peirano, por sua vez, afirma: “consideramos o ritual um fenómeno 

especial da sociedade, que nos aponta e revela expressões e valores de uma sociedade, 

mas o ritual expande, ilumina e ressalta o que já é comum a um determinado grupo.”23 

Acrescenta a autora: 

 
Estas sequências – de atos - têm conteúdo e arranjos caracterizados por 
graus variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia (rigidez), 
condensação (fusão) e redundância (repetição). A ação ritual nos seus traços 
constitutivos pode ser vista como “performativa” em três sentidos: 1) no 
sentido pelo qual dizer é também fazer alguma coisa como um ato 
convencional (como quando se diz “sim” à pergunta do padre em um 
casamento); 2) no sentido pelo qual os participantes experimentam 
intensamente uma performance que utiliza vários meios de comunicação 
(um exemplo seria o nosso carnaval) e 3), finalmente, no sentido de valores 
sendo inferidos e criados pelos atores durante a performance (ibidem, 11). 
 
 
 

Em relação à natureza dos rituais, de acordo com Peirano (2003: 12), “eles 

podem ser: profanos, religiosos, festivos, formais, informais, simples ou elaborados”, e 

o “ritual não é algo fossilizado, imutável e definitivo”. Uma das principais 

características do rito é a sua maleabilidade, a sua capacidade de conter vários 

significados, de se acomodar à mudança social. 

Tendo um quadro mais claro do rito e do mito passamos agora ao conceito de 

rito de passagem, focando-nos no conceito de liminaridade, ou seja, um estado 

subjectivo, de ordem psicológica, neurológica ou metafísica, consciente ou 

inconsciente, de limite ou de transição entre duas fases diferentes de existência. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ibidem, 17. 
23 Peirano, Mariza. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003: 11. 
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1.1 O rito de passagem 

 

 

Como podemos ler no ensaio sobre “liminaridade” do antropólogo João de Pina 

Cabral (2000: 864), 

 
para os durkheimianos britânicos, o conceito de rito de passagem é 
importante por causa do papel subsidiário que tem na operacionalização 
teórica do conceito central de «papel social». Para estes autores, nas 
sociedades tribais, os ritos de passagem eram o principal meio de 
diferenciação entre papéis sociais e, portanto, eram indispensáveis para a 
manutenção daquilo que os estruturais-funcionalistas chamavam a «ordem 
social». (...) «A ordem social está tão impregnada de julgamentos morais 
que pode ser perturbada por qualquer falta de cumprimento de uma 
obrigação» (Gluckman, 1962, p. 29). Assim, os autores em questão 
concebiam os ritos de passagem «como uma instância particular da forma, 
como o costume e o cerimonial segregam os papéis das pessoas que vivem 
em pequenos grupos na sociedade tribal, na verdade demarcando as 
finalidades especiais que a cada momento se dá à terra, às cabanas, ao gado 
ou aos objectos materiais». 
 
 

Ao contrário de Durkheim e Mauss, que classificaram os rituais com base na sua 

forma ou função, Charles-Arnold van Gennep, fundador da etnologia moderna francesa, 

propôs um esquema de valor heurístico, ainda hoje pertinente. Este autor rompe com a 

ideia da universalidade da fisiologia como característica dos chamados “ritos de 

puberdade”, resgata os ritos de passagem do seu plano de estudo individual e descobre 

que, de um modo um pouco surpreendente, “dentro de uma multiplicidade de formas 

conscientemente expressas ou meramente implícitas, há um padrão típico sempre 

recorrente: o padrão dos ritos de passagem.”24 Identificou o rito como objecto – um 

segmento autónomo – na obra Les Rites de Passage, publicado em 1909. Nesta obra, 

van Gennep efectuou um estudo das cerimónias que, em diversas sociedades, marcam a 

transição dos indivíduos de um status para outro.  

Antes de ilustrar o esquema é oportuno delinear sinteticamente a imagem da 

sociedade na qual este se insere. A sociedade humana é, como afirma van Gennep, 

semelhante a um espaço delimitado por linhas de fronteira no exterior e organizado num 

determinado número de sectores no interior, segundo linhas de divisão precisas. Uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Van Gennep, Arnold (1978) Os Ritos de Passagem - Estudo sistemático dos ritos da porta e da soleira, da 
hospitalidade, da adoção, gravidez e parto, nascimento, infância, puberdade, iniciação, ordenação, 
coroação, noivado, casamento, funerais, estações, etc. Petrópolis: Editora Vozes: 191. 
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sociedade não se distingue das outras estabelecendo apenas fronteiras inter-sociais, mas 

também linhas de divisão internas. Sociedade, para van Gennep, significa divisão: as 

sociedades humanas já existem quando colocam os indivíduos em determinado 

compartimento obtido através de operações de divisão. Para sobreviver, cada sociedade 

deve satisfazer dois requisitos fundamentais: a coesão interna e a continuidade temporal 

do grupo; a classificação é um dos modos principais através dos quais se tenta garantir a 

coesão e a continuidade deste. Cada classificação é, portanto, ao mesmo tempo, factor 

de solidariedade e factor de divisão: divide-se para o exterior para criar solidariedade no 

interior. A organização geral da sociedade é fruto deste equilíbrio25. Van Gennep define 

esses ritos como aqueles que acompanham toda a mudança de lugar, estado, posição 

social e idade. Ele afirma que os ritos de passagem implicam três fases distintas: 

separação, incorporação e, entre estas, uma fase liminar, fronteiriça, marginal, 

paradoxal e ambígua – “limen”26 – que, apesar de ocorrer em todas as outras fases, é 

destacada, focalizada e valorizada. É necessário, portanto, analisar os ritos como o 

afastamento do indivíduo de uma estrutura social e o seu regresso com um novo status. 

Van Gennep disse que “viver é continuamente desagregar-se e reconstituir-se, mudar de 

estado e de forma, morrer e renascer. É agir e depois parar, esperar e repousar, para 

recomeçar em seguida a agir, mas de forma diferente.”27 Os ritos transformam essa ideia 

de renovação em drama, implicam um momento de morte concebida como paralisação 

da vida e um renascimento subsequente. 

Mary Douglas (1976: 119–20), partindo das teorias de Mauss, explica bem o 

conceito de limen: 

 
o perigo está nos estados de transição, simplesmente porque a transição não 
é nem um estado nem o seguinte, é indefinível. A pessoa que tem de passar 
de um para o outro está ela própria em perigo e transmite-o aos outros. O 
perigo é controlado por um ritual que precisamente o separa do seu velho 
status, o segrega por um tempo e então publicamente declara o seu ingresso 
no novo status. Não somente a transição em si é perigosa, mas também os 
rituais de segregação constituem a fase mais perigosa dos ritos.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Remotti, Francesco “Introduzione: Van Gennep, tra etnologia e folklore” in van Gennep, Arnold. I riti 
di passaggio. Torino: Bollati Boringhieri, 2002: XVI. 
26 Limen, ou margem, é um período intermédio do sujeito ritual, ou transitante, onde as regras estruturais 
estão suspensas. 
27 van Gennep, Arnold. I riti di passaggio. Torino: Bollati Boringhieri, 2002: 157. 
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Segundo Lewis, os ritos de passagem lubrificam os mecanismos da vida 

familiar, tendo como objectivo limar as arestas da vida social. O processo de 

repetição, intrínseco a cada ritual, reafirma a mutação da personalidade social. Se o 

ritual dá a sensação de os factos serem repetitivos, ou até de o cerimonial não 

progredir, isso dever-se-á ao propósito de atenuar o “drama social” que é 

representado. 

A tese dos ritos de passagem é revolucionária porque, para van Gennep, as 

sociedades são caracterizadas pela descontinuidade e o rito de passagem vai tentar 

reconstruir a ordem social, posta em causa a cada nova etapa do ciclo humano: “a ordem 

na qual os ritos se seguem e devem ser realizados constitui, por si só, um elemento 

mágico-religioso de uma importância essencial.”28 

Durkheim e van Gennep também estudaram outra face do ritual: a sua 

potencialidade performativa. Durkheim teorizou que os rituais performativos criam e 

sustentam a solidariedade social. Insistiu na convicção de que os rituais podem 

comunicar e expressar as ideias religiosas e que, ao mesmo tempo, os rituais não são 

ideias ou abstracções, mas performances. Van Gennep também reconheceu o 

dinamismo teatral do ritual. Mas os dois autores têm, uma aproximação diferente ao 

ritual: em princípio, é um método de trabalho que impõe o estudo de uma manifestação 

ritual na sua totalidade, decomposta em sequências consecutivas. Durkheim chega ao 

social partindo do sagrado, enquanto que van Gennep chega a outras formas do sagrado 

partindo do social. 

!

Um rito ou um acto social não têm valor nem sentido intrínsecos constantes; 
mudam de valor e de sentido de acordo com os actos que os precedem e 
com os que os seguem; de onde se conclui que para compreender um rito, 
uma instituição ou uma técnica não devemos extraí-los arbitrariamente do 
conjunto cerimonial, jurídico ou tecnológico em que estão inseridos; mas, 
pelo contrário, é sempre necessário considerar cada elemento deste conjunto 
nas suas relações com todos os outros elementos (van Gennep apud 
Segalen, 2000: 33). 
 
 

Durante as três fases do rito que o antropólogo destaca, um indivíduo, nas várias 

etapas da sua existência, encontra-se em posições distintas perante o sagrado e o profano. 

Van Gennep infere, a partir daí, que alguns rituais servem para sublinhar a passagem do 

profano ao sacro e, de seguida, de volta ao profano. Propõe, então, uma noção de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ibidem, 77. 
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“rotação do sagrado”, fase de transição entre o sagrado e o profano, que impõe continuar 

no processo ritual. Também a “rotação” comporta três fases: separação do indivíduo, 

existência marginal e, por fim, reintegração na vida normal com um novo estatuto social.  

A importância dos estudos de van Gennep baseia-se na afirmação que os ritos 

têm fases bem delineadas que mudam de acordo com o tipo de transição que o grupo 

pretende realizar. Se o rito for um funeral, a tendência das sequências formais será a de 

marcar ou simbolizar separações. Mas se o sujeito estiver a mudar de grupo (ou de clã, 

família, aldeia) através do casamento, então as sequências tenderão a dramatizar a sua 

agregação ao novo grupo. Por fim, se as pessoas ou grupos passarem por períodos 

marginais (gravidez, noivado, iniciação), a sequência ritual investe nas margens ou na 

liminaridade do objecto em estado de ritualização. 

Como pioneiro dos estudos sobre os rituais, van Gennep influenciou vários 

pesquisadores, entre eles o antropólogo Victor Turner que, inspirando-se na estética da 

tragédia grega, elaborou um conceito de drama social. Partindo do modelo dos ritos de 

passagem de Arnold van Gennep, Turner desdobrou o modelo de drama social em 

quatro fases: ruptura, crise e intensificação da crise, acção reparadora e desfecho. 

Richard Schechner resume bem as teorias de Turner: 

 
The breach is when a particular event breaks open an incipient situation that 
when activated threatens the stability of a social unit – family, corporation, 
community, nation, etc. A crisis is a widening of breach into increasingly open 
or public displays. There may be several successive crises, each more public 
and threatening than the last. 
Redressive action is what is done to deal with the crisis, to resolve or heal 
the breach. Often enough, at this phase of a social drama, every crisis is 
answered by a redressive action which fails, evoking new, even more 
explosive crises. 
Reintegration is the resolution of the original breach in such a way that the 
social fabric is knit back together. Or a schism occurs.29 
 
 

Victor Turner, no capítulo “Liminaridade e Communitas” da obra O Processo 

Ritual, discute o rito de passagem, apontando para a característica da “liminaridade” 

que o isolamento confere aos indivíduos, no momento em que estes estão sujeitos ao 

rito. Turner escreve que os atributos da liminaridade, ou das personas liminais, são 

necessariamente ambíguos, porque estas condições e pessoas elidem-se (de si próprias) 

através da rede de classificações que normalmente localizam estados e posições no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Schechner, Richard. Performance Studies. New York: Routledge, 2006: 75. 
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espaço cultural. Ao mesmo tempo que a ordem social fica temporariamente suspensa 

para estes indivíduos, tornando-os completamente desapossados, inclusive da sua 

identidade, forma-se entre eles um profundo sentido de igualdade que vai para além da 

solidariedade entre membros de uma mesma sociedade. Como veremos no próximo 

capítulo, apesar de João de Deus vir a atravessar uma fase liminar não identificaremos 

nele, para além da ambiguidade, as características que Turner atribuiu aos indivíduos 

liminais. 

Victor Turner define o “limen” como a energia social que imprime força aos 

movimentos da mudança e do trânsito (mobilização) social. Focando o interesse nesta 

fase intermédia, Turner expandiu o significado do termo “limen” a “liminóide”30, para 

além da conotação de imobilidade atribuída por van Gennep. Turner explica que o 

primeiro designa os rituais colectivos e obrigatórios das sociedades pré-industriais e o 

segundo as actividades individuais e opcionais dos tempos livres; ou seja, enquanto nos 

rituais liminares se tende a inverter o status, no âmbito dos “liminóides” tende-se, na 

maioria das vezes, a subverter os valores sociais em vigor. Turner utiliza o termo 

“liminóide” para descrever o ritual como tipologia de uma acção simbólica que ocorre 

durante uma actividade lúdica: 

 
If the liminal includes “communication of sacra” and “ludic 
recombinations and inversions”, the liminoid includes the arts and popular 
entertainments. Generally, liminoid activities are voluntary, while liminal 
rites are obligatory. (...) liminal rituals are transformations, permanently 
changing who people are. Liminoid rituals, effecting a temporary change – 
sometimes nothing more than a brief communitas experience or a several-
hours-long playing of a role – are transportations. (…) Transportations 
occur not only in ritual situations but also in aesthetic performances. In 
fact, this is where all kinds of performances converge. (Schechner, 2006: 
67, 72) 
 
 

Turner focou o seu interesse nos rituais, nomeadamente no estádio de suspensão, 

afirmando que os indivíduos em posição liminar apresentariam alguns traços 

específicos: fugir das classificações sociológicas enquanto se encontram numa situação 

intermédia; serem mortos no mundo dos vivos e inúmeros rituais assimilarem os 

noviços a espíritos ou espectros (a sua invisibilidade social pode ser operada pela perda 

do nome, pela privação do vestuário ou de toda a tipologia de sinais distintivos que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 “Oide” vem do grego eidos - forma, modelo - e significa “ser parecido com”; o “liminoide” é parecido 
com o liminar sem lhe ser idêntico (Turner, 1986: 68). 
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haviam feito parte do seu estatuto) e, por vezes, serem tratados como embriões no útero 

materno, como recém-nascidos (apud Martine Segalen, 2002: 42). Turner escreveu que 

“a essência da ‘liminalidade’ consiste na decomposição da cultura nos seus factores 

constitutivos e na recomposição livre ou lúdica dos mesmos”31. O “liminal” representa, 

portanto, um contexto de hibridação social e cultural, uma zona limite na qual 

potencialmente poderiam nascer novos modelos e paradigmas. Por outro lado, certas 

formas de liminaridade podem até criar uma anti-estrutura social, a que Turner chama 

communitas; durante todo este período podem criar-se laços fora das hierarquias e dos 

relacionamentos sociais que caracterizam o grupo. Turner acredita também que, com a 

secularização, as fases de liminaridade desaparecem na nossa sociedade; todavia, 

podemos encontrar fenómenos do tipo “liminóide”, ou seja, parecidos com a 

liminaridade. Iniciada com a ruptura, a crise derivada da quebra da regra social tende a 

difundir-se até que mecanismos reparatórios e regeneradores sejam accionados. Para 

Turner, esses mecanismos são postos em funcionamento pelos líderes ou representantes 

dos segmentos estruturais do sistema social afectado. Estes podem variar desde 

conselhos pessoais e arbitragens informais a mecanismos formais e legais, ou mesmo 

até ao desempenho de rituais públicos (para solucionar determinadas crises). (Turner, 

1974: 39). 

Pierre Bourdieu foi o investigador a culpar mais radicalmente a teoria do rito de 

passagem de mascarar um dos efeitos essenciais do rito, propondo substituir o conceito 

de rito de passagem pelo de rito de “legitimação”, rito de “consagração” e rito de 

“instituição”32, analisando a linha com base na qual se realiza a passagem de um estado 

para o outro, evidenciando o poder das autoridades que o instauram. O rito institui, 

sanciona, santifica a nova ordem estabelecida: como consequência atribui um status e 

incentiva quem superou a prova a viver segundo as expectativas sociais próprias do 

grupo a que pertence. Conscientes do redimensionamento da religião, da religiosidade e 

da ritualidade tradicional na sociedade capitalista avançada, os antropólogos e os 

sociólogos contemporâneos compreenderam, todavia, que estes fenómenos não estão 

em vias de extinção mas em contínua transformação. Reflectindo sobre a complexidade 

deste processo, Bryan R. Wilson sublinhou a ambivalência desta noção. A seu ver, tal 

ambivalência deve-se ao facto de, “por um lado, as religiões como as conhecemos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Turner, Victor. Dal rito al teatro. Bologna: Il Mulino, 1986: 161. 
32 Boudieu, Pierre apud Segalen, Martine. Riti e rituali contemporanei. Bologna: il Mulino, 2002: 43. 
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historicamente terem perdido muito poder nas sociedades contemporâneas (afastaram-se 

da vida pública ou foram expulsas)[;] (...) por outro lado, estas continuam a funcionar 

como grandes repertórios simbólicos para os indivíduos do nosso tempo.”33 

 

Como iremos ver melhor no capítulo três o encontro de Turner com Richard 

Schechner foi marcante: há indícios dessa inflexão na antropologia de Turner no 

prefácio de Dramas, Fields and Metaphors, publicado em 1974, onde se discute a noção 

de “liminóide”. Os seus estudos levaram-no a escrever vários ensaios que se situam 

entre a antropologia e o teatro, recolhidos em From Ritual to Theatre: the Human 

Seriousness of Play (1982), assim como nos textos póstumos: The Anthropology of 

Performance (1987) e Dewey, Dilthey and Drama: an Essay in the Anthropology of 

Experience (1986). 

Schechner evidenciou quatro partes do drama social de Turner e escreveu: 

 
Turner’s four-part “social drama” (…) is derived from the Greco-European 
model of drama. But, as Turner says, sometimes a phase of a social drama 
seethes for years and years; sometimes there is no resolution even after a 
climatic series of events (…) in Greco-European ones, for some social dramas 
do not resolve themselves but pass from a climax (…) into a new slow phase. 
(Schechner, 1985: 14). 
 
 

O autor diz ainda que  

 
The dramas of the Greeks, as Aristotele points out, continued to be codes 
for the transmission of action, but action no longer meant a specific, 
concrete way of moving/singing – it was understood ‘abstractly’ or 
metaphorically, as a movement in the lines of people” (ibidem, 22). 
Segundo Schechner, quando o efeito é de transporte encontramo-nos perante 
uma performance teatral, e quando é de transformação trata-se de um ritual. 
Para este autor, como para Turner, a performance teatral e o ritual têm 
muitas características em comum e por isso foram eles os precursores dos 
estudos do teatro antropológico, ou seja, segundo a definição de Schechner, 
o “study of the biological and material behaviour of man in a theatrical 
situation, that is to say, of man presenting and using his physical and mental 
presence in accordance with laws differing from those of daily life” (ibidem, 
28). Portanto, para Schechner, as performances consistem em ritualizar os 
gestos e os sons. Segundo o autor, os rituais são frequentemente divididos 
em duas tipologias: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Wilson, Bryan. R. La religione nel mondo contemporaneo. Bologna: Il Mulino, 1996: VI. 
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the sacred and the secular. Sacred rituals are those associated with, 
expressing, or enacting beliefs. It is assumed that religions belief systems 
involve communicating with, praying, or otherwise appealing to 
supernatural forces. These forces may reside in, or be symbolized by, gods 
or other supernatural beings. (…) Rituals and ritualizing can be understood 
from at least four perspectives: 
 

1- Structures – what rituals look and sound like, how they are performed, 
how they use space, and who performs them. 

2- Functions – what rituals accomplish for individuals, group, and cultures. 
3- Processes – the underlying dynamic driving rituals; how rituals bring 

about change. 
4- Experiences – what it’s like to be “in” a ritual. (Ibidem, 52-3)  

 
 

Explica ainda o autor (Schechner, 2006: 87): 

 
Rituals are used to manage potential conflicts regarding status, power, 
space, resources, and sex. Performing rituals helps people get through 
difficult periods of transition and move from one life status to another. 
Ritual is also a way for people to connect to a collective, to remember or 
construct a mythic past, to build social solidarity, and to form or maintain a 
community. 
Some rituals are liminal, existing between or outside daily social life; other 
rituals are knitted into originary living. During their liminal phase, ritual 
performances produce communitas, a feeling among participants that they 
are part of something greater than or outside of their individual selves. On a 
large scale, ritual plays an essential role in social dramas, helping to resolve 
crises by bringing about either the reintegration needed to heal or allowing a 
schism needed to form a new community.  
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2. João de Deus no limiar da sociedade 

 

 

Uma vez que acabámos de resumir o percurso evolutivo das teorias sócio- 

-antropológicas sobre o rito e o ritual, podemos utilizar tais ferramentas para propor uma 

nova leitura da trilogia monteiriana, na qual cremos ser possível analisar as mudanças de 

status do protagonista, João de Deus, utilizando as teorias do rito de passagem.  

João César Monteiro, ao apresentar a sua personagem, afirmou que 

 

de facto, havia uma osmose muito grande, um investimento muito grande 
naquela personagem que não é um alter ego mas uma personagem 
hiperbolizada. Nós somos seres socialmente condicionados e aquela 
personagem pode fazer tudo o que lhe passa pela cabeça e também tem um 
lado insolente e quase insuportável. É uma personagem excessiva, sem 
limites.34 
 
 

Ao longo da trilogia, esta personagem hiperbolizada torna a misturar 

continuamente o esquema do rito de passagem, através de processos liminares 

libertadores. Um verdadeiro “Deus sem Deus” que cria as suas regras sociais, anula a 

ética comum e constrói o seu microcosmo cénico pessoal.  

A primeira vez que ouvimos a voz de João César Monteiro foi na curta-

metragem Quem espera por sapatos do defunto morre descalço (1970), quando o 

realizador dobrou a voz do protagonista, interpretado por Luís Miguel Cintra. Apesar de 

não vermos o realizador, que irá interpretar João de Deus, o protagonista na trilogia, há 

uma referência em Recordações da Casa Amarela quando João profere: “por acaso, tu 

não és o velho Lívio? (...) O que é que tens feito, nestes anos todos?”; Lívio: “Tenho 

estado por aqui, à tua espera”35. Uma referência que nos faz perceber que as duas 

personagens, Lívio e João, se encontraram anteriormente.  

Lívio, que no primeiro filme já traz em si João de Deus, é realmente um alter-

ego do protagonista. Como afirmou Monteiro, é a sua “metade encarnada”, aquela parte 

de nós mesmos que, depois de uma certa idade, nos apercebemos de ter deixado para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Monteiro, J. C. “Um cineasta na cidade” Entrevista com João César Monteiro por Jean A. Gili in 
Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 411. 
35 Guião de Recordações da Casa Amarela, em posse da família, p. 174. 
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trás: “Se se pensar que o Lívio era já uma espécie de meu duplo, podemos concluir que 

há uma parte de mim que ficou fechada nesse asilo psiquiátrico”36. 

O nome escolhido, João de Deus, tem origem desconhecida. Até hoje não foi 

encontrada nenhuma referência ao nome nas entrevistas feitas ao realizador nem nas 

suas anotações. Supõe-se que este possa ter vindo de um santo português, João de Deus 

(1495-1550)37, pastor, mercenário, vendedor ambulante, internado como doente mental 

e que, uma vez convertido, fundou a ordem dos Irmãos Hospitaleiros, dedicada a 

ajudar os doentes e os pobres. Assim como na vida do santo, “la jouissance profane, 

l’enfermement, la naissance consécutive d’une mission sacrée, constituent les trois 

étapes d’une structure récurrente dans les films de Monteiro”38. Ou pode ter tido origem 

em João de Deus de Nogueira Ramos (1830 – 1896), mais conhecido por João de Deus, 

poeta lírico, proponente de um método de ensino da leitura. Apesar destas referências, a 

personagem é uma criação original de Monteiro. Paulo Cunha (2010: 49) refere:  

 
João César Monteiro rejeita qualquer confusão entre criador e criatura. O 
cineasta rejeita a classificação de João de Deus enquanto alter-ego ou 
heterónimo, defendendo a ideia segundo a qual o homónimo do poeta-
pedagogo da Cartilha Maternal “é um personagem absolutamente 
ficcionado”. Quanto a uma análise mais concreta, o cineasta garante que 
João de Deus é “irredutível à abordagem psicológica. É impermeável, uma 
rocha, um bloco, uma personagem que não se expõe a nada. É talvez a 
exposição duma aparência”. 
 
 

Consideramos que esta hipótese de ele criar a sua personagem referindo-se ao 

poeta será a mais plausível, visto que existe uma referência em Recordações da Casa 

Amarela. Naturalmente, tratando-se de César Monteiro, esta aparece sob a forma de 

negação, como é seu hábito. 

 
“Cena 47 

GRADUADO (off) 
João de Deus quê? 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Monteiro, J. C. “Um cineasta na cidade” Entrevista com João César Monteiro por Jean A. Gili in 
Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 413. 
37 São João de Deus (Montemor-o-Novo – Granada). Santo de origem obscura que, após ter assistido a 
um sermão de Giovanni d’Avila, decidiu construir um hospital em Granada. Dedicou-se aos pobres, 
enfermos e doentes mentais. 
38 Mandelbaum, Jacques “Les Noces de Dieu: Jean de Dieu ou l’invention du comique spectral” in Le 
Monde, 1 de Dezembro de 1999. 
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JOÃO DE DEUS 
Só João de Deus. 
 
GRADUADO (off) 
É curto mas, de facto, é o que vem no Bilhete de Identidade39. Tens alguma 
parentela?... 
 
JOÃO DE DEUS 
Com o poeta?... Nenhuma. Sou apenas admirador, apesar de tudo. Lírico por 
lírico, de longe o Nicholas Ray40. 
 
47.11 PLANO MÉDIO. O Graduado bate com a manápula na testa. 
Finalmente, lembrou-se: 
 
GRADUADO 
É isso! Posso ser mentecapto, mas tinha cá uma ideia no fundo do bestunto. 
É o poeta da Cartilha das escolas. Ainda aprendi a ler por ela.”41 
 
 

O nome pode ainda ter tido origem na condição de órfão. Lembremos que os 

órfãos em Portugal eram registados com o apelido “de Deus” e não precisamos recordar 

que, muitas vezes, o realizador afirmou, com o seu ar provocatório, ser órfão. Mesmo 

Vitor Silva Tavares, editor e amigo do realizador, testemunha o facto de João de Deus 

não ser uma simples personagem, mas um heterónimo que partilha com o seu criador 

gostos artísticos e não só: sobretudo a condição de marginal. Do ponto de vista de 

Tavares, na solidão de João de Deus existe a afirmação de Monteiro: “sou eu!”42. 

Como veremos, com a trilogia o realizador marca uma viragem na sua obra que, 

doravante, irá dispensar as fábulas medievais portuguesas, retratando um ambiente mais 

urbano e contemporâneo. Como afirma Lucia Nagib, 

 
na trilogia, a religião é desconstruída pela caracterização de Deus, que se 
liga a uma tradição portuguesa que remonta ao poeta Manoel Maria du 
Bocage. João de Deus devota-se à realização das suas fantasias sexuais, 
esbanjando todo o dinheiro que lhe cai nas mãos nesse afã improdutivo. 
Vive em permanente instabilidade. O obsceno, na trilogia, adquire um viés 
anti-capitalista que se afina à noção de dispêndio (dépense) formulada por 
Georges Bataille. Bataille afirma que ”a tradição do gasto desmesurado sem 
expectativa de retorno liga-se a uma aristocracia feudal, em oposição à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 No filme João não menciona o B.I. mas o cartão do Benfica.  
40 “Lírico por lírico, de longe o Nicholas Ray”: no filme esta frase não é proferida. 
41 Guião de Recordações da Casa Amarela, p. 163-4. 
42 Entrevista no Dvd Branca de Neve, em Integral João César Monteiro. 
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burguesia hipócrita moderna e inclui, entre outros, os jogos, as artes e a 
actividade sexual perversa43. 

 

 

 

 

2.1 Recordações da Casa Amarela (1989) 

 

 

Recordações da Casa Amarela é o primeiro filme da trilogia, no qual João César 

Monteiro nos apresenta João de Deus, sátiro anti-social e personagem de confins éticos 

tão subtis que se torna difícil individualizá-los: “É uma personagem que fez a escolha de 

viver numa muito grande austeridade, na ascese. Está um pouco deslocado do meio em 

que vive. Na sua penúria, tenta, enquanto homem, conduzir a sua resistência contra a 

pobreza, organiza-se o melhor possível. Comporta-se praticamente como um prisioneiro”44. 

O Dossier de Imprensa de Recordações da Casa Amarela oferece uma 

interessante descrição de João de Deus: 

 
Lisboa, 1989: Um pobre-diabo de meia idade vive no quarto de uma pensão 
barata e familiar, na zona velha e ribeirinha da cidade.  
Atormentado pela doença, e por vicissitudes de ordem vária, o idiota, que se 
alimenta de Schubert e, quiçá, de uma vaga cinefilia como forma de 
resistência à miséria, é posto no olho da rua, após tentativa fruste contra o 
pudor da filha da dona da pensão. 
Sozinho, e privado de quaisquer recursos, vê-se confrontado com a dureza 
do espaço urbano, e é internado num hospício, de onde sairá por ponderada 
decisão de homem livre, para cumprir uma missão “rica e estranha” que lhe 
é indicada por um velho amigo, doente mental como ele: “Vai, e dá-lhes 
trabalho!. 
E aqui para nós, a rir a rir, algum tem dado…45 
 
 

O primeiro contacto que temos com a personagem é através da sua voz. O ecrã 

ainda está negro, mas ouvimos a voz de João de Deus recitar um excerto de Morte a 

crédito, de Céline (1936): “Aqui estamos mais uma vez sozinhos. Tudo isto é tão lento, tão 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Nagib, Lucia “João César Monteiro e a comédia do autor” in Trópico 
pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2391,1.shl último acesso Julho 2013. 
44 Monteiro, J. C. entrevistado por Gili, Jean “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 411. 
45 “Dossier de Imprensa Recordações da Casa Amarela” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 404. 
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pesado, tão triste… Dentro de pouco tempo estarei velho. Tudo então acabará. Tanta gente 

que passou aqui por este quarto. Disseram coisas. Não me disseram grande coisa. Foram-se 

embora. Envelheceram, tornaram-se lentos e miseráveis, cada qual no seu recanto da terra”.  

Curiosa é a relação entre esta cena e o início do filme Boy Meets Girl de Leos 

Carax (1984). Em Recordações da Casa Amarela, ouvimos a voz do realizador ler 

Céline. O ecrã está negro, prossegue o genérico e começa um travelling da esquerda 

para a direita (do Terreiro do Paço até ao Madre de Deus) com a câmara instalada no 

ferry-boat. Estamos à beira-Tejo, de dia. No guião podemos ler, escrito a mão a caneta 

preta: “Câmara instalada no “ferry-boat” chamado ‘Madre de Deus’, que largado do cais 

do terreiro do Tejo, haverá de nos levar, duvidado46 as fluviantes, até ao Montijo” 

(Guião de Recordações da Casa Amarela, p. 4). No filme Boy Meets Girl assistimos, 

também, a um travelling com a câmara colocada numa balsa, que mostra a beira-rio de 

noite; entretanto ouvimos a leitura, desta vez em língua francesa, do mesmo excerto de 

Céline. No filme de Monteiro a cena foi rodada de dia e a voz que lê o poema é muito 

mais limpa, bem como as imagens. No filme de Carax, a voz é rouca, quase 

arriscariamos dizer que é a voz de um doente mental. As imagens são tremidas. É de 

conhecimento geral que Monteiro sempre procurou referências na cinematografia 

mundial, mas até hoje este filme nunca foi mencionado – precedendo o filme de Carax 

em cinco anos o Recordações da Casa Amarela, de João César Monteiro. Ter-se-á 

Monteiro inspirado neste filme, ao querer emulá-lo? 

 

           
  Boy Meets Girl (01:00) Recordações da Casa Amarela (2:29) 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Não se percebe bem se a palavra escrita a mão no guião é “duvidados”. Guião, p.4. 
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Quando o travelling termina, e com este a apresentação da sua personagem, João 

César Monteiro mostra-nos o ambiente urbano, a decadência da cidade e a decadência 

do próprio corpo. 

Uma das cenas mais importantes do filme, para fins da nossa investigação, é 

quando João se dá a conhecer no momento do seu maior pathos sexual, quando 

tenta violar Julieta, filha da dona da pensão onde mora. Estamos na cena 39.01 do 

guião. 

 
“39.01 PLANO AMERICANO. A porta do quarto da menina Julieta, em 
diagonal, e João de Deus a ! frente [escrito a mão ‘cortar’], com um ramo 
de violetas atrás das costas, João de Deus dá quatro pancadinhas musicais 
na porta do quarto da menina Julieta (referência: 5ª Sinfonia de Beethoven). 
A menina Julieta vem abrir de saia e camisa com a gravata preta da farda de 
mulher-policia. [1:17:28 – 1:23:22] 
 
JOÃO DE DEUS 
Adorei! Adorei! Adorei! ... 
 
A menina Julieta recebe com um largo sorriso o elogio. 
 
Não me passou desapercebida a finura do sopro e a clareza do timbre 
instrumental. Queira a grande mozartiana que se antevê, aceitar a humilde, 
mas sincera homenagem deste seu incondicional admirador. 
 
João de Deus oferece o raminho de violetas, que a menina Julieta aceita com 
a voz turbada pela comoção. 
MENINA JULIETA 
São lindas! ... 
 
A menina Julieta volta-se airosamente para o interior do quarto, cheirando o 
aroma das violetas. Raccord no movimento da menina Julieta a voltar-se. 
 
39.02 PLANO MÉDIO. A menina Julieta entra em campo pela esquerda e, 
no interior do quarto, volta-se airosamente, repetindo o movimento do plano 
anterior. Raccord.”47 
 
 

João de Deus arroja-se aos pés da menina Julieta. Iremos ver mais vezes a personagem 

deitar-se aos pés das suas rainhas num acto de veneração. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Guião, p. 136. 
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 1: 17:59 1:20:12 

 
 

“JOÃO DE DEUS 
(...) Eu amo-a, menina Julieta. Tem-me a seus pés. Faça de mim o que quiser. 
 
MENINA JULIETA 
Mas eu não quero fazer nada. 
 
A menina Julieta assume uma postura exageradamente teatral, a lembrar a 
representação dos velhos melodramas do mudo. 
 
Não seja ridículo. Nós os dois? (A menina Julieta leva a mão à testa, 
simulando um achaque) Nunca.” 
 
 

Vamos fazer um salto à cena 39.07: 

 
“Igual a 39.05. João de Deus olha desamparadamente para todos os lados. O 
seu olhar fixa-se, na direcção do busto de Beethoven. Os primeiros 
compassos da 5ª Sinfonia ressoam na sua cabeça. João de Deus tapa os 
ouvidos com as mãos.”48 
 
 

Podemos afirmar sem dúvida que é exactamente neste momento que a 

personagem perde o controlo e se dá uma quebra irremediável que o leva ao acto de 

violência.  

No guião podemos ler:  

 
“39.08 Grande Plano. O busto de Beethoven. Ainda ressoam os compassos 
da 5ª Sinfonia. A menina grita:  
 
MENINA JULIETA (off) 
Largue-me, por amor de Deus! Não desrespeite a farda!49.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Ibidem, 138. 
49 Ibidem, 139. 
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 1:20:32 1:20:50 

 
 

Assistimos, de seguida, ao drama social que tem início no momento em que o 

prosseguimento pacífico da vida social, governada pelas normas, é interrompido pelo 

quebrar de uma regra. O conceito de drama social, elaborado por Victor Turner, trata de 

uma concepção processual da vida social e cultural, que é entendida como baseada 

numa dialéctica entre a ordem estável, formada pelo esconder, e o caos criativo atingido 

pela revelação (Cabral, 2000: 879). Este processo envolve quatro momentos: 1) a 

ruptura (breach); 2) a crise e a intensificação da crise; 3) a acção reparadora (redressive 

action); e 4) o desfecho, que se manifesta como solução harmoniosa ou reconhecimento 

de cisão irreparável. Portanto, podemos definir a repercussão do acto de João de Deus 

como o momento da crise, o sinal da mudança, da fractura na qual a imobilidade se 

esmaga e a paz se converte num conflito aberto. E é aqui que começamos a individuar a 

primeira fase do rito de passagem teorizado por van Gennep, ou seja, a separação do 

indivíduo da sociedade50.  

Descoberto por Violeta, mãe da rapariga, João foge da pensão. Privado dos meios 

de sobrevivência (lar, identidade e posição social) ele viverá como um sem-abrigo. 

Transcrevemos a cena na qual o protagonista espera a abertura da sopa dos pobres.  

 

 

“CENA 41 
Cenário: JARDIM DA IGREJA DOS ANJOS / AV. ALMIRANTE REIS. 
EXT. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, MENDIGO. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Aconselha-se a leitura do capítulo 1. 



 30!

41.01 De PLANO GERAL a PLANO AMERICANO. Travelling muito 
lento de aproximação (charriot colocado em, pelo menos, 20 metros de 
calhas). João de Deus está sentado num banco do jardim, ao lado de um 
Mendigo. (...)51 
 

No final do travelling: 
 
MENDIGO 
Dê-me um cigarrito. 
 
João de Deus dá-lhe um cigarro e acende-lho. 
 
Já chegou o camião da Misericórdia com os panelões52. 
 
O Mendigo aponta para fora de campo.53 
 
41.02 PLANO GERAL. Do outro lado da avenida, vê-se uma bicha de 
mendigos, junto à entrada da sopa dos pobres. Dois funcionários da santa 
Casa da Misericórdia procedem à descarga de panelões de ferro de um 
camião estacionado junto ao passeio54. 
 
41.03 Igual ao final de 41.01. 
 
JOÃO DE DEUS 
Que tal é a comida? 
MENDIGO 
Não é má, mas ao fim de quatro dias cansa. É a primeira vez?55 
 
João de Deus acena que sim com a cabeça. 
 
Tem cartão? 
 
JOÃO DE DEUS 
É preciso um cartão? 
 
MENDIGO 
O senhor tem que ir à Junta de Freguesia do bairro onde reside, pedir que 
lhe passem um cartão. 
 
O Mendigo tira um cartão do bolso do casaco. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Duração da cena no filme 01:23:24 até 01:29:01. Guião, p. 155. 
52 No filme o Mendigo profere duas vezes “já abriu” e não “Já chegou o camião da Misericórdia com os 
panelões” como está escrito no guião. Nem aponta para fora de campo, só olha para a sua direita. 
53 Guião, p.156. 
 
54 Não se vêem os homens a descarregar. 
55 “É a primeira vez?” não é proferida no filme. 
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Igual a este. 
 
JOÃO DE DEUS 
E quem não tem cartão? 
 
MENDIGO 
Se o refeitório não estiver cheio, talvez o porteiro o deixe entrar. Caso 
contrário, o melhor é arranjar um. Há quem os venda ali à entrada. Com 
meia nota é de caras.56 
 
O Mendigo levanta-se. Raccord no movimento do Mendigo a levantar-se. 
 
41.04 PLANO MÉDIO. Repetição do movimento do Mendigo a levantar-se. 
O Mendigo olha na direcção de João de Deus e diz: 
 
MENDIGO 
Vou andando. Não gosto de chegar no fim. 
 
O Mendigo olha para fora de campo, na direcção da sopa dos pobres. 
 
Fica-se à espera de mesa e a fruta desaparece num instante. 
 
O Mendigo sai de campo, na direcção da sopa dos pobres, enquanto diz: “... 
e a fruta desaparece num instante.” 
 
41.05 PLANO MÉDIO. João de Deus a ouvir a falar o Mendigo (off): “... e 
a fruta desaparece num instante.” 
João de Deus fica a olhar, na direcção do Mendigo, que se afasta.”57 
 
 

           
 1:28:57 1:27:05 
 
 

A marginalidade de Deus pode ser analisada como condição de suspensão, uma 

morte social, que o coloca num estado liminar. A este propósito, podemos recuperar o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 No filme é proferida a frase “Alí à porta com meia nota e de caras” e não como está escrito no guião 
“Há quem os venda ali à entrada. Com meia nota é de caras”. 
57 Guião, p. 159-60. 
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conceito de marginalidade de Turner e a sua definição de “homem marginal”, ou seja, um 

indivíduo com uma dupla pertença cultural que, por um lado, ainda não cortou os laços 

com o passado e as tradições e, por outro, também não foi re-aceite pela sociedade.  

João de Deus, nesta fase, encontra-se como o neófito na liminaridade, ou seja,  

 
uma tábua rasa, uma lousa em branco, na qual se inscreve o conhecimento e 
a sabedoria do grupo, nos aspectos pertinentes ao novo “status”. Os ordálios 
e humilhações, com frequência de carácter grosseiramente fisiológico, a 
que os neófitos são submetidos, representam em parte a têmpera da essência 
deles, a fim de prepará-los para enfrentar as novas responsabilidades e 
refreá-los de antemão, para não abusarem de seus novos privilégios. É 
preciso mostrar-lhes que, por si mesmos, são barro ou pó, simples matéria, 
cuja forma lhes é impressa pela sociedade. (Turner, 1974: 127) 
 
 

Mas esta marginalidade, longe de ser o fim das aventuras de João, é pelo contrário 

o preâmbulo ao seu renascimento. Monteiro declarou explicitamente que João de Deus, 

“dans Souvenirs de la maison jaune est un farceur. Son amour pour la femme-flic est un 

jeu, un mensonge”58. O que move a personagem é, evidentemente, um desejo sexual em 

relação a Julieta, e de vingança em relação à sua mãe que, neste caso, representa a 

autoridade. Não podemos esquecer também que João arranca a farda de polícia da jovem, 

símbolo da ordem social. É interessante a dupla relação que João de Deus tem com as 

fardas: num primeiro momento ele desrespeita a farda de polícia da rapariga arrancando-

lhe a camisola; num segundo momento, a seguir à sua fase liminar, João de Deus veste 

uma farda militar, comprada aos ciganos na Feira da Ladra, com o objectivo de marchar 

sobre o Parlamento em São Bento – primeiro verdadeiro acto de rebelião social. 

Como acabamos de referir, depois de ter vendido alguns objectos que 

pertenciam a mãe falecida, João de Deus vai ao barbeiro e à feira da ladra59 comprar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Monteiro, J. C. entrevistado por Hodgson, Pierre.“Entretien avec un vampire” in Cahiers du Cinéma, 
499, Février de 1996: 33. 
59 A cena da feira da ladra não foi incluída no filme, mas encontramo-la igualmente no guião. Podemos 
ler (p.161): 

“CENA 42 
Cenário: FEIRA DA LADRA. EXT. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS; SENHOR EMANUEL; AGOSTINHO. 

42.01 GRUA. De PLANO GERAL, picado, a PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO. 
O movimento da feira. João de Deus, misturado com os transeuntes, dirige-se para a tenda 
do senhor Emanuel, que está no interior do balcão, acompanhado por Agostinho. Duas 
colunas alti-falantes, que difundem uma canção género Marco Paulo, estão colocadas è 
entrada da tenda. Nos expositores e no balcão da tenda vêem-se aparelhos de rádio, 
gravadores e cassetes. João de Deus aproxima-se da tenda. A câmara desce em diagonal até 
enquadrar João de Deus e o conjunto da tenda. 
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uma farda militar. O seu disfarce pode ser interpretado como uma homenagem ao 

cinema de Erich von Stroheim, devido a diversas afinidades, entre as quais a farda do 

Capitão Sergei Karamzin, protagonista de Foolish Wives (1921). Além das afinidades, 

lembramos ainda que na cena de João e Mimi no quarto dele, está pendurado na parede 

um cartaz de Stroheim. Contudo, Monteiro não está a referir-se a esta personagem mas 

a outra, ou pelo menos assim o explica durante uma entrevista realizada por Jean A. 

Gili: 

 
É muito provável que, no imaginário dele [João de Deus], sonhe ser um 
pouco Stroheim, mesmo que esse sonho tome uma forma cinematográfica 
completamente irrisória. Essa sequência tem uma outra conotação. (...) Ora, 
não é por acaso que a minha personagem se mascara de capitão de cavalaria. 
É a minha homenagem pessoal a um senhor que se chama Otelo Saraiva de 
Carvalho e que na altura estava preso. Originariamente, o filme era-lhe 
dedicado. Depois tirei a dedicatória. Porque ele já tinha sido libertado e, por 
conseguinte, já não fazia sentido.60´ 
 
 

É comum encontrar contradições quando analisamos diferentes entrevistas feitas 

ao realizador. Como podemos ver no filme, a farda que ele enverga, juntamente com o 

monóculo, é semelhante à farda vestida pelo Capitão Karamzin. Provavelmente existe 

uma sobreposição de vários sentidos.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O senhor Emanuel entrega a João de Deus um volumoso embrulho. João de Deus diz: “Não 
me dá jeito pagar-lhe agora.” O senhor Emanuel quase grita para João de Deus: 

SENHOR EMANUEL 
Não se preocupe com isso. Paga quando puder. 

João de Deus aperta a mão ao senhor Emanuel, faz uma festa na cabeça de Agostinho, e sai. 
O senhor Emanuel ainda grita, na direcção de João de Deus: 

Boa sorte para si 

Entra um casal de clientes, que o senhor Emanuel e Agostinho atendem.” 

 
60 Monteiro, J. C. entrevistado por Gili, Jean A. “Um cineasta na cidade. Entrevista com João César 
Monteiro” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 362. 
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 1:33:57 1:06:28 

 

 

João, depois de mandado parar pela polícia e interrogado, é internado no 

manicómio (Casa Amarela), onde irá atravessar outra fase liminar, necessária à sua 

transformação definitiva.  

 
“CENA 4861 
Cenário: PORTÃO DE ENTRADA E FACHADA DO HOSPITAL 
MIGUEL BOMBARDA. EXT. NOITE. 
Personagem: CONDUTOR DE UMA AMBULÂNCIA. 
48.01 PLANO DE CONJUNTO. A ambulância atravessa o portão de 
entrada do Hospital Miguel Bombarda, cruza o campo e sai pela direita, por 
uma rampa que contorna o edifício. 
 
CENA 48A 
Cenário: PORTA DE ACESSO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO 
HOSPITAL. 
EXT. NOITE. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, 2 ENFERMEIROS. 
 
48A.01 PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO. A ambulância entra em 
campo e pára junto à entrada do serviço de urgência do Hospital. João de 
Deus, amparado por dois Enfermeiros, é retirado da ambulância. Entram na 
porta de acesso ao serviço de urgência62. 
 
CENA 49 
Cenário: CELA NA 8ª ENFERMARIA DO HOSPITAL MIGUEL 
BOMBARDA. INT. NOITE. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, 2 ENFERMEIROS. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Quando João profere a frase “Marchar sobre São Bento” já ouvimos o sino da ambulância, é o minuto 
01:41:50 do filme. A cena desde a ambulância até a fusão em negro é de cerca 3 minutos (01:41:51 – 
01:43:10). Guião, p. 175. 
62 Esta cena não figura no filme, quando a ambulância sai de capo pela direita há um corte e a cena 
seguinte é quando os enfermeiros estão na cela e depõem o corpo de João de Deus na cama. Guião, p.176. 
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49.01 PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO. Ruído da porta da cela a 
abrir-se. Os 2 Enfermeiros entram em campo, transportando João de Deus, 
visivelmente drogado e envergando uma farda hospitalar, e estendem-no ao 
longo do catre. Tapam-no com um cobertor, deixando de fora a cabeça e os 
pés calçados com alpergatas sem atacadores. Um dos Enfermeiros tira as 
alpergatas a João de Deus e coloca-as junto ao catre. Os Enfermeiros saem 
de campo, fecham a porta e o ferrolho exterior. O aposento fica mergulhado 
na quase obscuridade63. 
 
Fusão em negro.”64 
 
 
 

Esta fase de reclusão, que segue à crise, leva à implementação de estratégias de 

compensação, que são características do drama social. Uma fase de transição, de perda 

das referências sociais. A sua reclusão pode ser vista como uma fase reflexiva, na qual o 

protagonista medita sobre a sua própria condição. É a escalada da crise que desencadeia 

os mecanismos conciliatórios que buscam conter a expansão do estado crítico. Esta 

etapa do drama social caracteriza-se pelo seu alto grau de reflexividade.  

Etimologicamente, a palavra crise vem do grego krisV (krísis) e traz em si a 

ideia do momento decisivo em que pode haver separação ou reconciliação com o grupo 

a que se pertence. Os lugares opressivos, habitados por João, são uma constante ao 

longo dos filmes de Monteiro, assim como o desejo de evasão de uma realidade 

angustiante. Mas a imagem também devém, ao longo do filme e de toda a trilogia, um 

lugar de (auto) reclusão no qual a câmara regista as mutações da personagem, desde a 

doença e o envelhecimento até ao quotidiano da sobrevivência. Aprofundaremos melhor 

o conceito de reclusão e controlo social no próximo capítulo.  

Neste primeiro filme, a única ajuda para sair desta situação é a intervenção de 

Lívio, um velho amigo internado também no hospital. Lugar este onde, como afirma o 

realizador durante uma entrevista com Gili, se encontram dois alter-egos, 

 
l’une qui sort pour vivre son existence civil – peut-être cinématographique – 
et l’autre qui reste perpétuellement enfermée. Je crois que cela arrive à tous 
les hommes d’un certain âge: il y a une partie de nous-mêmes qui se perd 
n’importe où à la suite, disons, des circonstances de la vie.”65 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Duração da cena na cela 01:42:10 – 01:43:10. 
64 Guião, p.177. Estas cenas no guião estão riscadas à mão, mas afinal foram rodadas.  
65 Gili, Jean A. “Recordações da casa amarela” in Positif, 345, Novembre 1989: 58. 
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A loucura de Lívio pode, portanto, ser vista como metáfora da loucura latente e 

reclusa nos meandros da mente humana que, como dizia Monteiro, luta contra a 

existência civil à qual estamos condenados. A “Casa Amarela deve, portanto, ser 

entendida como dupla metáfora da sociedade e da mente, num vórtice que, em 

consequência, une realismo e expressionismo, crueza do viver quotidiano e loucura do 

burlesque, casa e manicómio.”66 

Transcrevemos as palavras proferidas por Lívio, onde se evidencia mais uma vez 

o conceito de máscara, de disfarce de João de Deus.  

Podemos ler no guião: 

 
“Lívio 
Eu sabia que o bom senso acabaria por prevalecer. É preciso que, doravante, 
o teu comportamento seja de tal modo irrepreensível que não levante a mais 
leve suspeita. A fantochada acabou-se: eu ficarei a rezar por ti.”67 
 
 

o que nos faz lembrar das palavras de Goethe, quando este disse que 

 
uma sociedade em que as pessoas não se dissimulam, em que cada um 
apenas segue o seu pendor, a graça e a satisfação não podem manter-se 
durante muito tempo, e onde a gente se dissimula sempre não entram de 
todo. Portanto, não está mal cedermos à dissimulação, logo desde o 
princípio, e sermos, em seguida, tão sinceros quanto quisermos, debaixo da 
máscara68. 
 
 

Ao tomar consciência do seu estado de “homem livre”, João deixa a “porta 

sagrada” para trás com uma insólita missão revelada pelo amigo Lívio: “Vai, dá-lhes 

trabalho!” Como nos explica Monteiro,  

 
[e]m português “dar trabalho” tem esse duplo significado, quer também 
dizer chatear os outros, incomodá-los. Acho que o trabalho humano está a 
desaparecer, o que é um dos crimes mais graves da nossa sociedade. “Dar 
trabalho” significa, talvez, dar ao homem aquilo que lhe é devido. Para 
mim, embora de uma forma talvez utópica, é o trabalho, livre de todos os 
constrangimentos, que torna o ser humano. É uma ideia um pouco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 De Serio, Gianluca. Il cinema di João César Monteiro: cosmogonia e dispersione da Recordações da 
Casa Amarela a Vai e Vem. Tese de licenciatura, Università degli studi di Torino, 2003: 100. 
67 Guião de Recordações da casa Amarela, p.185. 
68 Goethe citado em Monteiro, Paulo Filipe (2010) Drama e comunicação. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra: 130. 
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comunista, não no sentido da filiação num partido político, mas no sentido 
utópico e libertário da palavra69. 
 
 

No final de Recordações da Casa Amarela, João de Deus, como o Nosferatu de 

Murnau, emerge da escuridão de um bueiro com a tarefa de trazer desordem ao mundo 

(dar trabalho). Isto faz-nos recordar as palavras de Turner (1986: 79-80), quando este 

afirmava que é  

 
(…) exactamente o que fazem os membros de uma tribo quando fabricam as 
máscaras, disfarçam-se de monstros, agrupam símbolos rituais variados, 
invertem ou fazem a paródia da realidade profana nos mitos e nas lendas 
populares (…) brincam com os factores da cultura, recolhendo-os em 
combinações geralmente de carácter experimental, às vezes casual, grotesco, 
improvável, surpreendente, perturbador.  
 
 

Citando as palavras de João César Monteiro: 

 
A missão de Nosferatu tem uma componente maligna. Mesmo que, por 
hipótese, a personagem conseguisse enriquecer e tornar-se filantropo, o que 
será, talvez, o caso no meu próximo filme. Essa filantropia, mesmo que 
fosse exercida com a melhor das intenções, seria de tal forma desordenada 
que iria suscitar justas censuras, até de um padre, ou seja, de alguém que 
não se deixa enganar por essa pseudo-generosidade para com os outros. 
Creio que essa aparição de Nosferatu, essa saída simbólica da vagina, é 
ambígua.70 
 
 

Até Serge Daney, crítico cinematográfico e grande amigo de João César 

Monteiro, definiu João de Deus, em Recordações da Casa Amarela, como “un monstre 

urbain”71, um homem que, incluído na cidade, se transforma num monstro pela 

incapacidade de se adaptar. Ao longo da trilogia, a personagem transforma-se e, com os 

anos, aprenderá a adaptar-se e, de uma certa forma, a dominar uma sociedade 

caracterizada pela miséria moral. 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Monteiro, J. C. entrevistado por Gili, Jean “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 415.. 
70 Ibidem, 415. 
71 Daney, Serge em Burdeau, Emmanuel “Ne pas céder un poil” in Cahiers du Cinéma, 541, Dezembro 
1999: 43. 
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Podemos individuar, neste primeiro capítulo, uma estrutura simétrica com 
uma narração que poderá ser dividida em duas partes, e em ambas pode ver-
se, entre outras coisas, uma tentativa de revanche. Na primeira parte, a 
tentativa de sedução da jovem e, na segunda parte, o disfarce de oficial. As 
duas tentativas revelam-se infrutíferas: a primeira leva à expulsão da casa e 
a segunda ao internamento no hospital psiquiátrico.  
 
 

     
 1:25: 55 1:32:10 1:52:54 

 
 

Resumindo, em primeiro lugar assistimos ao drama social devido ao acto de 

violência contra a menina Julieta – um drama que activa a primeira fase do rito de 

passagem, a separação. A personagem afasta-se da sociedade e passa a viver como um 

sem abrigo: “Esta primeira fase (de separação) abrange o comportamento simbólico, 

que significa o afastamento do indivíduo, quer do ponto fixo anterior na estrutura social, 

quer de um conjunto de condições culturais, ou, ainda, de ambos”72. Passa, então, pela 

fase liminar no hospital psiquiátrico: “Durante [este] período ‘liminar’, intermédio, as 

características do sujeito ritual (o ‘transitante’) são ambíguas; ele passa através de um 

domínio cultural que tem poucos, ou quase nenhum, dos atributos do passado ou do 

estado futuro.”73 Encontra-se, portanto, num estado de quase suspensão da realidade, 

até regressar à sociedade, passando pela ‘porta sagrada’. Nesta 

 
terceira fase (reagregação ou reincorporação), consuma-se a passagem. O 
sujeito ritual, seja ele individual ou colectivo, permanece num estado 
relativamente estável mais uma vez, e em virtude disto, tem direitos e 
obrigações perante os outros, de tipo claramente definido e “estrutural”, 
esperando-se que se comporte de acordo com certas normas costumeiras e 
padrões éticos, que vinculam os incumbidos de uma posição social a um 
sistema de tais posições. 74 
!

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Turner, Victor. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Vozes, 1974: 116-7. 
73 Ibidem, 116-7. 
74 Ibidem, 116-7. 
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Tendo em conta a definição de Turner, parece óbvio que João, enquanto 

disfarçado de Nosferatu, não tem intenção de comportar-se de “acordo com certas normas 

costumeiras” e que, pelos vistos, não haverá uma reagregação da personagem à sociedade, 

ou pelo menos não saberemos nada dele até ao próximo capítulo da trilogia, A Comédia 

de Deus. É neste segundo filme que encontramos João dono de um apartamento e gerente 

de uma geladaria. A única informação que recebemos e que faz de ligação entre os dois 

filmes é o monólogo de João quando está sentado no banco com o mendigo. 

Transcrevemos aqui a parte do monólogo que nos informa do seu encontro com Judite, 

personagem que iremos encontrar no filme seguinte como dona da geladaria Paraíso. 

 
“Encontrei uma amiga da Mimi, a Judite, que deixou a vida e montou uma 
geladaria nas avenidas novas. Não me pareceu agradada por me ver a rodar 
por ali, mas como sempre fui “very british”, fiz vista grossa e não perdi as 
estribeiras. Só flor de nata, encomendei eu. Enquanto me aviava, começou a 
falar da Mimi, dessa desgraçada que nunca teve cabeça, até ia com pretos e 
coisas assim. Deu-me uma coisa. Filei-a por trás, à canzana, para ser exacto, 
com aquele ‘ostinato rigore’ que me caracteriza. “Ai senhor João, isto está 
mau para o negocio, não me desgrace”, implorou ela. Não a desgracei. 
Enfiei-lhe o dedo no olho do cu e ficámo-nos assim”75.  
 
 

 

 

 

2.2 A Comédia de Deus (1995)  

 

 

Afigura-se-me importante esclarecer que, inicialmente, o realizador tinha pensado 

num díptico e não num tríptico, ou seja, os filmes A Comédia de Deus e As Bodas de 

Deus foram escritos como um único corpus fílmico. Os problemas devidos à duração e à 

falta de dinheiro obrigaram João César Monteiro a realizar o corte em duas partes. Em A 

Comédia de Deus João de Deus consegue subir de status social: trabalha numa geladaria e 

vive num espaço próprio. Achamos interessante transcrever as palavras de Iasbeck, que 

apresenta o que van Gennep definiu como “momentos de transição”: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 A referência a Judite não se encontra no guião, em vez disso à página 156 podemos ler: “O Emanuel 
tem-me valido, é um amor de pessoa. Temos aí uma coisa entre mãos. Nada de especial. Uma pequena 
encomenda. Até tenho vergonha, sinto remorsos, mas, um dia, andava a Rosário a regar as sardinheiras, e 
deu-me uma coisa; filei-a por trás. Ai senhor João, não me desgrace – implorou ela. Não a desgracei. 
Enfiei-lhe um dedo no olho do cu e ficámo-nos assim”. (Minutagem: 01:26:21 – 01:27:06) 
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o primeiro deles é o dos “ritos de agregação”, cuja função é a de predispor a 
organização para receber o novo e ao mesmo tempo preservá-la dos riscos de 
desestruturação que venham a afetar seu funcionamento. São ritos que 
acondicionam o equilíbrio do sistema pelo fato de que integram os indivíduos 
a essas novas situações, interferindo o mínimo possível no fator 
psicológico/emocional. Por sua função de integrar e garantir a continuidade 
de sistemas que já se encontravam em funcionamento antes da chegada da 
novidade, são também chamados de “pós-liminares”.76 
 
 

Como podemos ler no Dossier de Imprensa: 

 
Os dias do senhor João de Deus decorrem sem grandes sobressaltos, 
divididos entre o seu trabalho no PARAÍSO DO GELADO onde, a contento 
de todos, desempenha as funções de encarregado e de inventor da 
especialidade da casa, o famoso gelado Paraíso, que faz as delícias da 
clientela, e a sua casa, onde, paralelamente aos trabalhos domésticos, ocupa 
as suas horas de ócio, quase sempre solitárias, a coleccionar pentelhos 
femininos, num precioso álbum a que chama “Livro dos Pensamentos”. 
As raparigas de origem modesta constituem o pessoal do estabelecimento, 
são objecto dos cuidados permanentes do responsável, zeloso pelo 
cumprimento de regras básicas de higiene que não façam perigar a saúde 
pública. 
Satisfeita com o curso do negócio, Judite, a patroa, sonha fundi-lo com uma 
empresa francesa e conta com os préstimos de João de Deus para 
impressionar favoravelmente um famoso geladeiro francês, vindo 
expressamente de Paris para provar a especialidade da casa. Os resultados 
são nulos e saldar-se-ão por um rotundo fracasso. 
Entretanto, o comportamento de João de Deus – até aí sem falhas – começa 
a apresentar sintomas de desvios algo inquietantes. Que o digam a senhora 
arquitecta, Rosarinho e Virgínia. 
Um belo dia, João de Deus encontra a Joaninha de olhos verdes, a filha do 
corpulento talhante da esquina e, depois de a ter atraído a sua casa, 
presenteia-a, não só com um banho de leite de vaca, como com tantas e tais 
guloseimas, que a menina se sente acometida de indisposição intestinal, o 
que, felizmente, graças a João de Deus, é passageiro. 
O carniceiro progenitor, pretextando bestiais ofensas ao hímen de Joaninha, 
prepara-se para lavar a honra ultrajada num banho de sangue.  
Hospitalizado de urgência, em estado considerado desesperado, João de 
Deus consegue, todavia escapar às garras de morte. Também Judite, desta 
vez, não se compadece: despedimento com justa causa. 
De regresso a casa, aguarda-o um quadro devastador: uma montanha de 
destroços, tudo feito em cacos, o “Livro dos pensamentos” reduzido a 
cinzas.77 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Iasbeck, Luiz Carlos “Os mitos, os ritos e a pax organizacional” in Intercom – NP 5 – Relações Públicas e 
Comunicação Organizacional, 2006: 6-7. 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/52851867000087614983195983172744201719.pdf 
77 Monteiro, J. C. “A Comédia de Deus” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 417. 
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Ao longo do filme, o corpo de João de Deus veste várias máscaras (uma espécie 

de transformação do sujeito noutro), através das quais ele pode revelar uma parte 

escondida e profunda da sua personalidade. Existe mesmo uma cena no início do filme 

(15:28 – 13:35) onde vemos João de Deus entrar numa taberna e sair com uma máscara 

de monstro. Dirige-se a casa e, enquanto verifica a sua caixa de correio, aparece um rapaz 

que lhe pede de volta a sua máscara. João de Deus tira-a e devolve-a ao menino, que sai 

do campo visual. Como dizia José Gil, “os monstros tocam-nos pela (...) irrupção do 

corpo individual a-significante no espaço social que nos angustia, é a ameaça que ele faz 

pesar sobre o nosso ser cultural, ao devorar os signos, que nos amedronta.”78  

 
 

     

 
 

A máscara traz em si um forte elemento sagrado e social. O homem criou formas 

mágicas, míticas, ritualistas e lúdicas, escondendo-se atrás de disfarces a que chamou 

“máscaras”. A palavra máscara, de origem italiana, designava uma criação fantástica 

associada a manifestações diabólicas ou em torno de um mistério; daí que se tenha 

transformado, graças ao Carnaval, num objecto de divertimento. Durante muito tempo, 

foi exibida entre o oscilar do satírico e do sagrado, do terror e da irrisão, da verdade e da 

ilusão, da ameaça e da hilaridade: 

 
Não é provavelmente por um acaso histórico que o termo pessoa, no seu 
sentido primeiro, significa máscara. É antes o reconhecimento do facto de 
que toda a gente, sempre e em toda a parte, representa um papel, mais ou 
menos consciente. (...) É nesses papéis que nós nos conhecemos uns aos 
outros, e que nos conhecemos nós mesmos. Num certo sentido, e na medida 
em que representa a ideia que nós fazemos de nós mesmos – o papel que 
nos esforçamos por assumir – esta máscara é o nosso verdadeiro me, o me 
que nós gostaríamos de ser. No fim, a ideia que nós temos do nosso papel 
torna-se uma segunda natureza e uma parte integrante da nossa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Gil, José. Monstros. Lisboa: Relógio D’Água, 2006: 40. 
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personalidade. Vimos ao mundo como indivíduos, assumimos uma 
personagem e tornamo-nos pessoas. (Park citado em Monteiro, P.F. 2010: 
140) 
 
 

Há indícios de ter sido Téspis o primeiro actor da história do teatro ocidental a 

usar uma máscara para fins dramáticos, uma máscara cujas relações com os ritos 

primitivos eram evidentes. Nos ritos primitivos, a máscara ritual não era um objecto 

qualquer, mas possuía, aliás, um sentido sagrado. Nos rituais, as máscaras têm uma 

função: estão ligadas a acções essenciais de mutação e metamorfose. A máscara ritual 

transcende, é uma simulação de poderes divinos e concretiza conceitos abstractos. 

Portanto, confere uma qualidade espiritual ao homem, quando este utiliza a máscara e 

representa o espírito dos mortos e animais. 

Os romanos, ao apropriarem-se de diferentes elementos da cultura grega, 

absorveram o uso das máscaras no seu teatro, denominando-as “personas” e “larvas”. 

Estas denominações não eram apenas para o objecto cénico da “máscara”, mas também 

para indicar as características expressivas e físicas da personagem. No teatro romano era 

comum a utilização de mais de uma máscara em cena, onde, de acordo com a expressão 

derivada da acção, “se trocava de larvas”.  

Na Idade Média, a máscara passou a ser mais utilizada nas festas profanas, não 

deixando de fazer parte dos “mistérios” (forma de espectáculo fomentado pela igreja 

dominante com o intuito de propagar os seus dogmas). Mas é no Renascimento que a 

máscara adquire novas características: primeiro pelas “farsas” apresentadas nos 

castelos, onde a nobreza as usava como forma de nivelar os convidados presentes, 

incorporando-as no próprio traje e, segundo, pela retomada do teatro popular, em toda a 

Europa, com a Commedia dell’Arte. 

As máscaras sociais são outro tipo de máscaras: são as atitudes sociais que 

precisamos de assumir nos mais diferentes tempos e espaços da sociedade 

contemporânea. Bertolt Brecht utilizou a palavra “gestus” para se referir às atitudes 

sociais nas inter-relações das personagens. As relações de poder entre estas causam o 

“gestus” brechtiano, ou melhor, a máscara social da personagem. 

A máscara, no teatro e no cinema, amplia conceitos, amplifica a vida, mostra 

algo para além do que aparenta. Mas a máscara está também associada a situações 

lúdicas e subversivas da realidade, como na cena da máscara do menino que João de 

Deus rouba. O mascarar-se na infância é o prelúdio de uma outra dimensão do corpo 
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que transforma, por consequência, o espaço circundante. A máscara ritualista e o jogo 

encontram-se na mesma configuração, indissociáveis da subversão do real, criando 

laços com a construção do corpo do actor e transformando o próprio corpo noutro, a 

partir de um feitiço. Neste contexto, quando o aspecto lúdico do jogo se justapõe ao 

ritual, o carácter sagrado desse mesmo ritual estende-se a toda a prática artística.  

A permuta das máscaras culturais permite ao corpo de João César Monteiro 

criar, portanto, um mosaico de sistemas de signos diferenciados e práticas heterogéneas 

de significados. A transformação da personagem de João de Deus desde Recordações 

da Casa Amarela até A Comédia de Deus é significativa. No primeiro filme, é uma 

personagem ainda fechada sobre si mesma, difícil de alcançar pela sua extrema 

incomunicabilidade e impermeabilidade ao mundo à sua volta; no segundo filme, a 

personagem apresenta-se mais transparente e generosa e consegue criar em seu redor 

um microcosmo próprio. Em relação à sua personagem, Monteiro diz:  

 
Nas Recordações da Casa Amarela é um farsante. O seu amor pela mulher 
polícia é um jogo, uma mentira. Nesse filme João de Deus é uma 
personagem muito fria. Muito distanciado dos outros. Poderia ter amado 
Mimi. Talvez a ame. Mas essas coisas passam-lhe ao lado. Até com a mãe 
dele. É alguém muito centrado sobre si próprio. Em A Comédia de Deus é 
uma personagem mais séria. Mais grave e mais vulnerável. E mais honesta 
em relação aos outros. Por isso pode amar. Mas isso irá ver-se no próximo 
filme [As Bodas de Deus]. De qualquer forma é já uma personagem mais 
humana, mais interessante.79 
 
 

      
 3:07 21:18 

 

 

O “Paraíso do gelado”, que o demiurgo João gere com meticulosidade, é um 

verdadeiro paraíso dos sentidos, onde se criam sabores únicos, sublimes. Mas esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Monteiro, J. C. entrevistado por Hodgson, Pierre “Entrevista com um vampiro” in Nicolau, João (org.) 
João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 426. 
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máscara de inofensivo vendedor de gelados (desta vez, a máscara não tem conotações 

lúdicas mas sociais) está bem guardada dos olhares indiscretos e é na intimidade das 

quatro paredes que João se transforma em sacerdote e oficia rituais (para além de 

coleccionar, nos seus tempos livres, pêlos púbicos femininos e “citações do Cântico 

dos Cânticos, de Bashô, de Pierre-Jean Jouve”80, que reúne no seu Livro dos 

Pensamentos). Estamos perante uma verdadeira cerimónia ritualista dedicada ao culto 

do feminino, que João baptiza de ‘cerimónia champanhesa’.  

O termo cerimónia é frequentemente utilizado como sinónimo de ritual, embora 

ambos difiram em alguns aspectos81. De acordo com Maria Azzolin, o ritual “refere-se 

sobretudo à necessidade normativa ou psicologicamente compulsiva de lealdade perfeita 

para a formulação de regras de comportamento expressivo ou mágico”, e a cerimónia 

“acentua do mesmo modo o entrelaçamento do valor e do sentimento com o ato 

expressivo”82. Beals e Hoijer definem ritual como “um modo prescrito de realizar actos 

religiosos”, enquanto definem cerimónia como algo que envolve “um conjunto de 

rituais entrelaçados e relacionados e que são desempenhados num determinado 

momento”83. Edmund Leach diagnostica a relação das pessoas que participam na 

cerimónia, admitindo que os participantes de um ritual estão trocando experiências 

comunicativas simultaneamente. Através de vários canais sensoriais diferentes, eles 

estão representando uma seqüência ordenada de fatos metafóricos dentro de um espaço 

territorial que foi, ele próprio, organizado para fornecer um conteúdo metafórico à 

execução. 

Leach acrescenta, de seguida, “que as dimensões, musicais, coreográficas e 

visual-estéticas parecem, todas elas, formar componentes da mensagem total.” 

Continua o autor: 

 
Nas práticas rituais comuns culturalmente definidas, não existe um 
‘compositor’, além dos ancestrais mitológicos. Os procedimentos seguem 
um padrão ordenado estabelecido pela tradição – ‘este é o nosso costume’. 
Existe geralmente, um ‘maestro’, um mestre de cerimónias, um padre 
principal, um protagonista central cujas acções dão o marco temporal para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Ibidem, 424. 
81 Para aprofundar aconselha-se a leitura do capítulo 1. 
82 Azzolin, Maria Lisabéte Terra. Cerimonial universitário: instrumento de comunicação. Santa Maria: 
UFSM, Centro de Ciências Sociais e Humanas, 1997: 30. 
83 Beals, R. L.; Hoijer, H. An Introduction to Anthropology. New York, Macmillan, 1953: 496-7. 
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todos os outros.84  
 
 

Durante a cerimónia de Deus, nada é inocente na rapariga Joaninha e, por isso, 

consideramos não poder falar em violência. Desde o encontro das duas personagem na 

geladaria, onde Joaninha combina encontrar-se de noite na casa de João (a seguir ao 

cinema com as amigas), até à chegada desta a casa de João, é perceptível que o convite 

nada tem de casto; pelo contrário, Joaninha aparece numa atmosfera irreal, quase 

sagrada, sem tempo e, portanto, sem idade.  

Como afirma o realizador,  

 
[l]ui a un côté vampirique. Mais des deux, l’homme et la jeune fille, lequel 
est vraiment le vampire? Aujourd’hui, les vampires ne boivent pas 
forcément le sang. Un vampire bébé se nourrit au sein. Joaninha aussi a un 
coté vampirique. Le pire vampire n’est pas celui qu’on croit. Le 
vampirisme, c’est la dégustation de l’autre. J’aime à penser que ce film est 
un film sur l’altérité. Est-ce que l’altérité est franchissable?85 
 
 

Se até agora sempre identificámos João com um vampiro, neste filme o 

verdadeiro vampiro é a rapariga, já que será ela a roubar a liberdade e o paraíso a João. 

Vem alertar-nos para o sacrifício de João, no altar metafórico da rapariga, a cena em 

que João vai comprar a carne ao talho de Evaristo, pai da jovem.  

Podemos ler no guião: 

 
“CENA 0686 
Cenário: TALHO. EXTERIOR/INTERIOR. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, SENHOR EVARISTO, LINGUIÇA. 
 
Com uma beata ao canto da boca, os braços e o avental salpicados de 
sangue, o senhor Evaristo, de um só golpe, escorcha o anho, que baloiça 
pendurado num gancho pelas patas traseiras e, afiando o cutelo, enquanto 
saúda o recém-chegado João de Deus, prepara-se para o abrir 
longitudinalmente e limpar-lhe o interior, separando, primeiro, as miudezas 
das vísceras e, depois, já no cepo, a cabeça do resto do corpo. Uma história 
interminável, a deste anho. 
 
SENHOR EVARISTO 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Leach, E. Cultura e comunicação: a lógica pela qual os símbolos estão ligados. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1978: 55. 
85 Monteiro, J. C. entrevistado por Hodgson, P. “Entretien avec un vampire. Rencontre avec João César 
Monteiro” in Cahiers du Cinéma, 499, Février 1996: 33-5. 
86 Minutagem 22:24 – 26:30. 
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...Morto aqui mesmo, pouco antes do senhor João de Deus ter chegado87. 
O senhor Evaristo mostra-lhe um alguidar cheio de sangue ainda quente. 
 
SENHOR EVARISTO 
Foi oferta de um amigalhaço do Norte que se meteu na frugoneta e veio dar 
uma passeata até Lisboa, vá lá saber-se porquê. Vai ver os Jirónimos, disse-
lhe eu, que assim de repente, nem me lembrei da Torre de Belém ali ao lado. 
 
JOÃO DE DEUS 
E da ponte. 
 
SENHOR EVARISTO 
Isso. Nem ao estádio da Luz quis ir. Cheira-me a putedo, mas a gente logo 
conversa. Enfio-lhe uns copitos no bucho e tiro-lhe os nabos todos da 
púcara. Mas como lhe ia dizendo, o borreguinho ainda nem se tinha de pé. 
Peguei-o ao colo, pôs-se-me a fazer mé-mé, o bafo cheirava a leite, quer 
ver? 
 
O senhor Evaristo abre o bucho do borrego. 
 
SENHOR EVARISTO 
Está a ver? Está a ver o leitinho que ele tem? Botei-lhe a mão aos 
gorgomilos,88 e já estás! 
 
JOÃO DE DEUS 
E assim se tiram os pecados do mundo. 
 
SENHOR EVARISTO 
Tretas. Vais marinar e amanhã, pró jantar, churrasco nas brasas com ele.89 
Eu nem o posso vender, mas se quiser dispenso-lhe a mioleira. Parece que 
tem fósforo fortificante e com ovos mexidos faz bem às minhas miúdas que, 
coitadinhas, entraram em férias e estão precisadas. Só têm olhos para os 
estudos, aquelas, e estão na força da idade. Têm mais cachimónia as três que 
muito ministro que por aí anda, pode crer90. 
 
JOÃO DE DEUS 
Acredito piamente, mas declino a mioleira. 
 
SENHOR EVARISTO 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 No filme antes desta frase Evaristo diz “O’ senhor João de Deus, está bom? 
88 O diálogo desde “Foi oferta de um amigalhaço do Norte” até aqui não foi incluído no filme. 
89 Esta frase “Tretas. Vais marinar e amanhã, pró jantar, churrasco nas brasas com ele.” não foi incluída no 
filme. 
90 No filme o que foi dito pelo Evaristo é o seguinte: “Dizem que é muito bom, que é forte, que é 
fortificante, sabe? Então, com uns ovinhos mexidos nem queria saber. Olhe, as minhas filhas vão gostar 
imenso, sabe? Elas, coitadinhas, precisam. Precisa porque estão na força da vida. Só têm olhos para os 
livros. Digo-lhe uma coisa, Sr. João de Deus, as minhas três filhas têm mais cachimónia do que muito 
ministro desse para aí anda.”. 
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O que é que vai ser?91... Que me diz a uma isquinhas de vitela? 
 
JOÃO DE DEUS 
Finamente cortadas, não digo que não.92 
 
Linguiça assoma à porta93, sopesando as partes: 
 
 

     
 26:03 26:20 

 
 

LINGUIÇA (com voz esganiçada) 
Ó Evaristo, tens cá disto?94 
Não tendo à mão resposta testicular, contenta-se o senhor Evaristo com o 
arremesso de um bom quilo de bife, que atinge a vidraça da montra do talho, 
enquanto Linguiça, se põe fora do alcance da sanha do senhor Evaristo. 
 
Sr. EVARISTO 
Panilas do caralho!”95. 
 

   
 24:30 24:55 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Antes disso, Evaristo diz “Ah, sim? Então e… o que è que vai ser?” 
92 No filme Evaristo diz “Olhe para este luxo, olhe para esta coisa linda… 
Sim, senhora… Umas isquinhas fininhas. Isto é uma maravilha, senhor João de Deus… 
Fininhas aqui…”. 
93 Minuto 26:03. 
94 Nesta cena (minutagem 26:12 - 26:34) passa-se algo de cómico quando entra o rapaz e, para conseguir 
um pedaço de carne, pica Evaristo que, irritado, lhe atira um pedaço de vaca. A cena é uma homenagem 
ao filme português O pátio das cantigas (1942) de Francisco Ribeiro (minutagem 32:44 – 32:56). 
95 Guião, em posse da Cinemateca Portuguesa, 1994: 22-3. 
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Nesta cena, quase como se fosse um sacrifício pagão, Evaristo eviscera um 

cordeiro e corta-lhe a cabeça ao som de Agnus Dei da Missa Sanctae Caeciliae de 

Haydn e do Miserere de Vivaldi. É evidente que o cordeiro antecipa João, que será em 

breve sacrificado: “assim se tiram os pecados do mundo”, ele mesmo profere. Como 

dizia Bataille (1961: 577), durante “o sacrifício, o sacrificador identifica-se com o 

animal atingido pela morte. Assim, ele morre vendo-se morrer e, de qualquer forma, 

pela sua própria vontade, com a mão na arma do sacrifício. Mas é uma comédia!” 

O ritual, cerimónia champanhesa, ao qual João de Deus submete a filha do 

homem do talho tem algo ligado à matéria, aos alimentos: “du lait, des œufs... ces 

éléments maternels avec lesquels on confectionne les glacés”96. Este ritual, apesar de 

não poder ser aceite na cultura europeia por causa da idade da rapariga, é uma 

verdadeira cerimónia que traz em si as características básicas do ritualismo. 

 
Assim, se os ritos não resolvem a vida social, sabemos que sem eles a 
sociedade humana não existiria como consciente, uma dimensão a ser 
vivenciada e não simplesmente vivida, como ocorre com os gestos mais 
pesados da rotina cotidiana. As cerimónias, como muito bem percebeu Van 
Gennep, são como as etapas de um ciclo que se deseja marcar ou revelar, 
uma espécie de moldura especial, mesmo quando o quadro que ela 
determina, circunscreve e torna consciente, é banal ou mesmo cruel. O rito, 
assim, também enquadra – na sua coerência cênica grandiosa ou medíocre – 
aquilo que está aquém e além da repetição das coisas reais e concretas do 
mundo rotineiro. Pois o rito igualmente sugere e insinua a esperança de todos 
os homens na sua inesgotável vontade de passar e ficar, de esconder e 
mostrar, de controlar e libertar, nesta constante transformação do mundo e de 
si mesmo que está inscrita no verbo viver em sociedade.97  
 
 

Utilizando jovens mulheres, João de Deus tenta uma elevação espiritual através 

de rituais iniciáticos. Criam-se, assim, um lugar e um tempo fora da realidade, em que a 

casa e a geladaria, durante os rituais, se transformam em templos nos quais o 

protagonista/sacerdote celebra o culto do feminino com as suas “sacerdotisas”98. 

A suspensão obtida nas cenas rodadas no seu espaço sagrado tem como último 

objectivo criar um espaço de destilação onde se dá origem a um gelado paradisíaco. 

Escreve Aurélien Py:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Remy, Vincent “La Comédie de Dieu” in Télérama, 2405, 14 Février 1996: 30-1. 
97 Da Matta, Roberto “Apresentação” in Gennep, Arnold van. Os ritos de passagem. Vozes, Petrópolis, 1978: 11. 
98 Monteiro, J. C. entrevistado por Hodgson, P. “Entretien avec un vampire. Rencontre avec João César 
Monteiro” in Cahiers du Cinéma, 499, Février 1996: 29. 
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Este sistema rigoroso da acção e da sua mise-en-scène revela o ritual. O ritual 
transforma o acontecimento em estrutura, escreve Lévi-Strauss, ao contrário 
do jogo que transforma a estrutura em evento (...). Ritual e bufonaria são 
indissociáveis. A ritualização é relativa. João de Deus é alternativamente, ou 
simultaneamente, o ordenador do ritual e o bufão que o perturba. Com a 
mesma arbitrariedade, a representação é ritualizada ou (...) transformada em 
bufonaria. (...) Bufonaria e ritual coexistem porque a cena é a revelação do 
jogo: jogo da construção de um ritual com elementos grotescos, jogos de 
derisão deste ritual.99 
 
 

O ritual chega ao seu final e o que resta é uma espécie de éducation sentimentale 

com a qual o protagonista mostra as suas armas de sedução e baptiza o espectador. 

Concluído o ritual e, depois de Joaninha se ir embora, João dança com as cuequinhas 

cor-de-rosa dela, ao som do Terramoto de Haydn, enfatizando e quase profetizando o 

que irá acontecer em breve. Estamos perante a sublimação do seu fetiche, a criação da 

religião “de Deus”. 

Neste contexto é oportuno transcrever as palavras de Goffman, que foi buscar as 

teorias de Durkheim, para delinear um paralelismo entre os deuses primitivos e os 

deuses contemporâneos, ou seja, nós mesmos: 

 
Sugeri a hipótese de a concepção durkheimiana da religião primitiva poder 
ser traduzida em conceitos de deferência e mantenho que tais conceitos 
nos ajudam a perceber melhor alguns aspectos da vida urbana laica. Isso 
implica que este mundo laico moderno não seja assim irreligioso como se 
poderia pensar. Livrámos-nos de muitos deuses mas o indivíduo continua a 
ser, obstinadamente, uma divindade de notável importância. Comporta-se 
com uma certa dignidade e são-lhe feitas muitas pequenas homenagens. É 
ciumento do culto que lhe é devido e, todavia, se for abordado da forma 
certa, está pronto a perdoar aqueles que o ofenderam. (...) Talvez o 
indivíduo seja um deus tão vital porque pode, efectivamente, perceber o 
significado cerimonial a partir da maneira como ele é tratado, e responder 
pessoalmente, de modo dramático, ao que lhe é oferecido. Nos 
relacionamentos entre estas divindades é necessária a intervenção de 
intermediários: cada um destes deuses é capaz de celebrar o divino ofício 
como sacerdote de si mesmo.100  
 
 

João, descoberto por Evaristo, pai da jovem Joaninha, acorda no hospital após 

ter sido brutalmente atacado por aquele101. Podemos ler no guião (1994: 97-9): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Py, Aurélien “Le désir de continuité” in D’Allonnes, F. Revault (org.) Pour João César Monteiro. 
Crisnée: Yellow now, 2004: 290-1. 
100 Goffman, Erving apud Segalen, Martine. Riti e rituali contemporanei. Bologna: il Mulino, 2002: 104. 
101 Minutagem: 02:26:40 – 2:30:04. 
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“CENA 37 
Cenário: DESCAMPADO JUNTO À VIA FÉRREA, EXTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, SENHOR EVARISTO. 
 
O senhor Evaristo sai da furgoneta, abre a porta do lado direito e intima 
João de Deus a sair, afastando-se alguns passos da furgoneta. João de Deus 
põe a mão de fora para se certificar da intensidade da chuva. 
JOÃO DE DEUS 
Esqueci-me de trazer o guarda-chuva. 
 
SR. EVARISTO (com voz sombria) 
Não vais precisar.  
 
João de Deus sai da furgoneta e, com alguma relutância, dá alguns passos na 
lama. Pára a alguma distancia do senhor Evaristo e acende um cigarro. O 
senhor Evaristo tira do bolso das calças uma faca capadeira e exibe-a na mão.102 
 
SR. EVARISTO (ordenando) 
Arreia as calças! 
 
JOÃO DE DEUS (com algum sangue frio) 
Não me apetece. Não me apetece mesmo nada. 
 
SR. EVARISTO (insistindo) 
Arreia as calças. É melhor para ti. 
 
João de Deus puxa uma fumaça digna e meneia a cabeça a dizer que não. 
 
JOÃO DE DEUS (atacando) 
Tens muita garganta com essa merda na mão. 
João de Deus tira partido da perplexidade momentânea do talhante. 
 
SR. EVARISTO 
Não queria sujar as mãos num monte de esterco. 
 
O senhor Evaristo atira a faca fora. 
 
JOÃO DE DEUS (pondo-se em guarda) 
Esse é outro falar. 
 
O senhor Evaristo avança para João de Deus de punhos cerrados. João de 
Deus baixa-se, num ápice e atira um naco de lama à cara do senhor Evaristo, 
atingindo-o nos olhos. O senhor Evaristo leva as mãos aos olhos e João de 
Deus aplica-lha um directo no queixo, com a esquerda, o que, alem de não 
abalar minimamente o brutamontes, a deixa inutilizada para o resto do 
combate. Consiste este nalgumas esquivas notáveis de João de Deus ao 
redor do senhor Evaristo, até este, depois de vários golpes vãos, atingir 
finalmente João de Deus, que fica prostrado no lamaçal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Toda esta cena que acabamos de transcrever não foi incluída no filme. Guião, p.97. 
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O senhor Evaristo, segurando-o pelos pés, arrasta o corpo de João de Deus 
até à via férrea e atravessa-o nos carris. Chove impiedosamente. O senhor 
Evaristo olha o corpo de João de Deus. 
 
SR. EVARISTO 
Não eras boa rês... 
 
O senhor Evaristo afasta-se. 
Ouve-se o ruído de um comboio que se aproxima103. 
 
CENA 38 
Cenário: CORREDOR DO HOSPITAL DE SÃO JOSE, INTERIOR, DIA. 
Personagem: JOÃO DE DEUS 
 
João de Deus é conduzido em maca, através de um corredor da urgência do 
hospital, cheio de doentes que aguardam a sua vez.104 
 
 

À beira da morte, é no hospital que João atravessa a sua fase liminar: um espaço de 

reclusão, onde a personagem é aprisionada depois de ter tentado elevar a sua condição social.  

Transcrevemos aqui as palavras proferidas no hospital que, cremos, resumem a 

fase liminar que a personagem atravessa. Uma resposta que carrega em si a vontade da 

personagem de regressar ao mundo, à sociedade, em que não conseguiu integrar-se. 

 
 

           
 2:27:45 2:30:56 

 
 

Podemos ler no guião: 

 
“CENA 39 
Cenário: ENFERMARIA DO HOSPITAL DE SÃO JOSÉ, INTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, MÉDICO, ENFERMEIRA. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 A cena da luta até a chegada de João de Deus no hospital não foi incluída no filme. Guião, p. 98. 
104 Guião, p. 99. 
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João de Deus, coberto de ligaduras, estendido numa cama da enfermaria. 
Um médico, acompanhado por uma enfermeira, aproxima-se da cama. 
 
MÉDICO (em voz baixa) 
Este não passa de amanhã. 
 
João de Deus levanta, na medida possível, um dedo e diz: 
 
JOÃO DE DEUS 
Isso é o que tu julgas.”105 
 
 

Ludibriando a morte, metáfora da morte social, e recuperadas as forças, João 

dirige-se à geladaria, entretanto transformada numa versão americana da outra, voltando 

a encontrar Judite, que o insulta e o expulsa do Paraíso que já não lhe pertence; é neste 

momento que João profere a frase quase profética: “Não são vocês que me expulsam, 

sou eu que vos condeno a ficar.” 

 
“CENA 40 
Cenário: CASA DE JOÃO DE DEUS, INTERIOR, DIA. 
Personagem: JOÃO DE DEUS. 
 
Saído do hospital, ainda com marcas no rosto, o senhor João de Deus entra 
em casa e depara com um cenário devastador: um montão de destroços, tudo 
em fanicos, o Livro dos Pensamentos reduzido a cinzas. 
João de Deus suspira fundo. 
Lança um derradeiro olhar aos escombros e, sem fechar sequer a porta da 
rua, afasta-se daquele horror.” (Ibidem, 101). 
 
 

O filme termina com João sozinho – na sua casa completamente vandalizada, 

onde já não se encontram os vestígios do antigo templo – procurando o Livro dos 

Pensamentos, reduzido quase completamente a cinzas pelas chamas da lareira. E é 

enquanto folheia as páginas carbonizadas do livro que ouvimos As últimas sete palavras 

do nosso Salvador na cruz (Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze) de 

Haydn, informando-nos do fim do reino de Deus. Como afirma Paulo Filipe Monteiro, 

“João de Deus é uma personagem paradoxal que sofre ao longo dos filmes várias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Guião, 1994: 100. Minutagem 02:30:50. 
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transformações e cuja experiência é marcada pela perda: acaba por ficar sem nada, 

excepção feita à sua idiossincrasia.”106 

 
 

   
 2:39:15 2:39:57 

 

 

Neste segundo capítulo da trilogia, percebemos que João de Deus conseguiu 

reintegrar-se na sociedade, depois de ter saído do hospital psiquiátrico, graças à ajuda de 

Judite, ex-prostituta e amiga de Mimi. Ele é, mais uma vez, protagonista de um “drama 

social”, infringindo as regras sociais, do pudor e dos bons hábitos, por exemplo, quando 

se descobre que, na geladaria que ele gere, sodomiza as empregadas e na intimidade da 

sua casa mantém relações inadmissíveis com Joaninha.  

A fase de separação acontece quando o pai da rapariga ataca João e o manda 

para o hospital. Aí, à beira da morte, ele atravessa a sua fase liminar. Saído do hospital, 

ele regressa a sua casa mas, também neste capítulo, não conseguimos perceber se ele 

consegue ou não reintegrar-se na sociedade; parece antes permanecer em estado liminar. 

Mais uma vez, será preciso esperar o próximo capítulo da trilogia para percebermos o 

destino de João de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Monteiro, Paulo Filipe “Il cinema idiosincratico di João César Monteiro” in Giarrusso, F; Loffreda, P; 
Morsiani A. João giullare di Dio. Tutto il cinema di João César Monteiro. Bergamo: Edizioni di Cineforum 
–Edizioni ETS, 2007: 138. 
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2.3 As Bodas de Deus (1998) 

 

 

Para concluir esta análise da trilogia monteiriana é necessário analisar o seu 

último capítulo, As Bodas de Deus. “Tudo parece perdido”: é assim que se inicia a 

última fase do tríptico monteiriano. “É então que num velho parque solitário e gelado, 

duas sombras se encontram: a de Deus e a de um Enviado de Deus.”107  

 
O Enviado de Deus dá ao vadio (estado provisório do pobre João de Deus) 
uma mala cheia de dinheiro. Missão cumprida, o Enviado vai à vida. 
Debaixo da árvore à beira do lago, João conta as pápulas. A água silente do 
lago é perturbada pela queda de um corpo. Ouvido o que se passou, vai João 
ver o que se passa. A jovem Joana está prestes a afogar-se. João atira-se à 
água e retira Joana. Ministrados os primeiros e tão prontos socorros, João 
transporta a inanimada para um convento de freiras. Que confiança! Que 
aventurança! 
Volta ao parque para recuperar o dinheiro contido na mala. Felizmente, 
àquela hora do dia, os viandantes não viandam. 
Rico como Cresus, João regressa ao convento para se inteirar do estado de 
saúde de Joana e para, graças à sua esplêndida situação financeira, melhorar 
a vida do convento e a vida de Joana108. 
 
 

   
 2:59 8:22 40:46 

 
 

E é exactamente através da roupa vestida por João de Deus que conseguimos 

perceber que a sua posição social se altera: numa primeira fase, ele veste simplesmente 

umas calças de ganga, uma t-shirt e um casaco; depois de ter recebido o dinheiro, ao 

minuto 16:03, percebe-se um salto temporal, quando existe uma troca de roupa e ele 

enverga um fato escuro muito elegante. Antes de as palavras roupa e moda passarem a 

fazer parte da linguagem comum, o fenómeno moda já possuía uma conotação social. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Inspirado no poema de Paul Verlaine “Colloque Sentimental” in Fêtes galantes, 22, 1869. (“Dans un 
vieux parc solitaire et glacé/ Deux formes ont tout à l’heure passé”). 
108 Dossier de Imprensa de As Bodas de Deus in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 432. 
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George Simmel, com o seu livro Die Mode (1895), foi o primeiro sociólogo a explicar a 

força comunicativa da moda, ou seja, como o acto de vestir era equivalente a atingir 

uma posição social bem definida. A moda, definida como sistema de coesão social, 

permite conciliar dialecticamente a integração do indivíduo num grupo social. Simmel 

achava que a moda é ritmada pelos motivos de imitação e distinção que um grupo social 

transmite verticalmente à comunidade.  

Outro elemento que realça a subida de status da personagem é a apropriação do 

título de barão. A propósito disso, durante do filme João de Deus profere duas vezes a 

mesma frase: “de hora a hora Deus melhora”, provérbio português que, no filme, 

esconde em si mesmo um meta-discurso sobre a personagem. Com esta frase, o 

realizador quer evidenciar o caminho que João tem percorrido – uma espécie de via 

crucis – através do qual consegue sempre levantar-se. Por meio de várias peripécias, 

João de Deus consegue elevar o seu estatuto social, começando também a ser revelada 

uma humanidade, na personagem, escondida até à altura. Um altruísmo desconhecido 

até agora e revelado através um acto de humanidade exemplar: salvar uma 

desconhecida, Joana, nas águas de um lago. 

 

Deixando Joana ao cuidado das freiras no convento, João de Deus dedica-se à 

sua subida social e compra a Quinta do Paraíso (Quinta da Bacalhôa). Como ele afirma: 

“ando cá por baixo a refazer a minha vidinha”. 

 
Esta [refere-se a Joana] serve numa creche aberta pela paróquia da aldeia, 
meu velho Couperin. Na boa companhia da madre Bernarda, a superiora 
do convento, João de Deus visita Joana, que, sem comer as crianças, serve 
alegramente no refeitório. João de Deus almoça com a madre Bernarda: 
cozido à portuguesa, tintamente regado. 
Após a santa ingestão, conversação com Joana à beira-mar. João de Deus 
encontra uma romã na areia. Corta a romã irmamente e oferece a Joana 
uma das metades109. Longo silêncio. É tudo.110 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 No guião, publicado em 1997, podemos ler (1997: 34): “No chão do caminho, encontram uma romã. 
Com um canivete, João de Deus abre a romã em duas metades e oferece uma a Joana”. No filme não 
vemos João cortar a romã com um canivete. A cena do encontro de Joana nas escadas do convento até à 
romã desenvolve-se entre o minuto 26:02 e o minuto 36:37. 
 
110 “Dossier de Imprensa de As Bodas de Deus” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 432. 
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A escolha da romã não nos deixou indiferente; achamos que é necessário 

sublinhar o seu significado intrínseco. A importância deste fruto é milenar, aparecendo 

nos textos bíblicos e estando associado às paixões. Os gregos consideravam-no um 

símbolo de amor e fecundidade: a árvore da romã foi consagrada à deusa Afrodite por 

se acreditar nos seus poderes afrodisíacos. Na Ásia, a semente aberta da romã 

expressava o desejo sexual e a vulva. Isto era, certamente, do conhecimento de João 

César Monteiro – ele já tinha, de resto, utilizado este fruto como assunto de uma curta-

metragem, realizada para a televisão em 1979 e intitulada O Amor das Três Romãs. 

 
 

  
 Psiche e Caronte (1883) 34:00 
 John Roddam Spencer Stanhope 

 
 

Torna-se agora necessário recuperar a mitologia grega para melhor explicar a 

cena da romã no filme de Monteiro. Conta a lenda que o deus Hades pediu a mão de 

Perséfone ao seu irmão Zeus e que este terá aceitado sem sequer consultar a sua 

mulher Deméter, mãe de Perséfone. Mas Hades, impaciente, emergiu da terra e raptou 

aquela enquanto ela colhia flores com as ninfas, levando-a para o seu mundo 

subterrâneo, desposando-a e fazendo dela a sua rainha. Entretanto Deméter, desesperada 

pelo desaparecimento da filha, pediu a Zeus para ir buscá-la. Este mandou Hermes para 

convencer Hades a devolver-lhe a filha. Entretanto, este oferecera a Perséfone uma 

romã para comer. Quando Deméter vai ao encontro da filha, ao abraçá-la pergunta se 

ela comeu algo. Como Perséfone tinha comido umas sementes de romã, apercebeu-se 

que não havia rejeitado inteiramente Hades. Assim sendo, fez o seguinte acordo: 

passaria metade do ano junto da mãe e seria Koré, a eterna adolescente, e a outra 

metade com Hades, período durante o qual se tornaria na sombria esposa Perséfone. 
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                Proserpina (1874)        34:52 
            Dante Gabriel Rossetti 

 
 

Como podemos perceber nos filmes de João César Monteiro, nada acontece por 

acaso. João de Deus, nesta cena, com o seu olhar vampírico, quase poderia ser 

identificado como o “Deus” Hades a oferecer uma romã a Joana; atrás dele uma rocha, 

quase como se fosse a porta do inferno, o mundo de Hades. À sua frente a deusa 

Perséfone/Joana, na claridade do dia e do mar, recebe o fruto, a romã. Quase parece 

estarmos perante um casamento pagão entre deuses. Ele devora o fruto, ela come as 

sementes com delicadeza. Concluída a cena, não sabemos nada de Joana senão no fim 

do filme, como se estivéssemos à espera que passassem os seis meses durante os quais 

Joana/Perséfone vai viver com sua mãe. 

 

Voltando ao Dossier de Imprensa: 

 
Pousada de Santa Isabel em Estremoz. No quarto de João de Deus, tornado 
Barão de Deus, uma jovem malabarista exercita-se sem amor com três 
laranjas. Tanto pior! 
Na cozinha do hotel, o Barão ajuda o velho pasteleiro a inscrever uma 
palavra gentil num bolo especialmente concebido para uma misteriosa 
Princesa que passa por ser o grande amor do Príncipe Omar Raschid, 
magnate do petróleo e jogador inveterado.”111 
 
 

Aqui encontramos João apaixonado pela princesa Elena Gombrowicz, 

companheira do príncipe Omar Rachid. As duas personagens são convidadas pelo Barão 

de Deus para a Quinta do Paraíso, o novo domicílio de João de Deus. Proprietário da 

quinta, espaço autónomo no qual se aplicam leis próprias que não seriam aceites pela 

sociedade, João cria um mundo onde impera a lei de Deus. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 “Dossier de Imprensa de As Bodas de Deus” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 432. 
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Omar Raschid e João de Deus encontram-se no bar do hotel e ficam amigos. 
Decidem jogar uma partida de poker no palácio da Quinta do Paraíso, uma 
propriedade adquirida por João de Deus nos arredores de Lisboa. Omar 
Raschid chega ao palácio, acompanhado pela Princesa, a bela Elena 
Gombrowciz112, presumivelmente de origem polaca. 
Disputada a partida de poker, Omar Raschid perde uma soma importante. É 
então que Elena manifesta o desejo de ser tirada à sorte. João de Deus ganha 
a Princesa e Omar Raschid, tendo o seu fatal destino traçado, despede-se do 
amor e da vida. Bom repouso. 
Com o duplo propósito de divertir a Princesa e de perturbar a paz do podre 
país, o Barão de Deus aproveita uma récita de “La Traviata” de Verdi, no 
teatro de São Carlos, para lhe conferir uma dimensão orgíaca, com 
ressonâncias fortemente libertárias. 
Depois de tão intensas emoções é desumano que o acto nupcial entre o 
Barão e a Princesa não chegue a consumar-se: João confessa a Elena onde 
guarda o dinheiro e, exausto, adormece entre os seus seios. Erro fatal. 
Horror, horror!”113 
 
 

Uma cena de intensa carga simbólico-ritual acontece quando o protagonista 

deixa entrar Elena no seu sancta sanctorum. Os dois estão de pé diante do altar, um 

misto de sagrado e profano, onde podemos individuar um crucifixo e a cara de Baal, na 

boca do qual está guardado o dinheiro divino, que João define como “bocarra infernal”. 

No guião podemos ler: 

 
“Elena 
N’est-ce pas un sacrilège? 
 
João de Deus 
Les saintes images ont été volées au temps des invasions françaises, 
probablement par l’armée de Napoléon. N’ayant pas de convictions 
religieuses, je ne vois aucune raison pour restituer à cette chapelle sa 
fonction de lieu de culte.”114 
 
 

É neste lugar sagrado que assistimos a um pseudo-casamento entre o oficiante e 

a sua deusa. As referências religiosas são preponderantes e chegam quase ao blasfemo, 

devido à troca do corpo de Cristo pelo dinheiro divino. “Le nouveau dieu apparaît dans 

toute sa splendeur” (Monteiro, 1997: 176), proclama a princesa.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 No guião publicado em 1997 (p.141) o apelido da princesa è Sorokowska. 
113 “Dossier de Imprensa de As Bodas de Deus” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 433. 
 
114 Monteiro, J.C. Le Bassin de John Wayne seguido de as bodas de Deus. Lisboa: & etc., 1997: 176-7. 
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“João de Deus  
Ita missa est. Je préférais que vous ne me preniez paz pour un officiant du 
dieu-argent. J’admets toutefois que cet autel est un lieu de dépôt ironique 
pour qui se sert de lui sans le servir.” (Ibidem, 177).  

 
 

Ao minuto 1:17:07, ouvimos João dizer: “Elena vós sois a minha única deusa”. 

Ajoelha-se aos pés dela e beija-os. 

 
“Elena  
É um pedido de casamento? 
 
João de Deus continua a lambuzar os pés de Elena. 
 
João de Deus  
É o famoso beijo vaca”115. 
 
 

               
 1:17:47 1:19:11                     Êxtase de Santa Teresa de Ávila  
                                                                                                        Gian Lorenzo Bernini (1647-52)116 

 
 

Esta cena faz-nos lembrar o que Paracelso dizia acerca dos templos, que a 

construção do homem não é outra coisa senão um cúmulo de pedras. E que todos os 

seus templos e igrejas e cada coisa iriam cair: só o templo onde vive o Senhor 

permaneceria – este é o homem. 

Como sempre, a ironia de João não nos deixa perceber as suas verdadeiras 

intenções. Mas o que é curioso é a escolha de Baal (em hebraico "#$%#&) representado no 

altar, palavra de origem semítica que significa Senhor, Marido ou Dono (Dom). Baal é 

representado em grego como Belos e em latim como Belus; era o deus da fertilidade e 

das forças activas da vida. Os Fenícios adoptaram o culto de Baal, ao qual chamavam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 No guião publicado em 1997 (p.177) o diálogo está escrito em francês: “Elena : C’est une demande en 
mariage? 
João de Deus continua a lambuzar os pés de Elena.  
João de Deus: C’est le fameux baiser-vache”. 
116 A nosso ver, podemos claramente imaginar que o realizador, na cena de êxtase de Elena perante o 
altar, se inspirou-se na escultura do Bernini. 
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Baal Shamem, senhor dos céus. Depois de chegarem a Canaã, os israelitas passaram a 

chamar Baal aos deuses da região. No século IX a.C., Jezabel pretendeu substituir o 

culto de Iavé pelo de Baal, o que provocou o repúdio deste. Baal passou a representar, 

para os israelitas, a abominação e os falsos deuses. Estas circunstâncias, aliadas à crença 

de que os cartagineses sacrificavam os seus primogénitos a Baal Hammon, atribuíram 

ao deus uma imagem sanguinária, dissociada da sua origem. Os seus rituais eram 

múltiplos, entre ofertas corporais de teor sexual, libações e, também, adoração das suas 

imagens ou ídolos. O seu principal culto ocorria no equinócio da primavera, sendo 

momento de grandes celebrações da fertilidade e da sexualidade. O erotismo ligado ao 

seu culto fazia dele um deus muito adorado entre os povos da época.  

Continuando a ler o Dossier de Imprensa, 

 
João de Deus acorda pela manhã com bestiais apetites. Demasiado tarde. 
Descobre que Elena desapareceu, levando todo o seu dinheiro e, pior do que 
isso, sem deixar pentelho.  
Como uma desgraça nunca vem só, uma patrulha da Guarda Republicana 
[1:48:54], coadjuvada por uma acirrada matilha de pastores alemães, 
vasculha a pente fino a propriedade e, num picadeiro, desencanta um 
verdadeiro arsenal de guerra. 
João de Deus, evidentemente suspeito, é algemado e conduzido sob escolta, 
até um gabinete da Polícia Judiciária, onde é submetido a um interrogatório.  
É enclausurado em regime de prisão preventiva num asilo psiquiátrico 
[1:57:30], que, aliás, conhece razoavelmente bem. Após uma entrevista com 
o Director da instituição, um velho conhecido para quem o seu dossier é 
familiar, dá-se conta, uma vez mais, que ninguém acredita na proveniência 
divina da sua fortuna. De resto, ele também não… 
No espaço arquitectónico circular em que é fechado, julga rever o Enviado 
de Deus, mas este não o reconhece ou, o que vem a dar ao mesmo, finge não 
o reconhecer. Diz a João de Deus que é o Cristo depois da Ascensão e nega 
ter-lhe dado dinheiro”117. 
 
 

Assistimos de novo, como em Recordações da Casa Amarela, ao interrogatório 

e ao encarceramento do protagonista, durante os quais descobrimos que, na realidade, 

Elena Gombrovicz se chama Albertine Rabelais e é uma terrorista. É inesquecível a 

frase proferida por João durante o interrogatório da polícia: “quantos Césares fui!” 

(2:02:54) – uma admissão do seu carácter pluriforme e da sua transformação ao longo 

da trilogia. Volta a perder tudo (fase pré-liminar). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 “Dossier de Imprensa” in Nicolau, J. (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 
2005: 433. 
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João, internado, irá atravessar a sua fase liminar, mais uma vez, no Hospital 

Miguel Bombarda. Podemos ler no guião (1997: 206-8): 

 
“JOÃO DE DEUS 
Eu não estou doido118. Tenho sido manejado como um puro manequim. 
Deus é que me arranjou este lindo trinta e um, mas quem é que acredita na 
minha história? Eu próprio já tenho a mente confusa... 
 
PSIQUIATRA 
É precisamente por isso que estás aqui: para dissipar as confusões. 
 
JOÃO DE DEUS 
Estou aqui na condição de prisioneiro. 
 
PSIQUIATRA 
A tua liberdade depende de ti. 
 
JOÃO DE DEUS 
Depende dos caprichos de Deus, e esse grande sacana está-se nas tintas. 
Cala-te boca. Quanto mais barafusto mais me enterro. 
 
PSIQUIATRA 
É costume dizer-se que pela boca morre o peixe, mas não me parece que, na 
situação em que te encontras, tenhas grande coisa a perder, tanto mais que 
estás a conversar com um velho amigo. Ou também já não confias119 em mim? 
 
JOÃO DE DEUS 
Explicar a origem divina do vil metal é tão complicado, ou mais, do que 
explicar a origem do Universo. 
 
PSIQUIATRA 
E tu acreditas nisso? 
 
JOÃO DE DEUS 
Sou bem capaz de ser o último dos crentes. Se lhe aparecesse um Enviado 
de Deus com uma mala cheia de bago, também não acreditava? 
 
PSIQUIATRA 
Cada um acredita no que quer acreditar. 
 
JOÃO DE DEUS 
Claro! 
 
PSIQUIATRA 
Temos cá internado um Enviado de Deus. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Há um erro, no guião está escrito “doudo”. 
119 No filme é proferida a palavra “acreditas” e não “confias”. 
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JOÃO DE DEUS 
Fardado de oficial da Marinha? 
 
PSIQUIATRA 
Só são permitidos os uniformes hospitalares, mas não lhe conheço 
inclinações náuticas. 
 
JOÃO DE DEUS 
Com o azar que tenho não deve ser o mesmo. 
 
PSIQUIATRA 
Este toma-se por Jesus Cristo depois da Ascensão. Vais vê-lo amanhã. Tem 
delírios místicos. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não me cheira. É procurar agulha em palheiro120”.121 
 
 

Enclausurado neste espaço familiar, reencontra o seu amigo Lívio, que não o 

reconhece e nega ser o enviado de Deus que lhe ofereceu a mala cheia de dinheiro. 

 
“Cena 37122 
 
JOÃO DE DEUS 
Quem diria! Não me reconheces? 
 
O homem levanta os olhos para João de Deus, com estranheza, e meneia a 
cabeça.  
 
ENVIADO DE DEUS 
Nunca o vi mais gordo, e não dou cigarros. 
 
JOÃO DE DEUS 
Mete os cigarros no cu. Encontrámo-nos no Parque da Pena, tenho a certeza 
que eras tu, deste-me uma mala cheia de bago, em dólares123, e vendeste-me 
que eras Enviado de Deus.124 
 
ENVIADO DE DEUS 
Eu? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Por que carga de água é que eu lhe 
ia dar de mão-beijada uma mala cheiínha de dólares? Sou maluco, mas não 
sou estúpido. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 No filme a frase proferida é: “É o mesmo que procurar agulha em palheiro”. 
121 Minutagem da cena de 2:06:12 até 2:08:50. 
122 Monteiro, J.C. Le Bassin de John Wayne seguido de as bodas de Deus. Lisboa: & etc., 1997: 209-11. 
123 No filme “em dólares” não é proferida. 
124 No filme a frase continua com “Lembras-te?”. 
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JOÃO DE DEUS 
Desta não te safas, meu filho da puta. 
 
João de Deus agarra o homem pela gola do casaco. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Larga-me antes que eu grite por socorro. Não suporto loucos furiosos. 
 
João de Deus larga o homem. 
 
JOÃO DE DEUS 
Tens que me livrar desta alhada! Dê por onde der. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Não sei do que é que está a falar125. Já fui, de facto, Enviado de Deus, mas 
agora estou no trono celeste, à direita do Pai. 
 
JOÃO DE DEUS 
E eu, que me lixe!... 
 
O enviado de Deus levanta-se e, sem olhar para João de Deus, recita: 
 
ENVIADO DE DEUS 
Quando eu subi aos céus, 
Disse para todos os mortais: 
Fodam-se vocês agora 
Que a mim já não me fodem mais. 
 
O Enviado de Deus faz um manguito.”126 
 
 

A cena carrega em si uma forte carga surrealista. Vemos o reflexo de Lívio no 

espelho de água no chão: tem na mão direita uma bengala e, com uma postura messiânica, 

traça signos na areia. Conta ter sido em tempos o “enviado de Deus” mas que, agora que 

Cristo subiu ao céu e está “sentado no trono celeste à direita do Pai”, já não o é.  

 

           
 1:11:29 2:12:14 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 No filme a frase proferida é “Não sei do que estás a falar”. 
126 Minutagem da cena 2:11:16 – 2:13:27. 
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Quando Lívio profere esta frase, como podemos ver dos frames escolhidos, está 

sentado à direita de João de “Deus” no banco de pedra do sanatório – interessante a 

relação entre o diálogo e a posição das personagens nesta cena. Mais uma vez o 

realizador joga com o seu apelido, identificando-o com Deus. 

Volta a repetir-se a cena circular no jardim panóptico127 do hospital, que vimos 

pela primeira vez em Recordações da Casa Amarela, mas desta vez João percorre-o 

no sentido horário, quase a querer fechar o círculo espacial, temporal, ritual 

(Minutagem: 2:08:50 - 2:10:05). 

A sua fase liminar continua durante a reclusão e durante o processo no tribunal 

da Boa-Hora. Diante do juiz, que representa a sociedade, João de Deus comete um 

acto de desobediência e declara-se inocente, mal-grado “os seus pecados” (2:13:28)128. 

Recluso na sua pequena gaiola social, João dança agarrado às barras da janela, ao som 

de E lucevan le stelle, da Tosca de Puccini (Minutagem: 2:14:23 - 2:17:20). Relegado à 

sua fase liminar, encontra Joana de visita na prisão, onde não podemos deixar de reparar 

na homenagem a Pickpocket de Bresson (2:18:30): “Oh Jeanne, pour aller jusqu’à toi, 

quel drôle de chemin il m’a fallu prendre”, diz João.  

“Purgada escrupulosamente a pena”129, João reencontra a sua amada Joana que o 

espera à porta da prisão (2:23:46). Pela primeira vez durante toda a trilogia, João 

consegue integrar-se na sociedade, ou pelo menos assim parece, através de “as Bodas de 

Deus”, bodas que Monteiro pensou filmar (encontramos a cena no guião)130, mas afinal 

não foram incluídas no filme. Lemos: 

 
“Cena 42  
Cenário: IGREJA. INTERIOR / EXTERIOR. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, JOANA, LEONOR COM UM BEBÉ NOS 
BRAÇOS, CELESTINA, MADRE BERNARDA, PADRE, SPARAFUCILE, 
ALDEÕES. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Panóptico é um termo utilizado para designar um centro penitenciário ideal desenhado pelo filósofo 
Jeremy Bentham (1795). A estrutura possui a forma de um anel, onde fica a construção periférica, 
dividida em celas, e uma torre central com duas vastas janelas que se abrem para o seu interior, 
permitindo a um vigilante observar todos os prisioneiros sem que estes possam saber se estão ou não 
sendo observados. Cada uma destas celas compreende uma superfície tal que permite haver duas janelas: 
uma exterior, para que entre a luz, e outra interior dirigida para a torre de vigilância. Para aprofundar, 
aconselha-se a leitura de Vigiar e punir de Michel Foucault. 
128 Podemos ler no guião publicado em 1997 (p.212): “JUÍZ: Levanta-se o réu. JOÃO DE DEUS: 
Levanta-te tu, meu filho da puta. Estou inocente, para mal dos meus pecados.” 
129 “Dossier de Imprensa de As Bodas de Deus” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 433. 
130 Monteiro, J.C. Le Bassin de John Wayne seguido de As bodas de Deus. Lisboa: & etc., 1997: 220. 
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Cerimónia de casamento: um padre casa Joana com João de Deus. A Dita 
Parlo de L’Atalante emprestou o vestido de noiva à noiva: o fato do noivo, 
mais prosaico, deve-se ao bom ofício do senhor Tancredo, honesto alfaiate 
de Alcochete. 
Os sinos repicam e o cortejo nupcial dirige-se para a aldeia, onde terá lugar 
o copo-de-água. 
 

Sucede-se a Cena 43 do banquete e a Cena 44 com a “fabricação do Deus menino”: 
 
Cena 43 
Cenário: ALDEIA. EXTERIOR. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, JOANA, MADRE BERNARDA, LEONOR 
ALEITANDO O BEBÉ, CELESTINA, SPARAFUCILE, ENVIADO DE 
DEUS, PADRE, ORQUESTRA POÉTICA E ALDEÃ, ALDEÕES. 
 
Banquete e animado baile. A orquestra toca. Os noivos dançam, volteando 
entre outros pares. O Enviado de Deus, disfarçado de bombeiro, entra e 
entrega um sobrescrito a João de Deus. A Princesa Elena Sorokowska 
deseja aos noivos as melhores felicidades e junta, em um perfumado e 
discreto saquinho, a sua prenda de casamento: um abundante tufo de pêlos 
púbicos. 
 
JOÃO DE DEUS 
E a maçaroca? 
 
ENVIADO DE DEUS 
Não há. A vida está má para os pobres. 
 
Joana empalidece. João de Deus assobia. E assim se retiram, encaminhando-
se para a saída, enquanto tudo e todos bailam ao redor. Ganham asas Delta. 
Merecidíssimas. 
 
Cena 44 
Cenário: SERRA DA ESTRELA. EXTERIOR. DIA. 
Personagens: OS DEUS. 
Após a área fabricação do Deus menino, o famoso casal poisa no cume 
gelado da montanha. 
Em fundo negro, com letra branca, a legenda: 
 
 

AQUI ACABA ESTA COMÉDIA”131 
 

A posição do realizador é bastante controversa, como é demonstrado na entrevista 

com Emmanuel Burdeau, em que afirma: “Na minha opinião não há casamento.”132  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Guião, 1997: 220-2. 
 
132 Monteiro, J. C. entrevistado por Burdeau, Emmanuel “Não ceder nem um pintelho” in Nicolau, João 
(org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 442. 
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Neste último capítulo, assistimos à ultima etapa do esquema dos ritos de 

passagem de van Gennep – a agregação social, onde a personagem de João de Deus 

amadurece, se abre aos outros, está mais disponível e finalmente pronto para amar, 

condição absoluta e necessária para afirmar a sua própria liberdade. Vemos então 

abrirem-se as portas do forte (de Peniche), e João sair delas transportando uma pequena 

mala. Atravessa a ponte e abraça a sua amada Joana. Saem ambos de campo e o filme 

termina com um plano aproximado de Joana, que anuncia o fim da comédia. 

 
 

 
2:25:12 

 
 

Resumindo, João de Deus, como no segundo capítulo da trilogia, consegue 

reintegrar-se na estrutura social com o dinheiro recebido, comprando uma quinta onde 

vive luxuosamente como um barão. O drama social acontece quando a polícia descobre 

que ele escondia uma terrorista e um verdadeiro arsenal militar no jardim. A fase 

liminar decorre durante a reclusão de João e acaba quando ele sai da prisão. Neste 

capítulo, é finalmente plausível acreditar que a personagem será reintegrada na 

sociedade através de Joana e do hipotético casamento. 

A personagem João de Deus consegue, portanto, durante a trilogia, vestir a pele 

de pobre, de sem abrigo, de vendedor de gelados, de rico latifundiário, de prisioneiro e 

de doente mental. Na representação das várias personagens há um profundo 

conhecimento da sociedade e das suas facetas. Também se infere que Monteiro, através 

da interpretação dos vários papéis sociais, nunca se deixa algemar pela estrutura social 

opressora. Nos seus filmes revela-nos a vontade de criar uma nova sociedade na qual 

vigoram as suas próprias leis: “Eu não sou um fora-da-lei. Sou um abaixo-da-lei. Por 

outras palavras: nenhuma ordem é aceitável se não for uma ordem fílmica. Isto é válido 
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para os filmes, não para os cineastas. Eu sou muito prudente.”133 Esta predisposição era 

também uma marca distintiva na vida pessoal e profissional do realizador. Já em 1974 

ele dizia de si mesmo:  

 
Não faço parte de grupos e não tenho quaisquer afinidades culturais com 
colegas meus. Sinto-me, portanto, à margem daquilo a que se chama o novo 
cinema português (...) sou um tipo ferozmente individualista que a si mesmo 
se toma pelo centro do mundo e está profundamente convencido que estas 
coisas de cinema, ou do que quer que seja, se atravessam sozinho134. 
 
 

A actividade de um ser social é planeada tendo em conta a percepção geral do 

seu desenvolvimento; a sua direcção está marcada por uma constante referência à 

realidade em causa. O ser social, ao longo da sua evolução, adere ao evento do quel 

passa a fazer parte. A actividade de João, pelo contrário, é composta por uma sucessão 

de instantes separados. O seu pecado capital é não hesitar em fazer-nos rir à sua custa, 

projectar no tempo um modo de ser que é apenas adequado para um instante, sendo isso 

a “repetição”. Este repetir e cair constantemente na transgressão é a marca anti-social da 

personagem. Esta repetição é suficientemente imprudente, de uma forma ou de outra, 

para presumir que o futuro será semelhante ao passado; ou para, ingenuamente, abraçar 

o jogo desempenhado pela sociedade e ter fé na máquina elaborada para construir o 

futuro: uma máquina religiosa, social e política. 

A comédia de Monteiro é inerente à ambivalência da contingência: o instante é 

sempre uma repetição; a sua vida momentânea, ao invés de uma rejeição da ordem 

social, evidencia uma fé absurda na sua operação mimética. Quando rimos dele, 

utilizando as palavras de Bazin acerca de Chaplin, rimos da conversão do momento 

numa abstracção, numa homogeneidade temporal, moral e social perfeitamente 

projectada no futuro. 

Para concluir, podemos afirmar que a chave de leitura deste esquema liminar 

oscilante na trilogia monteiriana é a imposição de comportamentos contrários ao sentido 

comum, que tendem a infringir os tabus partilhados pela comunidade. Uma espécie de 

leitura capaz de oferecer ao seu intérprete um novo conhecimento, oposto à realidade 

social na qual ele se insere. O jogo monteiriano é a lúdica criação de estatutos sociais, 

através dos quais propõe a sua própria ritualização generalizada do mundo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Ibidem, 443. 
134 Monteiro, J. C. Morituri Te Salutant. Lisboa: Edições & etc, 1974: 122-3. 
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PARTE II 

Formas de transgressão de João de Deus 

 

 

 

Tendo acabado de analisar a evolução da personagem de João de Deus ao longo 

da trilogia, é necessário focar a nossa atenção na fase a que Turner denominava “social 

drama”, ou seja, o momento em que a personagem transgride, quebra as regras sociais e 

se identifica com o “homem marginal” de Goffman. 

Para isso, utilizaremos as teorias da sociologia de desvio e de controle social 

para evidenciar o papel desviante de João. A seguir focar-nos-emos noutra forma de 

transgressão: a sexual. Partindo da visão do corpo da mulher no cinema até à análise das 

mulheres que rodeiam João de Deus. 

Os filmes de João César Monteiro vão além dos limites, desordenando os 

domínios do que “se pode” e do que “não se pode fazer”, preenchendo a experiência 

erótica com várias facetas de manifestações desse mesmo desejo íntimo. Nesse sentido, 

a transgressão tem o papel de conduzir a uma epifania onde o sagrado e o erótico 

irrompem e é instalada uma desordem pelo divino, que estilhaça a imagem de si em si 

mesmo. 

A subversão do corpo a partir do binómio “proibição-transgressão” cria uma 

forma essencial de compreensão do sujeito erótico. 
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3. O desvio social: João de Deus, o marginal da sociedade  

 

 

O que se pretende com este capítulo não é divagar sobre a história da sociologia 

do desvio, mas oferecer um quadro claro e sintético das várias teorias sociológicas, a 

fim de melhor compreender a tendência desviante de João de Deus.  

O estudo do desvio é anterior ao aparecimento da sociologia: já na Antiguidade 

clássica as primeiras teorias foram apresentadas por filósofos como Sócrates, Pitágoras, 

Platão e Aristóteles; e na Idade Média realizaram-se alguns estudos médicos com o 

intuito de pesquisar casos de crimes pontuais. Antes do século XIX, já várias obras de 

teologia e criminologia mencionavam as questões morais relacionadas com o pecado e o 

crime. Segundo Downes e Rock notou-se, nomeadamente no século XVI, a emergência 

de um tipo de “relatório sobre as formas inferiores de vida” com a intenção de 

apresentar informações detalhadas sobre o submundo. Mas era sobretudo uma descrição 

ingénua de ladrões, prostitutas e carteiristas, a sua estrutura social e carreira, as suas 

técnicas e a sua relação com as vítimas. Nos séculos XVIII e XIX, com o aparecimento 

do positivismo, foram criadas várias teorias, entre as quais a teoria clássica e a escola 

positiva. Neste contexto, é necessário evidenciar o nascimento da Sociologia do Desvio 

(em Chicago) e das três tendências dominantes: o funcionalismo, os estudos da anomia 

e o culturalismo.  

Como menciona Claude Faugeron, “o desvio – por mais diferente que seja – é 

sempre essencialmente uma diferença. Todo o fenómeno de desvio é colocado sob o 

sinal da diferença. O desviante é essencialmente entendido e representado como sendo 

diferente do restante grupo social”135. Uma definição canónica indica o desvio como um 

comportamento que viola as expectativas institucionalizadas de uma dada norma social, 

ou seja, uma ausência de conformidade face às normas ou obrigações sociais. Contudo, 

só podemos estabelecer que um comportamento é desviante relativamente a uma dada 

sociedade em que esse comportamento emerge; isto porque cada sociedade define os 

comportamentos socialmente aceitáveis. 

Em 1876 o médico Cesare Lombroso, considerado o pai da criminologia, 

defendeu a ideia da origem biológica do crime e, mais tarde, salientou a loucura, a falta 

de instrução e a condição social como as causas da criminalidade. Lombroso elaborou 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Faugeron, Claude. De la deviance et du controle social (représentations et attitudes). Paris: Presses de 
Copedith, 1976: 13. 
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também uma detalhada teoria sobre as características físicas que provocavam a 

delinquência; achava que o homem nasce livre mas que estabelece um contrato com o 

Estado, através do qual renuncia a parte da sua liberdade pela sua segurança. O médico 

relacionava a criminalidade com a doença mental, considerando ambas não 

consequências separadas, mas ligadas pela degeneração, confirmando-o na sua teoria da 

fisionomia scimmiesca136 que, muitas vezes, caracterizava ambas as categorias.  

No final do século XIX era comum aceitar a ideia de a loucura e a imoralidade 

serem consequências de traços hereditários e de a sociedade ter, por isso, obrigação de 

eliminar esses traços através de esterilização, isolamento, educação severa e controlo da 

imigração. Outro médico que desenvolveu teorias eugénicas137 e darwinistas sociais foi 

o vienense Richard von Krafft-Ebing, colega de Freud e autor do clássico da sexologia 

Psychopathia Sexualis. A primeira edição da obra surgiu em 1886, dividida em cinco 

secções, cada uma dedicada a um tipo de desvio sexual a exemplificar a degeneração. 

Krafft-Ebing, através deste livro, foi o primeiro a utilizar os termos sadismo e 

masoquismo. Principalmente nas suas últimas edições, despertou certas animosidades 

nos ambientes clericais, por focar temas como a homossexualidade e classificar vários 

tipos de martírio ou a humilhação da carne nos meios religiosos, comparando-os com o 

masoquismo. 

Outra teoria do desvio é a da “anomia” durkheimniana, que etimologicamente 

significa “ausência de normas” e está associada aos aspectos de desorganização 

estrutural e funcional da sociedade. Introduzida por Émile Durkheim, e sucessivamente 

desenvolvida por Robert K. Merton, procura as causas da criminalidade, que não 

parecem encontrar-se nos factores antropológicos ligados ao indivíduo nem numa 

patologia da estrutura social. Os autores acreditavam que os indivíduos que 

participavam nos mesmos grupos e faziam parte da mesma sociedade partilhavam, entre 

eles, valores, crenças e normas colectivas que os mantinham integrados. Durkheim usa a 

expressão “consciência colectiva” para expressar essa solidariedade comum que molda 

as consciências individuais. Portanto, o grau de delinquência de uma sociedade 

corresponde à inadaptação social dos seus membros, sendo o crime um “fenómeno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 scimmia = macaco. 
137 A eugenia procurava responder a exigências sociais através de teorias e técnicas que tentavam eliminar 
os marginalizados, em vez de acabar com a sua marginalização. É por isso que os seus métodos e testes 
para classificar os indivíduos (entre aptos ou inaptos para a existência) procuravam demonstrar o que os 
eugenistas pressupunham de antemão: que aspectos como o analfabetismo e a pobreza são hereditários 
ou, para usar o termo do início do século XX, disgénicos. 
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social normal” relativo à sociedade ou ao tipo de cultura em que é cometido. Quando o 

equilíbrio de uma sociedade fica comprometido em consequência de uma crise moral, 

certos comportamentos, qualificados como desviantes, resultam do estado de 

degradação moral dessa sociedade. A “anomia” designa, portanto, a derrota da 

solidariedade colectiva e caracteriza o enfraquecimento da coesão no sistema social. 

 

É neste contexto que o desvio é encarado como uma consequência da 

repercussão dos conflitos sociais sobre as consciências individuais, sendo visto como a 

perda de sentido dos valores colectivos. Durkheim, responsável pela institucionalização 

da sociologia como ciência, chegou a escrever um capítulo sobre a distinção entre o 

normal e o patológico, em As Regras do Método Sociológico (1895), onde transferiu o 

binómio normalidade-desvio para a esfera sociológica. Para o autor, as formas de 

“desvios” sociais não eram consequências da perversão ou de aberrações dos 

indivíduos, mas consequências da própria estrutura social que produzia um estado de 

anomia, sem a qual os indivíduos não saberiam como agir e entregar-se-iam ao crime. É 

visível a analogia entre sociedade e organismo na sua obra, para além de ser 

evidenciado o compromisso entre ordem e controle social, conceitos difusos e usados 

por Talcott Parsons (1951), a partir da leitura das obras de Durkheim.  

Segundo Parsons, são quatro as principais etapas sociais do processo de doença 

e recuperação que envolvem os conceitos normal e desviante: 1) o indivíduo é privado 

de algumas das suas obrigações sociais; 2) os “outros” concorrem para a manutenção 

e abuso dos “privilégios de doente”; 3) estar doente torna-se um papel socialmente 

definido; e, por último, 4) define-se também o status de doente através de uma 

necessidade de ajuda, uma ajuda presumivelmente definida por ser especializada138. 

A sociologia do desvio e a sociologia criminal prosseguiram os seus caminhos 

de uma forma sincrética. Os primeiros trabalhos de pesquisa da sociologia criminal 

foram realizados por Alexandre Lacassagne, Gabriel Tarde e Émile Durkheim. Foi 

através das suas obras que a sociologia criminal adquiriu o seu estatuto de ciência, 

especialmente a partir do 3º Congresso de Antropologia Criminal, realizado em 

Bruxelas em 1892, marcando a viragem das explicações da escola positiva a favor das 

teorias sociológicas. No final do século XIX, o departamento de sociologia da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Para aprofundar aconselha-se a leitura de Parsons, T. “A doença e o papel do médico: uma perspectiva 
sociológica” in Kluckhohn; Schneider. Personalidade: na natureza, na sociedade, na cultura. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1965. 
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Universidade de Chicago assumiu um papel decisivo na organização de textos, por 

vezes especulativos, sobre o crime na sociedade americana e notabilizou-se pelas suas 

inúmeras pesquisas sobre os fenómenos de marginalidade e criminalidade, 

delinquência juvenil ou doença mental. Estas teorias foram consequência das análises 

psico-sociais de George Herbert Mead que privilegiam o processo através do qual os 

comportamentos de alguns indivíduos respondem às expectativas de outros 

indivíduos. Segundo o autor (1972: 50), o indivíduo está relacionado com o grupo 

social a que pertence, enfatizando a “experiência do indivíduo do ponto de vista da 

sua conduta”139. 

Na década de 1950, os estudos sobre a criminalidade não eram muito 

importantes e predominavam pesquisas sobre os problemas que emergiram com a 

formação da metrópole, marcada pelo crescimento demográfico. É neste contexto que 

surgem pesquisas relacionadas com as diversas formas de desvio social (Segunda 

Escola de Chicago). De acordo com Conrad e Schneider existem várias orientações na 

sociologia do desvio: a positivista, a interacionista e, acrescentaríamos, o 

funcionalismo. Para os positivistas, o desvio existe na experiência objectiva das 

pessoas que cometem os actos desviantes e das que respondem a esses actos. Tal 

tendência visa principalmente procurar as causas do comportamento desviante que, 

geralmente, são descritas em termos de dados sociais e/ou culturais. Para os 

interaccionistas, a moral de uma sociedade é socialmente construída; ela é relativa aos 

actores, ao contexto social e a um dado momento histórico. Se essa moral não nasce 

por si, é preciso existirem “construtores”140.  

Por outro lado, os teóricos do funcionalismo baseiam as suas teorias na ideia 

de a sociedade possuir os mesmos mecanismos da natureza, nomeadamente os da vida 

biológica. Portanto, as teorias funcionalistas tentam estabelecer uma constituição bio-

antropológica ou sócio-patológica da sociedade. Esta corrente é geralmente criticada 

no que diz respeito à aceitação não-crítica das estatísticas oficiais, à permeabilidade a 

um sistema de valor uniforme na sociedade e a uma concepção do desvio mais 

patológica do que problemática. 

Na década de 50, Edwin M. Lemert elabora uma teoria sistemática do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Mead, George H. Espiritu, persona y sociedad: desde el punto de vista del conductismo social. Buenos 
Aires: Paidós, 1972: 50. 
140 Ver as teorias de Conrad, Peter & Schneider, Joseph. Deviance and medicalization – from badness 
to sickness. Saint-Louis: The Mosby Company, 1980. 
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comportamento desviante baseada na reacção social141. Para o autor, o comportamento 

não-conforme não continuaria a ser definido pelo acto desviante em si nem pelas suas 

causas, mas pelas reacções dos outros. Lemert faz a distinção entre desvio primário e 

secundário, sendo que no primário o não cumprimento das normas, por parte de um 

indivíduo, não levaria o transgressor a ser etiquetado como desviado e, portanto, não 

haveria uma redefinição do seu estatuto social nem implicações marginais da sua 

estrutura psíquica. Dentro do secundário estariam, pelo contrário, aqueles que não 

cumpririam frequentemente as regras, passando por isso a ser catalogados como 

desviados. Isso implica uma mutação da auto-avaliação por parte do actor social, que 

aceita o seu estatuto de desviante e passa a adaptar-se a vários papéis. 

Os autores dos anos 60 centram os seus estudos, não tanto nas possíveis causas 

da conduta desviada, mas nas formas de controle e interacção social, através das quais 

se definem certos indivíduos como sujeitos desviados. Várias são as correntes 

interaccionistas baseadas e desenvolvidas nestes fundamentos. A mais conhecida é a 

dadécada de 50 “rotulação social” (Labelling Theory), proposta por Howard Becker 

nos anos 60: “O desvio não é simplesmente o facto objectivo de não se conformar 

com as normas (interpretação funcionalista), mas a consequência de um rótulo colado 

nas costas do desviante por parte de quem o descobre e o trata” (apud Durand & Weil, 

1990: 171). Segundo as teorias da rotulação, o desvio é o resultado das iniciativas do 

outro. As reflexões de Becker propõem uma mudança de perspectiva. O autor 

abandona o “tratamento” das formas de desvio que visam pesquisar a origem dos 

actos na psicologia individual dos desviantes ou no seu ambiente sociocultural. O seu 

interesse principal passa a ser o papel dos agentes que contribuem para a definição 

desse desvio. 

 
Não importa qual seja a importância da operação de rotulação executada 
pelos empreendedores da moral, não se pode absolutamente considerá-la 
como a única explicação do que fazem de facto os desviantes. Seria absurdo 
sugerir que os ladrões à mão armada atacam as pessoas apenas porque 
alguém os rotulou como “ladrões à mão armada”, ou que as acções de um 
homossexual são consequência de ter sido rotulado como tal. Entretanto, 
uma contribuição importante veio chamar a atenção sobre as consequências 
de um indivíduo ser rotulado como desviante: torna-se mais difícil para ele 
prosseguir as actividades habituais da sua vida quotidiana, sendo essas 
dificuldades que o incitam às acções “anormais”. (...) A classificação do grau 
de desvio que conduz a essa consequência deve, para cada caso, ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Ver as teorias de Lemert, Edwin M. Social pathology, New York, Mc Graw Hill, 1951. 
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estabelecida por um procedimento empírico e não por um decreto teórico.142 
 
 

Interessantes foram também as reflexões de Goffman, colega de pós-graduação 

de Becker, relativamente à liminaridade143 e à sua relação com a marginalidade. As 

obras Asylums de Erving Goffman e Outsiders de Howard Becker, ambas de 1963, 

marcaram definitivamente os estudos sobre normalidade e desvio.  

 
Os grupos sociais criam o desvio estabelecendo regras, cuja infracção 
constitui um desvio, e aplicando-as a pessoas especiais, que etiquetam como 
outsiders (...). O desvio não é uma qualidade da acção cometida, mas a 
consequência da aplicação – por parte de outros – de regras e sanções. O 
desviado é alguém a quem a etiqueta foi posta com sucesso; o 
comportamento desviado é o comportamento etiquetado assim pela gente.144 
 
 

O desvio está muito relacionado com o conceito de estigma, desenvolvido por 

Erving Goffman, que explora o tema do desvio relativamente a processos de 

construção da identidade social. Na sua obra Estigma (1963), o autor afirma que a 

transgressão tem por objecto um tipo específico de normas que regulam a identidade. 

A identidade é constituída por duas dimensões: uma virtual, atribuída ao indivíduo 

com base na sua aparência, e a outra real. O estigma é aquele atributo pessoal, 

qualidade física ou cultural, que suscita nos outros, através da observação, uma dúvida 

acerca da identidade social do sujeito. O estigma pode converter-se, portanto, num 

papel dominante do indivíduo, passando todos os actos passados a reinterpretar-se sob 

essa perspectiva.  

Segundo Goffman, os gregos 

 
criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais que 
procuravam evidenciar alguma coisa extraordinária ou negativa sobre o 
status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos através de 
cortes ou fogo no corpo e sinalizavam o portador como escravo, criminoso 
ou traidor – uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser 
evitada, especialmente em lugares públicos. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Becker, Howard S. Outsiders. Paris: A. M. Metailié, 1985: 203. 
143 Goffman, Erving. La vita quotidiana come rappresentazione. Bologna: Il Mulino, 1986. 
144 Becker apud Castilho, Ela Wiecko V. de. O Controle Penal nos Crimes Contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001: 27. 
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Para Goffman, quando se estigmatiza alguém é activada uma série de 

mecanismos, como a rejeição social, mecanismos esses que impulsionam o sujeito a 

procurar companhia entre aqueles que o não censuram: outros sujeitos estigmatizados.  

Fazer parte de um grupo reconhecido socialmente simplifica as relações 

humanas, pela facilidade com que se reconhecem os códigos de conduta comuns. Por 

outro lado, as pessoas que ficam à margem, e que vivem um drama social, podem ser 

definidas como liminóides, como descreve Goffman: sujeitos que nas sociedades 

complexas não cumprem o ciclo do drama social a fim de serem reintegradas, 

permanecendo no status inicial.  

O desvio é, portanto, criado pela sociedade, ou seja, “as causas do desvio estão 

localizadas na situação social do desviante ou nos ‘factores sociais’ que incitam a sua 

acção. (...) o desvio não é uma qualidade do acto que a pessoa comete, mas uma 

consequência da aplicação por parte dos outros sujeitos de regras e sanções ao 

‘infractor’.” (Becker, 1963: 21)  

 

 

 

3.1 A subversão social na trilogia de Deus 

 
J: Seria óptimo viver numa anarquia? 

JCM: Seria bom para todos. A anarquia é uma coisa 
muito ordenada. 

J: Qual é o seu ideal de sociedade?  

JCM: Sou por uma transformação radical da 
sociedade, por meios violentos. Se pudessem ser 
pacíficos tanto melhor, mas já se sabe que assim não 
se vai lá. Vai haver uma nova revolução, mas não nos 
mesmos moldes das fracassadas revoluções145. 

 

 

Tendo delineado um quadro sintético das teorias sociológicas sobre o desvio, o 

que pretendemos agora apresentar são três exemplos nos quais consideramos que podem 

ser aplicadas: Recordações da Casa Amarela, A Comédia de Deus e As Bodas de Deus. 

Filmes onde o realizador terá proposto uma reflexão sobre o seu mundo urbano, sob a 

égide do excesso e do voyeurismo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Ribeiro, Anabela Mota “Entrevista com João César Monteiro” in Suplemento DNa, Diário de 
Noticias, Lisboa, 26 de Julho de 1997. 
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Antes de começar a análise é necessário definir o conceito de “identidade”, ou 

seja, uma “construção mental” que ao longo da vida atravessa sucessivas mudanças, por 

vezes radicais e contraditórias, mas que mantêm uma certa organização e coerência, 

como acontece com a personagem João de Deus: 

 
A identidade é evidentemente um elemento chave da realidade subjectiva e, 
tal como toda a realidade subjectiva, considera-se em relação dialéctica com 
a sociedade. A identidade é formada por processos sociais. Uma vez 
cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas acções 
sociais. Os processos sociais implicados na formação e conservação da 
identidade são determinados pela estrutura social. Inversamente, as 
identidades produzidas pela interação do organismo, da consciência 
individual e da estrutura social reagem sobre a estrutura social dada, 
mantendo-a, modificando-a ou mesmo remodelando-a.146 
 
 

Como já mencionámos no primeiro capítulo, Monteiro evidencia a nossa condição 

de “seres socialmente condicionados” e João de Deus, ao tentar quebrar estas cadeias 

opressoras, é etiquetado como “uma personagem excessiva, sem limites”147. Uma 

personagem que, ao longo da trilogia, tenta continuadamente subverter as regras sociais. 

O seu corpo de outsider de Monteiro ganha visibilidade no seu cinema e esse corpo é o 

registo orgânico de estilos de vida resistentes, em geral, ao status quo. É por isso que a 

quase totalidade das suas personagens nestes filmes apresentam alguns traços comporta-

mentais desviantes. O desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, 

mas na interacção entre a pessoa que comete o acto e aquelas que reagem a esse mesmo 

acto (ibidem, 27). E João de Deus é perfeitamente adaptável a esta definição.  

 

 

 

3.1.1 Recordações da Casa Amarela 

 

 

Vamos tentar manter a mesma metodologia de análise que utilizámos no 

segundo capítulo desta investigação, dedicado aos ritos de passagem; desta vez, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas. A Construção Social da Realidade. Petrópilis: Editora Vozes, 
1999. 
147 Monteiro entrevistado por Gili, Jean “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 411. 
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contudo, iremos utilizar como ferramentas de estudo as teorias da sociologia do desvio. 

Iniciaremos a nossa análise com o primeiro filme da trilogia, Recordações da Casa 

Amarela (1989).  

A primeira cena a analisar é aquela em que João tenta violar o pudor de Julieta e 

arranca a camisa da sua farda (cena 39.01 do guião)148.  

Consideramos que João, ao arrancar a farda a Julieta, quer enfatizar a sua 

posição transgressiva, quer dizer-nos que não respeita a farda de polícia e não respeita a 

ordem social instituída. Não podemos esquecer que a farda sempre foi um símbolo da 

ordem e do controlo social, uma marca distintiva de quem mantém a ordem dentro de 

um grupo social. 

 
 

        
 1:21:05 1:21:07 

 
 

Lemos no guião: 

 
“39.11 Igual a 39.09. A cabeça de João de Deus entra em campo, por sobre 
o corpo da menina Julieta. João de Deus volta-se e atira pela margem 
superior do quadro o soutien da menina Julieta, na direcção da porta. 
 
39.12 Plano Americano. Junto à porta da entrada, surge D. Violeta leva a 
mão ao peito e cambaleia, com um ameaço de apopléctica sufocação, que a 
impede de dizer o que quer que seja. A porta é um bom amparo nestas 
ocasiões”149. 
 
 

A cena que acabámos de transcrever é o momento do drama social, que os 

antropólogos da escola de Manchester estudaram tão aprofundadamente e que nos 

leva de volta às teorias de Turner. O pressuposto teórico da escola era analisar as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 A cena completa encontra-se transcrita no capítulo 2.1. 
149 Ibidem. 
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realidades sociais, privilegiando a componente transformadora e conflitual dos 

processos sociais. Assim, contrapunha-se ao método estrutural-funcionalista ao procurar 

individuar as normas e as instituições cristalizadas, com o propósito de reconstruir a 

configuração estrutural de uma dada sociedade. A este método (método de análise 

dinâmica dos casos) foi dado o nome extended case method.  

Dentro da sociedade que João César Monteiro nos quer apresentar com os seus 

filmes, um acto deste género é definido como “anormal”, desviante, como um acto que 

quebra as regras sociais dominantes. O corpo de João de Deus (erótico, produtivo) tenta 

mobilizar-se contra o controlo social, uma força que traz desordem e que vem das 

contradições da própria sociedade e é, por isso, etiquetado como “anormal”. O social é, 

desta forma, levado a utilizar imponentes estruturas e processos para reduzir e controlar 

o que produz por si próprio. Mas como podemos definir um indivíduo como normal ou 

anormal? Para responder a esta questão precisamos procurar as teorias de Auguste 

Comte que deu ao termo “normal” o significado que lhe atribuímos hoje. Como dizia o 

autor, o “anormal” emerge como desviante e a explicação do seu desvio assenta numa 

hipotética natureza corrompida, denominada degeneração. 

João de Deus, descoberto pela mãe da rapariga, Dona Violeta, em pleno acto 

de violência, foge da pensão. Como escreve Paulo Cunha (2010: 52), 

 
Dona Violeta, por todos os motivos, é a recriação do ditador que dirige 
zelosa e diligentemente o seu feudo, vigiando e controlando os desvios dos 
seus inquilinos. A obsessão de Dona Violeta pela encenação da aparência, 
quer através da higiene (entenda-se como higiene moral), quer pela 
valorização do seu feudo enquanto herança histórica (a casa “barroca”), são 
ridicularizadas pela evidência da realidade.  
Portanto podemos identificar tal violação como uma espécie de ataque ao 
poder político e social.  
 
 

Achamos interessante continuar a transcrever excertos do guião, para melhor 

compreendermos o que pode suscitar um acto destes dentro de uma secção micro-social, 

como um bairro antigo da cidade. 

 
 

 “Cena 40.01150 
Plano de Conjunto. A porta e a varanda de uma das janelas das traseiras da 
pensão e o enfiamento da Rua Afonso de Albuquerque. Junto à porta, à direita 
da entrada, um caixote do lixo. João de Deus sai precipitadamente da porta, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Guião, 151. Corresponde no filme ao minuto 1:21:24. 
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derruba o caixote, de onde sai um gato assanhado e, em desenfreada correria, 
desaparece na noite, rua abaixo. D. Violeta assoma à janela da varanda e grita: 
 
D. Violeta 
Ó da guarda! Agarra, agarra... 
 
 

       
 1:21:33 1:21:53 1:22:53 

 
 
40.02 Plano Americano. Frontal a uma janela, aonde assoma a 1ª Vizinha, 
que pergunta, na direcção de D. Violeta: 
 
1ª Vizinha 
Agarra o quê? Agarra quem? 
 
40.03 Plano Americano. Frontal à janela de D. Violeta, que responde, na 
direcção da janela da 1ª Vizinha: 
 
D.Violeta 
O hermafrodita! Deixou-ma esganadinha, a minha Julieta...” 
 
 

Para facilitar a leitura vamos transcrever só os diálogos entre as vizinhas. 
 
“2ªVizinha 
Quem, o narigudo? Aquilo é lá capaz de se pôr em cima de alguém?... 
D. Violeta 
Se é capaz ou não, não sei. Mas lá que se pôs, pôs-se. Haviam de ver o 
estado em que deixou a pobre menina... 
 
1ª Vizinha 
Deve ter uma coisinha deste tamanho! (A estimativa é ínfima e nada 
lisonjeira para João de Deus). Aquilo não é -------151 nada”. 
 
 

A partir daqui o diálogo continua com trocadilhos e referências sexuais152, com 

cenas que no guião se encontram riscadas mas que foram rodadas e dão maior ênfase ao 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 No guião as palavras estão riscadas e só se consegue ler “--- nem é”. No filme a senhora profere: 
“Aquilo não faz mal à menina” (minuto 1:21:48). Guião, p.152. 
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acto. Como uma aldeia, um pequeno bairro pode apresentar as mesmas característica de 

partilha e de coesão social. Uma espécie de microcosmoque pode talvez representar um 

macrocosmo. 

 
Esta visão da aldeia como a unidade social primária e como um organismo 
funcional e estruturalmente integrado é central em todos os trabalhos da 
primeira geração da escola de Manchester. Ela vem, contudo, combinar-se 
com algo de novo e que se deve, especificamente, à influência de 
Gluckman: a sua concepção dinâmica da estrutura social como integrada 
através do conflito. 
(...) Aí a noção de conflito é inicialmente desenvolvida por relação à noção 
de «paz no feudo», que Gluckman vai buscar à obra de Evans-Pritchard: (...) 
as lealdades em conflito e as divisões de pertença [allegiance] tendem a 
inibir o desenvolvimento do conflito aberto e, quanto maior for a divisão 
numa área da sociedade, tanto maior será a coesão a um nível mais alargado 
de relacionamento — desde que haja uma necessidade geral de paz e se 
reconheça uma ordem moral no interior da qual essa paz possa florescer. 
(Pina Cabral, 2000: 870) 
 
 

O fugitivo João de Deus, não tendo já como sobreviver, vai viver como um sem-

abrigo. “Encontramo-lo sentado num banco do jardim, ao lado de um mendigo. Outros 

mendigos rodam por ali, à espera da abertura da sopa dos pobres”.153 Tal período de 

suspensão, de marginalidade, como afirmava Turner (1967: 95), implica que o sujeito se 

encontra estruturalmente, se não mesmo fisicamente, «invisível». A invisibilidade 

estrutural recobre uma espécie de ambiguidade classificativa dos indivíduos na 

condição de liminaridade. 

Como escreve o autor (ibidem, 96), “a ‘invisibilidade’ estrutural das personae 

liminais tem um duplo carácter. Ao mesmo tempo, eles deixam de ser classificados e 

não foram ainda classificados.”154 

Ainda que, segundo Pina Cabral, “nas situações liminares, as pessoas 

apresentam-se todas sob uma espécie de igualitarismo radical, em resultado do qual, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 “É bem feita! É bem feita! - Cá para mim era panilas! – Panilas? – Fazes-te desentendida? Pergunta ao 
teu marido, que ele explica-te. – Panilas, o meu marido? Ó mulher, não deves estar boa da cabeça! Havias 
de ver os calos que tenho nos beiços da cona por causa dos colhões do meu marido, ouviste? – Aguenta-
te, coitada. Olha, tem calos. – Ah. Pois tenho calos! E bem me sabem. Pena tens tu de não teres iguais aos 
meus. Olha disto! - É o que te faz falta. - Cá minha é pixa de fressureira. – E que mal é que tem? - Não 
façam pouco do enjeitadinho. Não tem culpa de Deus o ter assim deitado ao mundo. – Credo! Fazem-me 
cócegas nas bordinhas e mijo-me logo a rir. – Ri-te, ri-te, minha desanvergonhada! Julgas que estás 
melhor servida lá em casa? – Cada qual come do que se gosta! – Gostos não se discutem!” (fim da cena 
das janelas 1:23:06). 
153 Guião de Recordações da Casa Amarela, 174. 
154 Aconselha-se a leitura do capítulo 1. 
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ao desaparecer a hierarquia, surge uma espécie de companheirismo espontâneo” 

(Cabral, 2000: 187), esta definição não pode aplicar-se no caso de João de Deus. Depois 

da sua estadia no limbo social, João toma banho, faz a barba e veste uma farda militar155 

com o objectivo de marchar sobre o Parlamento. “Uma vez vestida a farda de oficial da 

cavalaria a metamorfose pode completar-se[;] (...) a rebelião assume formas concretas, 

no momento em que abandona os últimos laços com a sociedade circundante”156. Mas 

este estado dura pouco e João é mandado parar pela polícia e interrogado no quartel. 

Durante o interrogatório, João marca mais uma vez a sua necessidade de se elevar na 

escala social: 

 
“GRADUADO  
Ouça lá: que ideia foi essa de vestir uma farda da tropa? (...) 
 
JOÃO DE DEUS  
Perdão ! De oficial de Cavalaria. É uma arma aristocrática!”157 
 
 

Até conseguirmos perceber, por meio da troca de palavras entre os dois, o 

objectivo subversivo da personagem, lemos: 

 
“GRADUADO  
Quero saber o que é que tinha na ideia quando, de forma subreptícia, se 
introduziu no quartel. 
 
João de Deus levanta-se e perfila-se, batendo bota. Raccord. (...) 
 
JOÃO DE DEUS 
Marchar sobre São Bento”158. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 No guião é indicada como farda de capitão da Cavalaria (não esquecer a capa, as botas de montar e o 
monóculo). Guião Recordações da Casa Amarela, p. 57. 
156 Giarrusso, Francesco “Il corpo di Dio” in João giullare di Dio. Pisa: Edizioni di Cineforum – Edizioni ETS, 
2008: 69-70. 
157 Guião Recordações da Casa Amarela, p. 172. 
158 Ibidem, 174. 
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 1:41:18 1:41:48 

 
 

As figuras de poder são uma constante nos filmes de João César Monteiro e, durante 

a trilogia, todas as vezes que se cruza com estas figuras, o protagonista sai derrotado. 

Lembremos que, em Vigiar e Punir de Foucault (1975), as sociedades modernas 

podem ser definidas como sociedades disciplinares.  

 

Não podem ser identificadas como uma instituição ou instrumento, porque as 

sociedades disciplinares são um tipo de poder que atravessa todos os instrumentos e 

instituições: para os ligar, prolongar, fazer convergir num novo modo. A polícia 

organiza-se na forma específica de um instrumento do Estado, encarregando-se da 

manutenção da ordem no espaço efémero de um campo social, tornando-se 

independente dos outros instrumentos jurídicos e políticos. A prisão não teve a sua 

origem nas estruturas jurídico-políticas de uma sociedade e não dependeu de uma 

evolução do direito penal; enquanto geradora da punição, a prisão dispõe de uma 

autonomia necessária, de um suplemento disciplinar que excede os outros poderes do 

Estado. A visão funcionalista do poder faz com que surja um poder fora do Estado.  

Terminado o interrogatório, o polícia manda internar João de Deus no manicómio 

Miguel Bombarda (Casa Amarela), onde irá encontrar o “velho amigo” Lívio. 

 
“LÍVIO 
(...) Não há nada mais monótono do que um hospício. Ao fim de um certo 
tempo já não suportas isto. 
 
JOÃO DE DEUS 
Pelo menos, tenho onde cair morto. 
 
LÍVIO 
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Acabas louco e corrompido”159. 
 
 

Sabemos bem que o realizador tinha sabia do que estava a falar. Lembramos que 

Monteiro foi, por sua escolha, internado durante uma breve temporada no hospital Júlio 

de Matos e, como refere Paulo Rocha, “il a subi un traitement aux électrochocs. Au bout 

de quelques mois, il en sorti et il clamait qu’il était désormais un fou certifié. (…) João 

César a toujours joué avec ça.”160 Achamos interessante a escolha de Monteiro de 

internar João de Deus como louco, se pensarmos que as concepções primitivas da 

loucura advêm das categorias do sagrado, o sagrado religioso e o demoníaco. 

Como afirma Roger Bastide, “dans le Nouveau Testament, nous voyons la 

folie considérée comme une possession par de mauvais esprits qu’il faut chasser du 

corps du malade pour le guérir.”161 Temos de esperar pelos gregos para que a medicina 

se torne uma ciência, mas antes deles tudo o que estava ligado à doença vinha 

etiquetado como um evento místico.  

Continua o autor a falar das instituições hospitalares: 

 
L’étude sociologique des institutions hospitalières est certainement un des 
chapitres les plus pratiqués de la sociologie d’aujourd’hui. On en 
comprend facilement les raisons: comme il s’agit des malades concentrés 
dans un espace fermé, séparé du reste du monde, il y a une restriction 
considérable du nombre des variables par rapport à la société normale et 
les activités possibles des malades restent très circonscrites, comme 
toujours sous le regard de l’observateur; on peut donc examiner sans 
grandes difficultés les interactions sociales, voire les faire verrier; de plus, 
comme dans un asile psychiatrique on tolère les expressions directes des 
sentiments ou des attitudes, il est possible de les étudier à l’état pur, tout 
au moins avec moins de déguisements. (ibidem, 242) 
 
 

Erving Goffman, no seu livro Asylum, mostra como a admissão numa instituição 

se dá através de procedimentos que, na verdade, são rituais de degradação. Essas 

instituições destroem uma auto-imagem e trocam-na por outra fabricada pelas próprias 

instituições, já que nestas se passa algo mais restritivo do que aculturação ou 

assimilação. Todas as oportunidades de acção, interacção ou participação em eventos 

ocorridos na sociedade exterior são vedadas no interior. O processo de degradação da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Ibidem, 183. 
160 Rocha, Paulo “Souvenirs d’un ‘kimoniste” in Fabrice Revault d’Allonnes (org.) Pour João César 
Monteiro: countre tous le feux, le feu, mon feu.Crisnée: Yellow Now, 2004: 108. 
161 Bastide, Roger. Sociologie des maladies mentales. Paris: Flammarion, 1965: 235-6. 
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capacidade do paciente para se reintegrar na vida exterior é aprofundado por aquilo a 

que Goffman chamou “perda de papel” (role dispossession). Goffman explica como as 

instituições sociais criam a “anormalidade”, transformam os indivíduos em pacientes e a 

sua identidade num caso patológico. O seu estudo desloca a ênfase tradicional do desvio 

para as instituições e os processos envolvidos na sua constituição, como objecto de 

reflexão teórica e cuidado prático (Goffman apud Miskolci Richard, 2005: 47). Bastide 

(1965: 247) afirma também que “l’hôpital psychiatrique crée le groupe des déviants 

pour le séparer du reste de la société”.  

João de Deus, com a ajuda do seu amigo Lívio, adquire consciência do seu 

estado de “homem livre” quando: 

 
“Lívio levanta-se, pousa a mão direita sobre a cabeça de João de Deus e, 
olhando para fora de campo, assume uma postura de profeta bíblico: 
 
LÍVIO 
Vai, e dá-lhes trabalho”162. 
 
 

Nesse momento, João deixa a soleira do hospício e reencontramo-lo 

transformado em Nosferatu, o que implica claramente a sua tendência de subversão, não 

curada com a reclusão. Portanto, podemos afirmar que a personagem continua à 

margem da sociedade como um marginal, um outsider.  

 

 

 

3.1.2 A Comédia de Deus 

 

 

Continuando a análise da trilogia, passamos ao segundo filme, A Comédia de 

Deus (1995), em que João de Deus gere uma geladaria. Percebe-se facilmente que algo 

mudou: o novo estatuto social que João adquiriu com a ajuda de Judite, ex-prostituta e 

amiga de Mimi, permite-lhe aproximar-se das mulheres de uma forma completamente 

nova. Já não precisa de espiá-las pela fechadura das portas ou pelas janelas mas, pelo 

contrário, até pode instruí-las na arte de fazer gelados e, na intimidade das quatro 

paredes, oficiar cerimónias eróticas que seriam consideradas acções desviantes pela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Guião Recordações da Casa Amarela, p. 187. 
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sociedade. 

Nos filmes de Monteiro como nos escritos de Sade, há um certo gosto pela 

clausura e isso, de acordo com Eliane R. Moraes, “é um desejo de isolamento, vontade de 

instalar-se na imensidão. Sade é o castelo-prisão, muralha a ser penetrada, escalada por 

nós leitores. O lugar por excelência do exercício da liberdade não se realiza nas ruas, 

nas comunidades, nos actos públicos, mas sim nos espaços fechados e protegidos. Nos 

interiores.”163 Interiores onde João de Deus nos apresenta as suas perversões e onde 

assistimos aos seus actos eróticos mas sem pregar a sua filosofia de vida.  

A sua transgressão sexual parece ser uma construção erótica, sem ser jamais 

pornográfica, mais concretamente um ritual de sedução, celebrado minuciosamente com 

a escolha de pêlos púbicos e fetiches. 

 
A transgressão não é, portanto, a celebração da liberdade. O acto da 
transgressão não é devasso, obsceno, violento, mas rítmico como um passo 
de dança, onde o retrair-se corresponde a dar um salto em frente no jogo 
ritual entre o sacro e o profano, onde o que é “profanado” já não é o sacro 
que é mais o mundo da festa dos soberanos e dos deuses, mas o pro-fano, 
onde, fora do templo (fanum), desempenha a vida do dia a dia, medida pelas 
regras do trabalho e das proibições que a festa infringe, consumindo numa 
prodigalidade que ignora cada medida, os bens recolhidos nos dias “feriali”.  
Sagrada é a lei transmitida pelos soberanos e pelos deuses, porque ao serem 
eles próprios os criadores da norma, ficam dispensados da ordem e, 
portanto, vivem na transgressão.164 
 
 

Toda a sexualidade, que Monteiro explora neste filme, alude a Bataille. Vemos 

isso no episódio dos ovos, no banho de leite, no uso da urina e dos pêlos púbicos. 

Criam-se, assim, um lugar e um tempo fora da realidade, em que a casa e a geladaria, 

durante os rituais, se transformam em templos nos quais o protagonista/sacerdote presta 

um culto baseado na celebração da feminilidade, tema que iremos tratar 

profundadamente no capítulo cinco, dedicado ao erotismo.  

A tendência sexual do protagonista pode ser vista como referência àquilo que 

Richard von Krafft-Ebing dizia sobre a profunda influência exercida pela vida sexual 

sobre o sentimento, o pensamento e a acção do homem nas suas relações sexuais com os 

outros165. Ou, ainda, a teoria de Henry Maudsley166 segundo a qual a sexualidade estaria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Moraes, Eliane Robert. Sade: a felicidade libertina. Rio de Janeiro: Imago ed., 1994: 97-8. 
164 Galimberti, Umberto. Il corpo. Milano: Feltrinelli, 2007: 454-5. 
165 Ver a obra de Krafft-Ebing, R. Psychopathia sexualis. Paris: Georges Carré Editeur, 1886. 
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na base do desenvolvimento dos sentimentos sociais, por ser a sexualidade a fonte das 

mais elevadas virtudes e, ao mesmo tempo, dos vícios. Krafft-Ebing define dois grupos 

fundamentais de aberrações sexuais: as que têm por objectivo a sexualidade em si 

(sadismo, masoquismo, feiticismo e exibicionismo) e as que se centram no objecto do 

desejo (homossexualidade, pedofilia, zoofilia e auto-erotismo). Como é evidente, no 

que toca aos pêlos púbicos, João de Deus pode ser incluído no primeiro grupo de 

estudo; relativamente ao fascínio pelas jovens mulheres, pode ser incluído no segundo. 

 

Neste segundo capítulo, também a obsessão pela higiene do corpo e as regras 

férreas são marcantes, como na cena em que Rosarinho é iniciada na arte da preparação 

de gelados por João: 

 
“JOÃO DE DEUS 
Nesta casa não se obriga ninguém ao uso da coifa, ou do bivaque, mas 
cumpre-se a higiene básica e essencial. Veste o uniforme! (...) 
Vamos aplicar-nos nos exercícios. 

 
A Rosarinho dirige-se ao banco dos gelados. Ouvimos a voz off de João proferir: 

 
Primeiro, enche-se a taça até o rebordo. (nunca esquecer de passar a 
espátula por água, sempre que se mude de perfume) a seguir, alisa-se o 
gelado, suavemente, como quem penteia, assim. Que temos? Uma base 
poligonal, cujo volume deve ser igual ao volume do recipiente. Batemos 
levemente (eu bato sempre três vezes como se fossem as pancadinhas de 
Moliére) e estamos aptos a edificar a pirâmide. Kéops, Kéfren e 
Mikerinos. Podes magicamente saborear o antigo Egipto, Rosarinho. 

 
João entra em cena para mostrar a Rosarinho como preparar uma cone. 

 
 

           
 33:35 34:32 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Ver a obra de Maudsley, H. Responsability in Mental Disease. London: King, 1874. 
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JOÃO DE DEUS 
A técnica é a mesma [agora está a referir-se ao cone], mas é mais delicado. 
Tudo consiste na perfeita adstringência entre a bola e a boca da bolacha167, 
de molde a que este não se esborrache. Distender os músculos da mão: 
mão morta vai bater àquela porta. Estás a seguir? Uma pancada seca e 
vigorosa, e já está.  

 
João esborracha o cone. 
 
Estou destreinado, mas a ideia é esta.”168 
 
 

É interessante ver como João, uma personagem que não quer ser aprisionado 

pelas normas sociais, acaba por criar uma série de regras no âmbito do seu trabalho, 

regras essas bastante controversas. Ao mesmo tempo que é obcecado pela higiene, 

penteia o cabelo de Rosarinho com a espátula do gelado e cria o perfume “paraíso” com 

o leite da banheira onde a menina Joaninha toma banho: actos que vão contra as regras 

de higiene e de saúde publica. Tais comportamentos, como manter relações eróticas 

com as meninas, ou sodomizar Rosarinho na casa de banho da geladaria, são 

considerados aberrantes pela comunidade; o realizador estrutura uma cena interessante 

para enfatizar a repulsa social através do encontro com Evaristo, o pai da menina 

Joaninha. Ao minuto 02:26:20, nas escadas de uma pequena rua em Alfama, Evaristo 

espera João para se vingar do ultraje ao pudor da filha169. 

Uma cena intensa mas ao mesmo tempo bastante cómica, em que João tenta 

fumar um cigarro mas todas as vezes que põe o cigarro nos lábios Evaristo tira-lho e 

deita-o para o chão. Este acto repete-se até acabarem os cigarros no maço. 

 
“JOÃO DE DEUS 
Nem uma passa?” 
 
Minuto 02:30:02 João fecha os olhos e espera o seu destino170. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Foi utilizado o guião, datado Janeiro 1994 em posse da Cinemateca Portuguesa, no qual está escrito 
“bolacha de baunilha”, p. 26-7. 
 
168 Minutagem 31:54 – 34:39.  
  
169 A cena encontra-se transcrita no capítulo 2.2. 
170 A cena encontra-se transcrita no capítulo 2.1. 
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2:30:02 

 
 

Outra cena em que é salientado o comportamento desviante de João de Deus é 

quando este sai do hospital e se dirige à geladaria (2:31:36), onde encontra Judite que, 

furiosa, profere: 

 
“JUDITE 
Um solene aviso, este individuo não volta a pôr os pés nesta casa. 
É favor abandonar imediatamente esta casa e não quero voltar a encontrá-lo 
nas redondezas. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sem nota de despedimento? 
 
JUDITE 
A nota de despedimento foi-lhe enviada em devido tempo. Justa causa. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não recebi nada. 
 
JUDITE 
Abandono do serviço sem dizer água-vai, comportamento incorrecto com o 
pessoal e com os clientes, abuso de confiança, práticas de mixordeiro 
altamente nocivas, quer para a saúde pública quer para a reputação da casa. 
Quer que continue?  
Meu menino, vais com muita sorte se eu não te fizer a cama.” 
 
 

       
 2:34:53 2:37:57 
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É interessante como aqui se repete o mesmo diálogo, mas desta vez bastante 

violento, que os dois tiveram no escritório de Judite. 

 
“Matei a fome a este desgraçado. Vesti-o e calcei-o, dei-lhe do melhor. 
Quando me apareceu aqui a primeira vez coberto de andrajos era de fazer 
partir o coração. 
Condoí-me, mas não se pode ser boa. A paga foi esta: esgarçou o cu da 
minha melhor empregada, uma pobre órfã de pai e de mãe, acabada de 
chegar das berças, que se fartou de chorar nos meus braços e hoje, 
felizmente, está muito bem na Finlândia, com um engenheiro meu grande 
amigo, que até abandonou logo a mulher e as filhas”. 
 
 

É cómica a maneira como Judite faz passar o adultério e o abandono da família 

do seu amigo por um acto de altruísmo para com Rosarinho. O realizador diverte-se a 

jogar continuamente com os preconceitos e as regras sociais, chegando mesmo a atingir 

cenas de grande comicidade. 

 
“JOÃO DE DEUS 
Boa rapariga, a Rosarinho. 
 
JUDITE 
Meteu-se com uma criança, a coisa deu brado uma escandaleira, chegou aos 
ouvidos do pai da menina, que era de gancho, e vai este, fez justiça por suas 
próprias mãos, chegou-lhe a roupa ao pêlo. Abençoado! Só se perderam as 
que caíram no chão. Se fosse comigo, esganava-te! 
Abatia-te171, um pervertido sexual! Até a comer gelados se baba! 
 
JOÃO DE DEUS 
Não são vocês que me expulsam, sou eu que vos condeno a ficar.” 
[02:36:49] 
 
 

Em nossa opinião, Fabrice Revault d’Allonnes analisa com atenção o desejo de 

revanche contra a ordem social de João de Deus e acredita que este pretende utilizar dois 

meios para a concretizar: o primeiro é a beleza feminina, através dos corpos das jovens 

mulheres, “c’est-à-dire à la beauté de la nature, loin de la porcherie sociale”172. Uma 

bênção materialista e ao mesmo tempo sacralizada, “parfois uniquement sublimé, parfois 

carrément consommé”. O segundo é utilizar a aristocracia, “autrement dit à la noblesse, 

face à l’ordurerie sociale” (ibidem, 58), para poder viver no vicio. Infelizmente ambas as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 No guião Judite profere: “Abatia-te como se abate um cão raivoso! É um doente, um pervertido sexual!”. 
172 D’Allonnes, Fabrice Revault “Revanches du faible. Le corps dans le cinéma de Monteiro” in Trafic, 44, 
2002: 55-63. 
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tentativas falham, embora seja possível notar uma certa melhoria (de pobre e sem-abrigo 

a gerente de uma geladaria e morador num apartamento). 

Além das suas perversões sexuais, o que consideramos mais evidente no 

protagonista é a sua subversão contra uma sociedade na qual ele não consegue e não quer 

integrar-se. A fim de melhor esclarecer este tema, transcrevemos o “manifesto” oral que 

João profere no dia em que Judite organiza o encontro com o empresário francês: 

 

“Minhas senhoras e meus senhores. Caro colega. Vou ser breve. Poupar-
vos-ei o relato atribulado em que, por circunstâncias meramente fortuitas e 
inesperadas, me tornei geladeiro e, pouco a pouco, me fui devotando ao meu 
ofício. Sou um homem de paz.  
 
Podia, quem sabe, ser um criminoso, um proscrito em permanente rebelião 
contra uma lei social cega e aberrante. Não sei. Sei que nunca poderia ser 
político, engrossar o cortejo dessa corja que põe e dispõe do ser humano, 
guiando-o para um devir cada vez mais favorável à condição de rastejante. 
És réptil, e em réptil te tornarás, é a lógica que forma incansavelmente a 
nossa vergonhosa degradação, enquanto indivíduos, enquanto espécie. 
Contra a trapaça universal, os gelados enregelados, o meu gelado, que leva 
em si toda a energia calórica do mundo, uma palavra amiga, uma prova de 
amor. Rigor e fantasia. O último luxo soberano de um homem livre que teve 
a suprema ousadia de, no país dos gatos-pingados, exaltar a vida. Não tenho 
receitas, fórmulas mágicas.  
Cada gelado que fabrico tem um perfume que lhe é próprio, o seu perfume. 
Nunca é semelhante ao anterior, nunca será igual ao que lhe sucede. Cada 
um tem, no entanto, algo para recordar: uma viagem, um passeio, um 
encontro, um ente querido, a mulher amada. O meu sonho, talvez 
irrealizável, é fabricar um perfume que concentre em si todos os perfumes. 
Harmoniosamente chegar-me a Deus, à quintessência dos perfumes. Não 
atraiçoem nunca os sonhos da vossa infância. Se abrirdes os vossos 
corações, talvez possamos provar o glorioso gelado final.”173 
 

Algumas palavras não podem ser analisadas senão como uma forma de 

subversão social: “rebelião contra uma lei social”, “nunca poderia ser político” e, 

continuando a falar da figura do político, “dispõe do ser humano” quase como se o 

homem fosse uma marioneta nas mãos do poder político. Neste segundo filme, mais 

uma vez João de Deus quebra as regras sociais, vai para além do pudor e dos bons 

hábitos. Como um outsider, não partilha uma moral reconhecida mas, na maioria das 

vezes, é um óptimo actor social, com amplas capacidades auto-representativas.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Minutagem 1:22:25 – 1:25:59. A cena não se encontra no guião. 
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3.1.3 As Bodas de Deus 

 
 

Para concluir esta análise sobre a trilogia é necessário examinar o último capítulo, 

As Bodas de Deus (1998), onde encontramos João de Deus rico e com a apropriação 

indevida do título de barão. 

Podemos ler no guião (1994: 106-7):  

 
“CENA 42 
Cenário: CAIS DAS COLUNAS. EXTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ENVIADO DE DEUS. 
 
Sentado no cais deserto olhará João de Deus para o largo da barra, para o 
Indefinido? Não é credível. Para já, recita entre-dentes a abominável quadra 
de um neo-realista versificador do porto: 
 
JOÃO DE DEUS 
Os pobres trabalham cedo 
Cedo começam a vida 
Tudo neles é sempre cedo 
‘Té a fome e a desgraça 
 
A meio do rio, um submarino emerge das águas. Vinda do submarino, 
aproxima-se uma lancha da marinha de guerra. À proa, perfila-se um oficial 
que transporta na mão uma mala. O oficial desembarca e abeira-se de João 
de Deus, apresentando-se174. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Sou um175 enviado de Deus. 
 
JOÃO DE DEUS 
Esperava que viesses fardado de aviador. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Dá muito nas vistas. Da marinha ninguém suspeita.176 
 
JOÃO DE DEUS 
Vou ser chamado? 
 
ENVIADO DE DEUS (esboçando um sorriso) 
Não me deram instruções nesse sentido. És demasiado velho para te 
alistares177. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Cena que não foi incluída no filme. 
175 No filme (5:30) o enviado pronuncia: “Sou enviado de Deus” e não “Sou um enviado de Deus”. 
176 Estas duas frases (JDD: “Esperava que viesses fardado de aviador.”; Enviado: “Dá muito nas vistas. 
Da marinha ninguém suspeita”) não são proferidas no filme. 
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JOÃO DE DEUS (ironizando) 
Ainda podia sacudir o pó e as cinzas178. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Fui encarregado de te entregar esta pasta179. 
O Enviado entrega uma pasta a João de Deus. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Contem uma avultadíssima soma em dinheiro. 
 
JOÃO DE DEUS 
Quanto? 
 
ENVIADO DE DEUS 
Não nos prendemos com pormenores. És rico como Cresus. 
 
O Enviado, esboça um gesto vago e largo. 
 
ENVIADO DE DEUS 
Podes comprar o que te apetecer. 
 
JOÃO DE DEUS 
Ter caprichos? 
 
ENVIADO DE DEUS 
Os mais extravagantes. 
 
JOÃO DE DEUS 
Derrubar governos? 
 
ENVIADO DE DEUS 
A partir de hoje és o homem mais poderoso da Terra. Não tens que prestar 
contas a ninguém. 
 
JOÃO DE DEUS 
Nem sequer tenho que acender uma vela ao meu benfeitor? 
 
ENVIADO DE DEUS 
Nem sequer. Estás dispensado das acções de graças. 
 
JOÃO DE DEUS 
Nesse caso, acho que sou bem capaz de ficar com a pasta180. O taco é em 
dólares? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 No filme foi omitida a última parte “És muito velho para te alistares”. A seguir João de Deus profere 
“Serei poeira mas poeira enamorada”. 
178 Esta frase no filme não é pronunciada. 
179 No filme o enviado não a chama “pasta” mas “mala”. 
180 No filme João diz “malinha” e não “pasta”. 
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ENVIADO DE DEUS 
Podes trocá-lo por marcos. Vai sofrer menos flutuações. 
 
JOÃO DE DEUS 
Também me parece. 
 
O Enviado faz a continência a João de Deus, deseja-lhe felicidades e 
retrocede, afastando-se na lancha. 
O submarino submerge nas águas do rio.181” 
 
 

Começaremos a nossa análise a partir da cena (16:02 – 16:58) em que João 

regressa ao convento para reencontrar Joana e uma freira lhe pergunta: “Quem devo 

anunciar?” João responde: “O Barão de Deus. Diga-lhe que mudei de classe.”182 Esta 

frase deixa-nos perceber a vontade de João de subir na escala social. Finalmente, João, 

tendo os meios financeiros, cria o seu mundo pessoal onde imperam as suas leis e 

vícios, que não seriam aceites pela sociedade. Tais comportamentos desviantes 

“tornam-se num meio de defesa, ataque ou adaptação aos problemas, evidentes ou não, 

e que são originados pela sociedade como reacção ao desvio. Na realidade as causas 

originárias do desvio perdem importância e tornam-se centrais as relações de 

desaprovação, degradação e isolamento implementados pela sociedade.”183  

Outro elemento que marca a mudança de estilo de vida e a predisposição para os 

vícios é evidenciado nas cenas de poker entre João e Omar.  

 
 

          
 16:09 58:27 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 A cena “O Enviado faz a continência a João de Deus, deseja-lhe felicidades e retrocede, afastando-se 
na lancha. O submarino submerge nas águas do rio”, não foi incluída no filme. Vemos somente o enviado 
sair de campo pela direita. (Guião A Comédia de Deus, 1994: 106-7). 
182 Monteiro, João César. Le Bassin de John Wayne seguido de As Bodas de Deus. Lisboa: & etc., 2007: 
127. 
183 Lemert apud Marinelli, Andreassi F. Devianze e tecnologie educative e di contrasto. Aquila: Libreria 
Universitária Benedetti, 2007: 16. 
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Podemos ler no guião (1994: 23-5. Minutagem: 42:05 – 43:53): 

 
“OMAR RASCHID 
Gosta do jogo? 
 
JOÃO DE DEUS 
É raro jogar, mas confesso que me fascina. 
 
OMAR RASCHID 
A mim horroriza-me. É como um fogo que me devora e do qual anseio 
libertar-me, sair purificado. 
JOÃO DE DEUS 
É engraçado. A mim o que me atrai é entrar no vício e mergulhar 
vertiginosamente nele, até ao fim. Pagar para ver, como se diz no poker. 
Que será necessário pagar para ver tudo? 
 
OMAR RASCHID 
Só o olho de Deus pode ver tudo. 
 
JOÃO DE DEUS 
É o princípio essencial da tragédia. 
 
OMAR RASCHID 
O que ousa jogar contra Deus está condenado a perder sem remissão. 
 
JOÃO DE DEUS 
Quem não arrisca, não petisca... Entretanto, para refrear a ambição que mata 
o vilão, é com prazer que me resigno a uma partida de poker consigo184, 
caso se digne aceitar a hospitalidade de uma casa amiga que é sua. 
 
OMAR RASCHID 
Conheço o seu país. Boas gentes, pachorrentas. Já levei à glória a banca do 
Estoril... 
 
JOÃO DE DEUS 
Omar, Omar, não me assuste... 
 
OMAR RASCHID 
Infelizmente, o meu país não é como o seu: as convulsões são permanentes. 
 
JOÃO DE DEUS 
Trate-as com um bom xarope. É remédio santo. 
 
OMAR RASCHID 
Não é tão simples assim, mas não falemos nisso. Qual é a parada? 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 No filme a palavra “consigo” não é proferida. 
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JOÃO DE DEUS 
Ilimitada. 
 
João de Deus e o Príncipe despedem-se185.” 
 
 

Para melhor perceber as acções do Barão de Deus é necessário relembrar a noção 

de despesa teorizada por George Bataille. A ideia da dilapidação dos bens foi tratada por 

Bataille no seu ensaio “A noção de despesa” (1933). Ao longo do texto vê-se que existe, 

nos grupos sociais, uma pressão que conduz ao princípio da perda. O conhecimento da 

teoria do potlatch exposta pelo sociólogo Marcell Mauss em “Ensaio sobre a dádiva: 

forma e razão da troca nas sociedades arcaicas” (1924) parece estar a origem do extremo 

interesse de Bataille pelos factos económicos. O ensaio propõe que a noção de gasto 

improdutivo indica um modo de actividade económica que se opõe ao princípio da 

utilidade clássica. Se para a utilidade o importante é a aquisição e conservação dos bens, 

reprodução e conservação da vida, constata-se que há um domínio da sociedade humana 

que visa a perda e a dilapidação dos bens. Parece ser impossível para o domínio da 

utilidade conceber “que uma sociedade humana possa ter interesse em perdas 

consideráveis, em catástrofes que provoquem, de acordo com necessidades definidas, 

depressões tumultuosas, crises de angústia e, em última análise, um certo estado orgíaco.” 

(Bataille, 1975: 28). Esse modo de desperdício aparece nas festas, no luxo, nas guerras, 

nos jogos, nos espectáculos e em várias outras actividades da vida social. “Não é a 

necessidade, mas seu contrário, o ‘luxo’, que coloca para a matéria viva e para o homem 

seus problemas fundamentais.” (ibidem, 51) 

O princípio da perda, portanto, visa a aquisição da honra, glória ou posição na 

hierarquia, ou seja, a perda material pode transformar-se em ganho ao nível imaterial e 

social. O poder de um chefe passará então a ser significado a partir do seu poder de 

perder: “a riqueza aparece como aquisição enquanto um poder é adquirido pelo homem 

rico, mas ela é inteiramente dirigida para a perda, no sentido em que esse poder é 

caracterizado como poder de perder. É somente pela perda que a glória e a honra lhe são 

vinculadas.” (ibidem, 36) 

Após o jantar, João de Deus organiza com o seu hóspede, o príncipe Omar 

Raschid, uma noite de pocker. A cena começa ao minuto 52:35: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 No filme não há uma despedida entre as personagens mas um corte até a cena seguinte. Foi utilizado o 
“anexo tradução diálogos” incluído no Guião As Bodas de Deus, 1994: 23-5 em posse da Cinemateca 
Portuguesa. (Minutagem 42:05 – 43:53). 
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“OMAR RASCHID 
A última partida. 
 
JOÃO DE DEUS 
Aceita um aumento das caves, Omar? 
 
OMAR RASCHID 
Qual é a sua proposta? 
 
JOÃO DE DEUS 
A minha fortuna é mil vezes maior do que o que está em jogo. Mais ou menos. 
 
OMAR RASCHID 
Mas é uma soma fabulosa! A minha liquidez não seria suficiente. Se perco o 
que está na mesa, isso já vai provocar uns pequenos abalos nos meios 
financeiros e, quem sabe? Uma queda no preço do barril de petróleo... 
 
JOÃO DE DEUS 
Não percebo nada disso. A finança fica desvairada por uma ninharia. 
 
ELENA 
Omar é um ser muito sensível. Choraminga por causa de um arranhão. 
 
OMAR RASCHID 
Sê bela e cala-te. A proposta do Barão é muito aliciante, mas pede ponderação. 
 
ELENA 
Vai fazer estragos. 
 
OMAR RASCHID 
E pensas que não suporto a dor? 
 
Omar Raschid apaga o cigarro na carne do braço, sem tirar os olhos dos de 
Elena. 
 
JOÃO DE DEUS (farejando) 
Cheira-me a carne humana. É um odor acre. Não sei se gosto. 
 
João de Deus levanta-se e abre a janela. Aspira o ar da manhã. 
 
OMAR RASCHID 
Foi um acto irreflectido. Apresento-lhe as minhas desculpas. Que diria dos 
meus poços de petróleo? 
 
JOÃO DE DEUS 
Não digo nada. Não me apetece ter os americanos à perna. 
 
OMAR RASCHID 
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E os meus palácios? Um deles, verdadeira jóia de arquitectura islâmica, 
possui um harém com cem concubinas, pelo menos... Lindíssimas. 
Escolhidas a dedo. 
JOÃO DE DEUS 
E quem alimentará todas essas pequenas boquininhas? Não há casa como a 
nossa186, diga-se o que disser. Dê as cartas, Omar, e deixemos ficar as coisas 
no pé em que estão. 
 
Omar dá cartas. Tem um par de damas na mão. João de Deus, um valete e 
um dez. Sai uma dama para a mesa187. 
 
JOÃO DE DEUS 
Cem mil. 
 
OMAR RASCHID 
Esses cem, mais 500 mil188. 
JOÃO DE DEUS (assistindo ao pique) 
Estou. 
 
Omar Raschid tira um nove para a mesa. 
 
OMAR RASCHID 
Mais dois milhões. 
 
JOÃO DE DEUS 
Hum! Hum!189 
 
Omar Raschid tira um oito. 
 
OMAR RASCHID 
Estamos em doze milhões190. 
 
JOÃO DE DEUS 
A minha cave. 
 
OMAR RASCHID 
Tem um valete e um dez. É o melhor jogo. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não estou aqui para enganar ninguém. Sou um clássico. Se com o seu trio 
sai um fullen ou, porque não? Um poker, ganha. De outro modo, perde. 
 
OMAR RASCHID 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 No filme esta frase é proferida em inglês “There is no home like home”.  
187 No filme não percebemos quais cartas que estão na mesa de jogo. 
188 No filme Omar Raschid profere somente “500 mil”. 
189 No filme João de Deus profere “Fica em seis mihões”. 
190 Esta frase é proferida para João de Deus e não por Omar Raschid, o qual diz “Vinte milhões”. 
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É evidente que meto a minha cave sem hesitar191. Trio de damas. 
 
Omar Raschid mostra o trio de damas. João de Deus mostra igualmente o 
jogo. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sequência à dama. Tire as duas outras cartas. Se dobrar, seja... A fortuna de 
uns faz a desgraça de outros. 
 
Omar Raschid tira um rei. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sequência ao rei.192 Não altera nada, mas de hora a hora Deus melhora. A 
última carta é um dez. João de Deus ganha e recolhe as caves. 
 
OMAR RASCHID 
Há dias assim... 
 
ELENA 
Glória ao vencedor, honra ao vencido... 
 
Omar Raschid tira um livro de cheques do bolso do casaco e prepara o 
cheque. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sorte ao jogo, azar ao amor...” (ibidem, 37-41. Duração da cena 52:35 até 
1:01:27). 

 
Acabado o jogo encontramos as personagens a tomar o pequeno-almoço no 

pátio. Os dois homens, nos dois lados do enquadramento, ladeiam a bela princesa 

deitada no meio, como uma Vénus. 

Chegam mesmo a jogar a bela princesa. Lemos no guião: 

 
“ELENA 
Seria capaz de me jogar? 
 
João de Deus, brincando com os bagos de uva: 
 
JOÃO DE DEUS 
Se fosse minha, provavelmente não. 
 
ELENA 
Sou uma mulher livre. E tu, Omar? 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 “sem hesitar” não é proferida. 
192 No filme João de Deus continua a frase com “De hora em hora Deus melhora.” 
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OMAR RASCHID 
Não se brinca com o amor193. 
 
ELENA 
Não há mais bela prova de amor que a ditada pela renúncia. Para uma 
mulher, ser tirada à sorte por um lance de dados é a oferenda mais preciosa. 
Raras são as que a saborearam: joguei e fui jogada, gozei e fui gozada oh 
sim, sim, bem jogada e bem gozada. 
 
João de Deus tosse e leva as mãos à boca. 
 
JOÃO DE DEUS 
Perdão! Ia engolindo um bago. 
 
ELENA 
Não se engasgue. 
 
João de Deus engole o bago de uva. Omar mostra-se circunspecto, o 
sobrolho franzido194. 
 
JOÃO DE DEUS 
Uma lenda ignorada por Homero menciona o rapto de195 Helena – a mesma 
que, mais tarde, provocou a guerra de Tróia – levada por Teseu e o seu 
amigo Pirítoo quando, ainda virgem, oferecia um sacrifício a Ártemis no 
templo de Lacedemónia. Antes de partir para os Infernos afim de raptar 
Perséfone, Teseu e Pirítoo tiraram-na à sorte. 
 
ELENA 
E dos dois heróis, qual deles ganhou a bela Helena? 
 
JOÃO DE DEUS 
Teseu, claro196! Que tenha obtido as primícias do himeneu da núbil beleza 
deve tê-lo favorecido no futuro combate com o Minotauro. 
 
Elena levanta-se e fica entre Omar e João de Deus. 
 
ELENA 
Eu também quero ser tirada à sorte. 
 
João de Deus meneia a cabeça. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 No filme a frase é proferida em francês. 
194 A cena em que “João de Deus tosse e leva as mãos à boca. JDD: Perdão! Ia engolindo um bago.; 
Elena: Não se engasgue.; João de Deus engole o bago de uva. Omar mostra-se circunspecto, o sobrolho 
franzido” não foi rodada, ou pelo menos, não foi incluída no filme. 
195 No guião está escrito “da bela Helena”. 
196 No filme a frase é proferida em francês. 
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JOÃO DE DEUS 
Tudo o que eu possuo não vale um dos vossos cabelos.”197 
 
 

As duas personagens combinam mais um jogo às cinco da tarde198. Continua: 
 
“João de Deus e Omar Raschid sentam-se a uma mesa, voltados para o lago, 
sobre a qual estão pousados dois copos de cristal, uma garrafa de vinho tinto 
e um copo de dados. João de Deus serve o vinho, oferece uma cigarrilha a 
Omar, trinca a ponta de outra e acende-as. 
 
JOÃO DE DEUS 
Saboreemos esta paz. 
 
Omar Raschid expele uma fumaça. Pega no copo de vinho e bebe um gole. 
 
OMAR RASCHID 
“O meu pobre coração, aflito e louco / Não pôde nunca libertar-se do amor 
da minha amada. / No dia em que serviam o vinho do amor, / A minha taça 
ficou cheia com o sangue do meu coração!” 
 
Omar Raschid bebe o resto do vinho. 
 
OMAR RASCHID 
Sem Elena não posso suportar a vida. Se a perder... 
 
João de Deus enche-lhe de novo o copo. 
 
JOÃO DE DEUS 
Cada pensamento emite um lance de dados. 
 
OMAR RASCHID 
Penso no deserto. Inumeráveis são as formas de vida que o povoam, 
contrariamente ao que se imagina. São resistentes e aptas a fundar uma vida 
nova porque é extrema aridez que as forma. 
 
João de Deus levanta os braços. 
 
JOÃO DE DEUS 
Grandes são os desertos 
 
João de Deus bebe um copo. (...) 
 
JOÃO DE DEUS 
Meu caro Omar: aproveitamos esta hora de clarividência. O jogo é apenas 
transferência, não gera riqueza. Mas se Elena mudar de mãos, e em boas 
mãos ficará, é porque no fundo, nunca vos amou. Perdê-la é para vós um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Guião 1994: 43-4. Minutagem 1:01:59 – 1:04:13. 
198 Lembramo-nos do poema de García Lorca “La cogida y la muerta” de 1935. 
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ganho. Pelo contrário, que significa para mim perder os meus bens? Ficar 
literalmente in naturalibus, como se diz. Tendes de convir, que mais vale a 
morte que tal sorte. 
 
OMAR RASCHID 
Não permitiria nunca que chegásseis a semelhante estado. Seria para mim 
um privilégio continuar a ter-vos como amigo e oferecer-vos um alto cargo 
de conselheiro. Seríeis respeitado. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não obrigado. Não sei dar conselhos e detesto a respeitabilidade.” (Ibidem, 
54-5) 
 
 

Esta recusa da respeitabilidade enfatiza ainda mais o carácter subversivo da 

personagem. João de Deus ganha a bela princesa e vai à opera com ela. É a cena 27 

(minutagem 1:25:36 – 1:35:29):  

 
 

           
               1:31:35                                                                 1:30:43 

 
 

“Abertura de “La Traviata”. Sentados num camarote, João de Deus e Elena 
assistem ao espectáculo, envergando trajes de gala” (...) A ópera prossegue, 
até ao final do célebre Brinde, na 2ª Cena do 1º Acto. Vinda da plateia, a 
voz tonitruante de Sparafucile: Abaixo a tirania da liberdade! Viva o Barão 
de Deus e a Princesa!  
Seguem-se calorosos vivas, vindos de vários pontos da sala. O público, 
voltando-se para o camarote em que João de Deus e a princesa se 
encontram, aplaude de pé. 
 
Elena: Mais ne sommes-nous pas dans un pays libre? 
 
João de Deus: Non, pas tant qu’il ne sera pas libéré de nous. 
 
Acendem-se as luzes. A orquestra, os cantores e o coro juntam de igual 
modo os seus vivas e aplausos ao Barão e à Princesa. O Presidente da 
República, a Primeira Dama e a comitiva, abandonam o camarote real. 
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João de Deus: Rei morto, Rei posto. 
 
João de Deus dá a mão a Elena e condu-la fora do camarote, dizendo: 
Princesse, encore un effort si vous voulez être républicaine... 
João de Deus e a Princesa ocupam o camarote real. É o delírio. Chovem 
cravos no camarote. João de Deus e Elena distribuem beijos pelos presentes.  
 
Violeta avança para a boca de cena, mostra as mamas, caso a cantora não veja 
inconveniente, e grita, histeria: Exponho os meus peitos às balas dos 
tiranos!”199. 
 
 

No camarote presidencial o anão, que representa a autoridade, está rodeado de 

manequins. Como refere Paulo Cunha (2010: 55),  

 
a sequência da ópera serve de mote para a revelação de um anão tirano que 
se faz acompanhar pelos mesmos fantoches da ditadura salazarista (bonecos 
inanimados que representam, como nas célebres caricaturas de Abel Manta, 
as bases de apoio da ditadura, nomeadamente o clero e os militares). No 
entanto, esse Portugal é já o do pós-25 de Abril, onde se rejeita a 
democracia e a liberdade em favor de um novo ditador, Barão de Deus, que 
toma o lugar cimeiro do “poleiro”. 
 
 

   
 1:25:37 1:34:46 

 
 

Criando esta cena com o anão, Monteiro tentava ridicularizar os costumes 

quotidianos e as figuras públicas, usando a ironia e o espírito cómico. Mas a seguir tudo 

muda. João, enganado e roubado por Elena, é descoberto pela polícia na posse de um 

“verdadeiro arsenal de guerra: caixotes com armas e munições e, camuflado num 

obscuro recanto, um tanque”200.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Monteiro, João César. Le Bassin de John Wayne seguido de As Bodas de Deus. Lisboa: & etc., 1997: 184-6. 
200 Ibidem, 194. 
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Recordamos as teorias de Merton que, reelaborando o conceito de anomia de 

Durkheim201, afirmava que, quando os valores culturais dominantes entram em contraste 

com os meios institucionalizados (a fim de alcançar o sucesso numa determinada sociedade), 

a causa da impossibilidade de alguns membros alcançarem tais propósitos através de meios 

legítimos pode levar a comportamentos desviantes, como acontece com João de Deus.  

Outro autor que analisou o desvio social foi Saffiro, subdividindo os desviantes 

em: 

1- os inovadores: que, apesar de se conformarem aos cânones dominantes, são 
desviantes nos meios que utilizam para alcançar tais objectivos; 

 
2- os ritualistas: que são fiéis aos meios mas não partilham os fins; 
 
3- os renunciantes: que recusam os valores comuns e as normas que os regulam; 
 
4- os rebeldes: que põem em causa os objectivos e os meios comuns, não se retiram 

da cena social, mas lutam pela afirmação de objectivos e meios diferentes.202 
 

 
Durante a trilogia, João de Deus nunca deixa de misturar continuamente tais 

definições. Ele é inovador quando veste a máscara de vendedor de gelados e tenta 

adequar-se aos cânones; é desviante nos métodos ortodoxos que usa nas relações de 

trabalho com as meninas; ritualista nas suas cerimónias; renunciante quando cria o seu 

paraíso pessoal, recusando os valores e as normas comunitárias; e rebelde, como na 

cena da ópera, em As Bodas de Deus, em que não se retira da cena social, mas luta pela 

afirmação dos seus objectivos (contrários aos da comunidade). 

Neste último capítulo assistimos, mais uma vez, ao interrogatório e ao encarcera-

mento do protagonista: é o próprio realizador, durante uma entrevista feita por Emmanuel 

Burdeau, quem, a propósito de As Bodas de Deus, sublinha que João de Deus 

 
(...) age de uma forma livre de todos os constrangimentos, e que se 
inspira – e eu sei que ninguém repara nisso – na personagem de Opale 
em O Testamento do Médico e do Monstro. A liberdade dele é sem 
limites. Pode ir até ao crime. Pensei, a certa altura, fazer um filme em 
que a personagem se confrontaria com a experiência do assassínio. Mas 
acho, por muito estranho que isso possa parecer, que a personagem não 
evolui nesse sentido. Se ela tivesse morto alguém, esse equívoco entre 
mim e ela teria desaparecido. Se eu matar alguém, sou preso. Mas assim 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 O estado de anomia é a “fractura das regras sociais”, ou seja, a condição na qual as normas decaem ou 
são pouco consideradas. 
202 Saffiro, L. e Cloward, R. A., Ohlin, L. A. Teorie delle bande delinquenti in America. Bari: Laterza, 
1968: 8-9. 
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como eu, essa personagem tem um respeito enorme pela vida. (...) Sade 
era muito sensível à crueldade. Ficava chocado com o espectáculo da 
crucificação dos gansos no Carnaval de Nápoles.203 
 
 

Uma constante nos filmes de Monteiro é o entrelaçar entre o desvio da 

personagem e o controlo social. Esta teoria é praxis entre os sociólogos, que põem em 

relação o aumento dos comportamentos desviantes com a fragilidade da coesão social. 

O desvio é assumindo como um dado natural numa sociedade; os indivíduos agem 

numa constante procura de auto-conservação e de gratificação; o viver social é possível 

através da ordem moral e das regras que os indivíduos interiorizam ao longo da 

socialização.  

Encontramos pela primeira vez o conceito de controlo social em 1896, nos 

estudos de Edward A. Ross, publicados em 1901 no livro Social Control: A Survey of 

the Foundations of Order. O autor propõe o termo “controlo social” para o mecanismo 

que uniformiza o indivíduo aos valores que compõem a ordem social. Este identificou 

vinte e três tipos de controlos sociais classificáveis em dois grandes grupos, com base 

na forma como o controle é exercido: um controle externo, como no caso das 

instituições-chaves, a igreja e o direito; ou um controle em termos de persuasão social, 

como no caso da opinião pública e da educação. A partir dos anos 30, o conceito deixou 

a sua generalidade teórica original e fracturou-se noutros conceitos mais operacionais 

no plano empírico, apesar de se manter como elemento conceptual autónomo.  

Segundo Becker (2009: 69),  

 
quando um comportamento desviante ocorre numa sociedade (...) um 
elemento da sua emergência é um colapso dos controles sociais que 
usualmente operam para manter a forma valorizada de comportamento. (...) 
Os controles sociais afectam o comportamento individual, em primeiro 
lugar pelo uso do poder, a aplicação de sanções. O comportamento valorizado 
é recompensado e o comportamento negativamente valorizado é punido. 
 
 

João de Deus, internado em regime de prisão preventiva num asilo 

psiquiátrico, vê-se novamente expulso do seu Paraíso, onde agia como infractor das 

regras sociais. E, numa sociedade, para se manter o equilíbrio interno, os “infractores 

devem ser descobertos, identificados, presos e condenados. (...) Esta tarefa em geral é 

atribuída aos impositores profissionais, os quais ao impor regras já existentes, criam 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Monteiro, J. C. entrevistado por Emmanuel Burdeau “Não ceder nem um pintelho” in Nicolau, João 
(org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 445-6. 
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os indivíduos desviantes que a sociedade vê como outsiders”204. Podemos afirmar que, 

ao longo da trilogia, a personagem de João de Deus se vê continuamente reclusa em 

espaços claustrofóbicos e de controlo: prisão, hospital e asilo. Percebe-se portanto 

que, para o realizador, esta ideia de reclusão num espaço vigiado é importante para o 

desenvolvimento da trama e para mostrar como, de cada vez que a sua personagem 

tenta elevar-se, com meios não propriamente aceites pela comunidade, é 

automaticamente fechada e isolada neste espaços. 

 
Son hypothèse [de Parsons] est que le malade est un déviant et le médicin 
un instrument de contrôle social, ce qui fait que les rapports entre la maladie 
mentale et la psychiatrie ne constituent qu’un secteur particulier de la 
théorie générale des rapports entre les motivations à la déviance et les 
mécanisme de contrôle: 
«Le rôle du malade constitue, de ce point de vue, un mécanisme qui 
canalise la déviance, de telle sorte que de très dangereuses virtualités se 
trouvent écartées: la formation d’un groupe de déviants et leur prétention 
à faire reconnaître leur légitimité; les malades sont liés, non pas à l’autres 
déviants, pour former un 'sous-groupe' ou une 'sous-culture', mais chacun à 
un groupe de non-malades, son cercles d’amis et de familiers, et surtout à son 
médecin». (apud Bastide, 1965: 246-7) 
 
 

Até no guião encontramos descritas as várias transgressões da personagem. 

Durante o colóquio com o inspector, podemos ler: 

 
 
“INSPECTOR PANTALEÃO 
(...) Foi internado num asilo psiquiátrico por exibir, em pleno dia, num 
jardim público, os órgãos genitais a uma menina de sete anos. 
 
JOÃO DE DEUS 
Pura lição de anatomia. O pai tinha-lhe ensinado que o coração está no lugar do 
pénis. Em meu fraco entender, foi pena ter-se ficado pela educação sentimental. 
 
INSPECTOR PANTALEÃO 
Cuspiu num olho de um inspector da Polícia 
 
JOÃO DE DEUS 
Ainda foi no tempo do fascismo. Hoje em dia já não gasto saliva. 
 
INSPECTOR PANTALEÃO 
Não estou a ser exaustivo, senhor João de Deus. Estava, pacientemente, a 
recordar-lhe alguns antecedentes de uma vida que, desgraçadamente, não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Ibidem, 167. 
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deixa grandes margens para dúvidas, no que se refere a um comportamento 
doentio que situamos no domínio da psychopathia criminalis.”205 
 
 

Também durante o processo em tribunal, assistimos a uma cena de subversão 

social, quando: 

 
“JUIZ 
Levante-se o réu. 
 
JOÃO DE DEUS 
Levante-te tu, meu filho da puta. Estou inocente, para mal dos meus 
pecados”206. 
 
 

 
1:35:50 

 

 

Acrescentamos uma outra frase que, em nosso entender, pode enfatizar ainda 

mais a situação de “homem livre” de João (apesar de o encontrarmos recluso na prisão); 

quando fala com o guarda, à porta da sua cela, ele diz: “Meu caro: do cadáver de um 

homem livre pode sair acentuado mau cheiro; nunca sairá um escravo.”207 

Ficou assente, durante o desenvolvimento deste capítulo, que o controle social é 

o outro grande campo de estudo da Sociologia do desvio. Tendo em consideração a 

clara similitude entre a pesquisa de Goffman e os estudos empreendidos por Michel 

Foucault, é necessário evidenciar algumas distinções. Goffman, tendo em conta os três 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Monteiro, João César. Le bassin de John Wayne seguido de as bodas de Deus. Lisboa: & etc., 1997: 
201-2. 
206 Ibidem, 212.  
207 Ibidem, 214. 
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elementos da instituição (isolamento, racionalização e controlo disciplinar), enfatiza o 

papel da mesma de forma a moldar os actos dos psiquiatras. Ou seja, se não os isenta do 

seu papel de controle social pelo menos coloca-os como “obrigados” a agir devido à 

instituição e às suas regras, enquanto que para Foucault as críticas também se dirigem 

ao papel activo dos psiquiatras na criação das instituições. 

A procura de novos paradigmas idóneos para interpretar o desvio, o crime e as 

técnicas de controlo social relacionadas numa sociedade complexa não pode não ter em 

conta as teorias de Michel Foucault.  

Segundo o autor, a analítica do poder realiza um duplo movimento: primeiro 

destitui o Estado do papel de sede do poder; depois, dá a esse mesmo poder um novo 

lugar. Contra a centralização do poder na forma de Estado, é apresentada uma nova 

rematerialização através do asilo, da clínica, da prisão. Estas instituições são lugares de 

intensificação das relações de poder; embora o poder seja localizável nos seus próprios 

instrumentos, não se reduz a estes. Foucault fala do duplo aspecto do poder: a parte 

visível e a invisível. A visibilidade do poder são as instituições, as disposições dos 

instrumentos como formas terminais. O “dispositivo” é aquilo que fica invisível e no 

interior do qual circulam novas intensidades do poder, reflectindo a paisagem mental 

de uma época. Desde a época clássica, o corpo foi visto como objecto de poder, que 

pode ser manipulado, modelado, treinado, que responde e obedece, tornando-se dócil 

e hábil à medida que as suas forças se multiplicam. Como escreveu Kafka em A 

Colónia Penitenciária (1919), a colónia é uma máquina que produz também uma 

metamorfose do corpo, uma transfiguração. Esta máquina aplicava as penas às quais os 

acusados eram submetidos por um celebrante que, aliás, era também o juiz, o tribunal e 

o responsável pelo funcionamento da máquina. 

No final do filme, a metamorfose do corpo de Deus não é visível a olho nu; 

voltamos a ver o seu renascimento, saindo de uma porta que em Recordações da Casa 

Amarela era a porta do asilo e agora é a porta da prisão – desta vez não precisa 

mascarar-se porque à sua espera está a sua amada Joana. Com ela não precisa de fingir 

ou criar alter-egos grotescos.  
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 Recordações da Casa Amarela As Bodas de Deus 
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4. Uma antropologia do corpo: João de Deus uno e trino  

 
Se vos perguntarem o que é um corpo, vós 
respondereis que é substância impenetrável, figurada, 
colorida e móvel. Mas retirai desta definição todos os 
adjectivos e que ficará deste ser imaginário a que vós 
chamais substância?  

Diderot, Lettres sur les sourds et muets208 
 

 

 

Nos últimos anos temos sido testemunhas de uma atenção especial à 

corporeidade por parte do pensamento antropológico e sociológico. Verificou-se uma 

mudança repentina de opinião, que tende a considerar o corpo como chave 

fenomenológica de todos os aspectos que entram no processo de formação do Ser e do 

mundo dos sujeitos. 

 
As fronteiras do corpo, que são simultaneamente os limites da identidade de 
si, despedaçam-se e semeiam a confusão. (...) O corpo é escaneado, 
purificado, gerado, remanejado, renaturado, artificializado, recodificado 
geneticamente, decomposto e reconstruido ou eliminado, estigmatizado em 
nome do “espírito” (...). A sua fragmentação é a consequência da 
fragmentação do sujeito. O corpo é, hoje, um desafio político importante, é 
o analista fundamental de nossas sociedades contemporâneas.209 
 
 

Nenhuma metáfora mecânica, nenhuma ideia de automatismo do corpo máquina 

pode explicar plenamente a magia da aprendizagem corpórea. O gesto não pode reduzir-

se apenas ao nível cultural porque também é fisiológico e natural. Apesar disso, o 

movimento que o cria não é redutível só a uma explicação científica, anatómica, 

fisiológica ou neurológica.  

David Le Breton, num comentário semelhante, afirma: 

 
O corpo não é mais apenas, em nossas sociedades contemporâneas, a 
determinação de uma identidade intangível, a encarnação irredutível do 
sujeito, o ser-no-mundo, mas uma construção[,](...) um objeto transitório e 
manipulável suscetível de muitos emparelhamentos. Deixou de ser 
identidade de si, destino da pessoa, para se tornar um kit, uma soma de 
partes eventualmente destacáveis à disposição de um indivíduo apreendido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Tradução livre, da minha autoria. 
 
209 Le Breton, David. Adeus ao Corpo: antropologia e sociedade. Campinas/SP: Papirus, 2003: 26. 
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em uma manipulação de si para quem justamente o corpo é a peça principal 
da afirmação corporal. (Ibidem, 28) 
 
 

O autor que mais se dedicou aos estudos do corpo foi Marcel Mauss que, 

conseguindo oferecer uma nova perspectiva (culturalista), os transformou em 

Sociologia do corpo e das culturas corporais. Uma “ciência da sociedade [que] se 

comporta perante as outras ciências sociais como a geometria perante as ciências físicas 

e químicas da matéria, a qual considera a forma em força, de cuja matéria em geral 

devém um corpo empírico: aquela forma que existe, em si mesma apenas em 

abstracção, precisamente como a forma da associação.” (Simmel, 1983: 45) 

Portanto, quando se fala de corpo, é incontornável o legado de Mauss, para 

quem toda a expressão corporal era aprendida: uma afirmação entendida no âmbito da 

sua preocupação em demonstrar a interdependência entre os domínios físico, 

psicossocial e social. Para ele, o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento e 

objecto técnico do homem. Mauss, em conjunto com van Gennep, demonstrou que as 

técnicas do corpo correspondem a mapeamentos socioculturais do tempo e do espaço. 

Mauss afirma a importância de uma classificação cultural das técnicas corpóreas, 

criando uma nova divisão entre os conceitos de corpo e pessoa e tratando-os em partes 

distintas da sua obra. O corpo é o fundamento da experiência humana, conferindo essa 

experiência à matéria de que é feita e também à possibilidade de ser expressa, 

comunicada e vivida, dado que a corporeidade é o território essencial e passional da 

cultura.  

O famoso ensaio de Mauss sobre as técnicas do corpo abordava os modos do 

corpo enquanto matéria-prima, que a cultura molda e inscreve, criando diferenças 

sociais; um corpo que nunca pode ser encontrado num qualquer “estado natural”. As 

suas observações são o ponto de partida que vem iluminar o enigma ambíguo e 

irredutível da corporeidade: o entrelaçamento inextricável da dimensão natural e 

cultural. O corpo de Mauss, sendo o mais natural dos instrumentos técnicos, é ao 

mesmo tempo “culturalizado”, ou seja especificamente adaptado ao estilo e às 

exigências de uma cultura. Em muitas culturas, a ideia de “pessoa” não é mais do que a 

de máscara, que a sociedade sobrepõe ao rosto e ao corpo dos indivíduos, uma máscara 

que se altera quando muda o status social210.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Aconselha-se a leitura do conceito de máscara tratado no capítulo 1. 
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Mary Douglas (1973: 93) também se preocupou em estudar o corpo, escrevendo: 

 
O corpo social limita a forma como o corpo físico é percebido. A 
experiência física do corpo, sempre modificada pelas categorias sociais 
através das quais é conhecida, sustenta uma visão particular da sociedade. 
Há uma contínua troca de significados entre os dois tipos de experiência 
corporal de modo que cada um reforça as categorias do outro. Como 
resultado desta interacção o corpo em si é um meio altamente restrito de 
expressão. 
 
 

A antropóloga estudou o corpo durante muitos anos e acabou por afirmar que: 

 
O corpo é o modelo por excelência de qualquer sistema finito. Os seus 
limites podem representar fronteiras ameaçadas ou precárias. Como o corpo 
tem uma estrutura complexa, as funções e as relações entre as suas 
diferentes partes podem servir de símbolos para outras estruturas 
complexas. É impossível interpretar correctamente os ritos que utilizam 
excrementos, leite materno, saliva, etc., se ignoramos que o corpo é um 
símbolo da sociedade e que o corpo humano reproduz, à escala, os poderes 
e os perigos atribuídos à estrutura social.211 
 
 

A redescoberta da fenomenologia é indescritível no processo geral que levou 

alguns sectores da comunidade científica a focalizar a atenção nos instrumentos de 

análise em relação à dimensão do “Ser no mundo”212. Uma criança, por exemplo, já traz 

em si os traços físicos de qualquer sociedade humana: “ao nascer, a criança é uma soma 

infinita de disposições antropológicas que somente a imersão no campo simbólico, quer 

dizer, a relação com os outros, lhe pode permitir atualizar” (Breton, 2007: 8). Serão 

necessários alguns anos antes de o corpo estar inscrito realmente na teia de significações 

do grupo a que pertence – como acontece nos ritos de passagem de puberdade, em que o 

menino tem de atravessar a fase liminar para ser incluído no grupo social como 

indivíduo adulto213. O corpo tem, portanto, de ser visto na totalidade dos seus 

elementos; graças ao efeito conjugado da educação recebida e das identificações que 

levam o actor a assimilar os comportamentos de seu círculo social. Mas a aprendizagem 

das modalidades corporais, da relação do indivíduo com o mundo, não está limitada à 

infância e continua durante toda a vida, conforme as modificações sociais e culturais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Douglas, Mary. Pureza e perigo. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976:138. 
212 Favole, Adriano. Resti di umanità: vita sociale del corpo dopo la morte. Roma: Laterza, 2003. 
213 O coinceito de “limen” e “ritos de passagem” foram amplamente tratados no capítulo 1. 



 112!

que se impõem ao estilo de vida e aos diferentes papéis que convém assumir no 

percurso da existência. 

Assumir o corpo como lugar de elaboração do saber, como construção cultural, 

como o motor de acções sociais, como lugar de um processo informal de aprendizagem 

e como lugar de elaboração dos nossos critérios perceptivos de avaliação, leva a abolir 

as oposições epistemológicas mais clássicas do pensamento ocidental: mente-corpo, 

indivíduo-sociedade, acção-estrutura, natureza-cultura e teoria-praxis.  

“Sou um corpo, tenho um corpo”, Leib (corpo vivente) e Körper (corpo fisico): o 

corpo-sujeito reflecte-se no outro, na experiência inter-subjectiva; reconhece-se e 

define-se a si mesmo nos outros corpos, através da mimesis, a experiência essencial da 

relação inter-subjectiva. É a partir desta ambiguidade constitutiva que as ciências 

humanas e sociais têm vindo a reflectir sobre a corporeidade.  

Husserl, primeiro, e Merleau-Ponty depois mas de formas diferentes, 

estabeleceram as bases de uma teoria fenomenológica do conhecimento encarnado, 

onde o corpo (caídas as dicotomias objecto-sujeito, consciência-carne) se torna o novo 

sujeito. 

José Gil entende o corpo como tradutor de signos. Gil problematizou aquelas 

noções de significante flutuante214 que Lévi-Strauss215 elaborara à margem da obra do 

seu mestre Mauss. Contudo, Gil não foi ouvido: eram mais numerosos aqueles que 

criticavam o paradigma teórico de uma separação corpo-mente em nome de novas 

fracturas, como natureza e cultura, material e espiritual, técnico e simbólico. Assim, do 

corpo esquizofrenicamente partido em natural e cultural, Mauss aproximou-se da 

produção de corpos “múltiplos” da antropologia.  

As razões da crise social do corpo variam de autor para autor, mas podem ser 

divididas em torno de quatro hipóteses: a crise dos modelos de género sexual; o impacto 

do feminismo, que modifica o aspecto dos corpos e impõe novas representações; as 

transformações demográficas e antropométricas, como o envelhecimento da população, 

os novos papéis intergeracionais, as modificações da estrutura física dos corpos, as 

representações da doença e da decadência física; e as lógicas do pós-moderno, ou seja, a 

passagem do modelo de gratificação diferida ao modelo de gratificação imediata, a 

ênfase sobre o corpo consumidor em comparação com o corpo produtor, a cultura do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 O significante flutuante apenas adquire significado se posicionado no plano de significado da cultura. 
215 Lévi-Strauss, Claude. Il crudo e il cotto. Milano: Il saggiatore, 1966. 
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narcisismo e as suas consequentes representações corpóreas do Ser.216 Segundo Enrico 

Pozzi, é necessário distinguir entre construção e representação social do corpo. Por 

construção do corpo entende-se os processos, os métodos, as estruturas e os conteúdos, 

explícitos e implícitos, através dos quais uma interacção ou formação social age de 

maneira organizada e constante sobre morfologia, fisiologia e comportamentos 

corporais (ibidem, 108). 

A representação social do corpo é constituída pelo enredo de duas dimensões: as 

imagens mentais e os ícones corporais. As primeiras estão ligadas às representações 

mentais do corpo e de alguns dos seus aspectos ou funções. As imagens mentais 

constituem categorias sociológicas a priori da percepção do esquema corpóreo próprio e 

alheio. Estas imagens mentais estão também ligadas às representações sociais dos 

limites dos corpos (onde começam e acabam, dentro e fora), às modalidades do 

relacionamento entre o corpo e as suas partes, os tempos e os ritmos do corpo, o lugar 

da mente e dos afectos. Os ícones do corpo são, pelo contrário, representações 

corpóreas concretas e tangíveis, difundidas dentro de uma (micro) formação, de um 

sistema social ou de um universo cultural. Ícone é um termo que resume estas 

representações (que podem ser bi- ou tridimensionais), imagens, esculturas, descrições 

literárias, modelos desportivos e da moda, representações corporais concretas mas en 

creux (por exemplo, as veiculadas pela arquitectura de interiores e exteriores, design de 

objectos de uso diário, prêt à porter de massas)217. 

O corpo torna-se um lugar onde a comunidade se inscreve com os seus signos, 

que não têm valor em si mesmos (entidades abstractas) mas como produtos de uma 

determinada prática social. O corpo é uma realidade mutante de uma sociedade para 

outra: as imagens que o definem e dão sentido à sua extensão são invisíveis, os sistemas 

de conhecimento que procuram elucidar-lhe a natureza, os ritos e símbolos que o 

colocam socialmente em cena, as proezas que pode realizar, as resistências que 

oferece ao mundo são várias e contraditórias. Como dizia Breton (2007: 30), “o corpo 

funciona como se fosse uma fronteira viva para delimitar, em relação aos outros, a 

soberania da pessoa”, porque não podemos esquecer que quando falamos do corpo não 

o podemos separar do ser humano, pois um não pode existir sem o outro.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Pozzi, Enrico “Per una sociologia del corpo” in Il Corpo, I, 2 nuova serie, marzo 1994. Roma: Il 
corpoedizioni, 126. 
217 Ibidem, 12. 
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Tendo acabado de explicitar o conceito de corpo na sociedade, veremos agora 

quais foram as aproximações ao corpo ao longo do tempo. A concepção de corpo na 

Idade Média, por exemplo, poderia ser vista pelo homem moderno com asco, repúdio, 

como algo sub-humano, visto que o corpo estava ainda longe de beneficiar dos 

conceitos de higiene e de individualidade. Neste sentido, na Idade Média o corpo era 

visto como inacabado. Ele estava aberto, tanto ao mundo, como aos outros corpos, 

humanos ou animais. Deste corpo aberto nasce uma imagem grotesca de um corpo 

monstruoso.  

Segundo Bakhtin, o termo “grotesco” deriva do substantivo italiano grotta 

(gruta). O autor informa-nos que o termo se refere a um certo tipo de pintura decorativa, 

encontrada, no fim do século XV, em escavações realizadas em Roma. Afirma Bakhtin 

que: “essa descoberta surpreendeu os contemporâneos pelo jogo insólito, fantástico e 

livre das formas vegetais, animais e humanas que se confundiam e transformavam entre 

si”218. Com o tempo, o sentido de grotesco alargou-se, passando a referir-se não 

somente àquele tipo de pintura, mas a um estilo de representação que se caracterizava 

pelo “exagero, o hiperbolismo, a profusão, o excesso”219. Como resultado do 

procedimento grotesco de mostrar a mistura de corpos, vimos a encontrar também, em 

geral com fins satíricos, a fusão do corpo humano com o corpo animal, como acontece 

nas pinturas de Bosch e no conjunto de desenhos intitulado Caprichos de Goya. Outra 

característica do grotesco é a ênfase na hipérbole, naquilo que Bakhtin denomina baixo 

corporal: orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca 

aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. 

Na Idade Moderna foi instaurada uma concepção do corpo baseada no conceito 

de indivíduo: um corpo bem delimitado, fechado, que se submete aos novos paradigmas 

da ciência médica (que diz como este deve ser, por exemplo, limpo, asseado) e se 

preserva dos contactos com, por exemplo, o louco, o doente, o pobre.  

No século XVIII encontramos a preocupação com a higiene e a saúde física. O 

cuidado com o corpo não era desconhecido dos moralistas e dos educadores do século 

XVII. Tratava-se dos doentes com dedicação, mas não havia interesse pelo corpo em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 Bakhtin, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1993: 28. 
219 Ibidem, 265. 
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boa saúde, a não ser com um objectivo moral: um corpo “mal enrijecido”220.  inclinava à 

moleza, à preguiça, à concupiscência, a todos os vícios.  

O percurso histórico da reflexão feita sobre a corporeidade humana ganhou 

novos rumos desde os primeiros passos das ciências sociais, durante do século XIX. 

Recorrendo a uma simplificação feita por Breton (2007: 20), distinguimos três 

momentos fortes que descrevem simultaneamente três pontos de vista, três maneiras de 

encarar o tema que ainda hoje persistem na sociologia: 

a) Uma sociologia implícita do corpo que, embora não negligencie a 

profundidade carnal do homem, não se detém verdadeiramente nela – aborda a condição 

do actor nos diferentes componentes e, sem esquecer o corpo, dilui, no entanto, a sua 

especificidade na análise; 

b) Uma sociologia em pontilhado: proporciona sólidos elementos de análise 

relativos ao corpo, mas não sistematiza a reunião dos mesmos; 

c) Uma sociologia do corpo: inclina-se mais directamente sobre o corpo, 

estabelece as lógicas sociais e culturais que nele se propagam.  

 

Segundo Durkheim, o corpo é um factor de “individualização”221, o lugar e o 

tempo do limite, da separação. Para o autor, a dimensão corporal do homem depende 

da organicidade, mesmo que esta seja marcada pelas condições de vida. Tornar o corpo 

“não um lugar da exclusão, mas o da inclusão, que não seja o que interrompe 

(distinguindo o indivíduo e separando-o dos outros), mas o que o une aos outros. Pelo 

menos este é um dos imaginários sociais mais férteis da modernidade” (Breton, 2007: 

11). No início do século XX, a psicanálise vem romper o vínculo que mantinha o corpo 

sob a efígie do organicismo. Freud, por exemplo, faz do corpo uma linguagem na qual 

são expressas as relações individuais e sociais, os pretextos e os desejos. Esta tese não 

deixou de criar problemas aos sociólogos, que continuam ligados à representação 

organicista do corpo. 

No final dos anos 1960, assistimos a um novo imaginário do corpo: a body-art – 

onde a pele se substitui à tela; novas expressões artísticas; e o feminismo, que desde as 

suas origens tem vindo a identificar o corpo como lugar chave da opressão da mulher, 

analisando a constituição da figura feminina como objecto de desejo masculino. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Ariès, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC Editora,1981: 164. 
221 Durkheim, Émile. Les formes élementaires de la vie religieuse. Paris: Les Presses universitaires de 
France, 1968: 366. 
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Assistimos, portanto, a uma verdadeira libertação do corpo. E é nestes anos que o corpo 

devém objecto de maior pesquisa nas ciências sociais e é visto como emissor ou 

receptor; um meio que produz sentidos e, assim, inscreve o homem, de forma activa, no 

interior de um dado espaço social e cultural. 

 

 

 

4.1 Antropologia da performance 

 

 

Continuado a nossa análise sobre a corporalidade, é inevitável chegar às teorias 

da antropologia da performance. A performance é um evento que se realiza dentro dos 

confins culturais e ideológicos, originário na Downtown nova-iorquina, nos anos 

sessenta, e que chega à maturidade nos anos oitenta. Define formas e práticas da 

vanguarda americana, nascida durante a contestação política e ideológica que 

caracterizou a cultura e a arte desse país. A expressão performance, ou performance art, 

que se poderia traduzir por teatro das artes visuais (Pavis, 1980), nasce no Black 

Mountain College da Carolina do Norte, que acolheu durante a guerra muitos artistas 

(sobretudo membros do Bauhaus e os intelectuais europeus refugiados nos EUA 

durante o nazismo). Nos anos cinquenta, o Black Mountain College transformou-se 

numa verdadeira comunidade de artistas, independente da cultura dominante dos 

establishment.  

A performance do corpo como prática artística independente veio a impor-se a 

partir da década de 1960, sendo os seus iniciadores originariamente artistas 

provenientes das artes plásticas aos quais, posteriormente, se juntaram actores, 

bailarinos e cantores. O propósito era claro: apresentar o corpo como o primeiro 

instrumento de comunicabilidade, o mais radical e imediato. O artista faz a experiência 

do seu corpo, da sua pele, da sua dor em público, em contacto directo com ele, sem 

que nada pareça interpor-se. 

No início dos anos oitenta alguns antropólogos, em particular Victor Turner, 

criaram a performing anthropology, enquanto no teatro Peter Brook, Jerzy Grotowski 

e, sobretudo, Eugenio Barba exploraram aquilo a que Barba chamou antropologia 

teatral, ou seja, o estudo do comportamento fisiológico e sócio-cultural do homem 

durante a representação. Schechner veio individualizar um amplo território situado entre 
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a antropologia e a performance, focando-se essencialmente em certas áreas fronteiriças 

flexíveis entre sujeitos: “transformation of being and/or consciousness, intensity of 

performance, audience-performer interactions, the whole performance sequence, 

transmission of performance knowledge”222. A transformação do ser e/ou da percepção 

(transformation) está permanentemente presente nos ritos iniciáticos, como também no 

teatro ou na dança; o performer e às vezes também o espectador sofrem uma 

transformação durante a representação; obtém-se assim uma transformação, permanente 

ou temporária, através de estratégias de acção e comportamentais. O lugar declarado 

como lugar da performance transforma o comportamento do performer e do espectador, 

através de estratégias e finalidades diferentes e/ou opostas. 

Podemos definir a performance como um género de arte maior, onde se poderão 

incluir as artes do corpo que constituem uma prática artística e um grupo de artes que 

utilizam o corpo e a sua fisicalidade como instrumento fundamental e necessário para a 

sua efectivação e finalização. Ao contrário de outras artes, como o cinema ou a 

fotografia, cujo instrumento fundamental para a efectivação é uma determinada 

tecnologia que se interpõe entre o corpo do artista e o suporte da obra, estas não são 

artes condicionadas pela mediatização tecnológica ou técnica223. 

Um dos momentos mais expressivos no surgimento da antropologia da 

performance ocorreu entre os anos 1960 e 1970, quando Richard Schechner, um 

director de teatro que se tornou antropólogo, fez a sua aprendizagem antropológica com 

Victor Turner, um antropólogo que, por sua vez, se tornou aprendiz de teatro. À 

primeira vista, enquanto que na obra de Turner se detecta um percurso que vai do ritual 

ao teatro, na de Schechner emerge um movimento contrário, do teatro ao ritual. Na 

configuração de movimentos contrários e complementares irrompe um dos momentos 

originários da antropologia da performance. 

 

Victor Turner, filho de Violet Witter, uma das fundadoras do Teatro Nacional 

Escocês, interessava-se pelo estudo de rituais com origem na estética da tragédia 

grega224. Esta era também a opinião de Aristóteles, na Poética, onde o teatro não era 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Schechner, Richard; Willa Appel. By Means of Performance: Intercultural studies of theatre and 
ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. (http://www.jstor.org/stable/2057578 último acesso 
em Julho 2013) 
223 Ribeiro, Pinto António. Corpo a Corpo. Possibilidade e limites da crítica. Lisboa: Edições Cosmos, 
1997: 111. 
224 Para aprofundar aconselhamos a leitura do capítulo 1. 
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identificado como um reflexo da vida, mas apresentava, essencialmente, paradigmas 

para esta (Schechner apud Ribeiro, A. P., 1997: 104). 

Sabe-se que o conceito de drama exerceu, desde a época grega, uma 

extraordinária influência sobre a arte. O termo “drama” adquiriu o significado de um 

texto de qualquer natureza, fundado numa acção conflitual e escrito para ser 

representado em cena. Os fundadores da dramaturgia moderna, Diderot e Schlegel 

reconheceram que a potencialidade e extensão do conceito de drama habitam na peça 

(play) que a tradição clássica aristotélica definia como tragédia. 

Neste contexto, Turner elabora um conceito de drama social225, focando a sua 

atenção nos momentos de suspensão de papéis na vida quotidiana. O autor usa a 

antropologia para propor um “contrateatro” ou “metateatro” do quotidiano, 

compreendendo a vida social a partir dos momentos de suspensão de papéis e fazendo 

emergir os conteúdos expressivos das contradições e tensões inerentes à própria 

realidade social em que estes se inserem. O livro de Victor Turner, Do rito ao teatro, 

publicado em 1986 (por oposição à estaticidade conservadora estrutural-funcionalista, 

defendida desde Durkheim até aos cânones clássicos da antropologia social britânica da 

Escola de Manchester), tenta individuar a componente dinâmica e processual das 

relações sociais, o surgimento de princípios e valores antagónicos e opositivos que 

possam remodelar a inteira estrutura social. 

 
O termo performance deriva do francês antigo parfournir, que significa 
literalmente ‘fornecer completa ou exaustivamente’. To perform significa, 
então, produzir qualquer coisa, cumpletar algo ou executar uma peça 
dramática, uma ordem ou um projecto. Mas, na minha perspectiva, durante 
a ‘execução’ algo novo pode ser gerado. A performance transforma-se a si 
mesma. (...) As regras podem ‘enquadrá-la’, mas o ‘fluxo’ de acção e de 
interacção dentro desta moldura pode levar a intuições sem precedentes e 
gerar novos símbolos e significados, incorporando-os nas performances 
subsequentes. É possível que os enquadramentos tradicionais venham a 
ser substituídos: novas garrafas para o vinho novo. (Turner, 1986: 145). 
 
 

Walter Benjamim enfatiza que o artista moderno é sagrado e que é sua vida 

que dá sentido à sua obra. Para Benjamin, a re-produtividade técnica transformou a 

nossa percepção da realidade e a nossa sensibilidade estética, deslocando a 

singularidade da arte do campo do objecto para o interior do sujeito e transformando a 

“espiritualidade da criação” em “genialidade do seu criador”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Tema tratado no capítulo 1. 



 119!

Mauss, e antes dele van Gennep, sugeriu que se poderia falar de uma mimesis da 

gestualidade social inscrita na manifestação quotidiana das actuações corporais e 

entendida como realizações e montagens físico-psico-sociológicas. Mauss argumentava 

que o corpo era, ao mesmo tempo, instrumento com que se molda o mundo e substância 

a partir da qual, por usos metafóricos e metonímicos, se entende o mesmo. A mimesis 

teatral reenvia o gesto do actor para uma ilusão de efeito, de tal modo que o gesto teatral 

se torna semelhante ao gesto real através de um código artificial que constrói 

arbitrariamente o seu objecto. Nas performances teatrais e rituais estão envolvidas 

sequências fundamentais: a separação, ou limen, e a incorporação de personagens e de 

corpos, sendo estes momentos cuidadosamente demarcados. Para Schechner, existem 

sete fases fundamentais na sequência da performance teatral: training, workshop, 

rehearsal, warm-ups, performance, cool-down e aftermath. Usando as categorias de van 

Gennep, Schechner sugere que as primeiras quatro fases são preliminares (rito de 

separação), a performance é o período liminar análogo aos ritos de transição, e as 

últimas fases são ritos pós-liminais, de incorporação226. 

A função da arte continua a ser representar o invisível, sendo a visibilidade 

moderna diferente da tradicional. Eis, então, o segundo fundamento do Metateatro: 

tornar o invisível visível. Outra contribuição importante para a proposta de um 

Metateatro é o clássico A Representação do Eu na Vida Cotidiana (1985) de Erving 

Goffman e a corrente teórica dele derivada, intitulada Antropologia da Performance. 

Para Goffman, a representação faz parte integrante da vida quotidiana, onde o 

relacionamento social é montado como uma cena teatral, com o seu cenário, os seus 

adereços e o seu script. É através desta representação que as pessoas se dirigem às 

audiências encenando determinados papéis. 

Goffman entende essa representação, no entanto, como um jogo colectivo da 

identidade individual. No jogo da interacção, o indivíduo deverá expressar-se a si 

mesmo e impressionar os observadores. A sua expressão envolve duas actividades: 

expressão transmitida e expressão emitida. 

Será do interesse do indivíduo regular a conduta dos outros, independentemente 

de seu objectivo na relação ou das razões para tal. Das duas formas de comunicação 

(expressão transmitida e emitida), o autor é dos primeiros a dar importância à expressão 

de natureza não verbal, seja ela intencional ou não. Para Goffman, o indivíduo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Aconselha-se a leitura do capítulo 1. 
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influencia o modo como os outros o verão, através das suas acções. Por vezes, agirá de 

forma teatral para dar uma determinada impressão, para obter dos observadores 

respostas que lhe interessem, mas noutras ocasiões poderá também actuar sem disso ter 

consciência. Durante a interacção, o grupo espera que o indivíduo ignore os seus 

sentimentos pessoais e se expresse de maneira supostamente aceitável por todos. Com o 

progresso da interacção, este estado inicial será somado a outras informações, ou 

modificado, desde que isso não aconteça de forma contraditória. Goffman afirma que 

a sociedade se organiza baseando-se no facto de um indivíduo que possua certas 

características sociais dever ser moralmente valorizado; consequentemente, o indivíduo 

que possua (ou simule) tais características deve ser de facto o que expressa ser. 

Entretanto, o indivíduo que possua tais características exerce uma exigência moral sobre 

os outros de modo a que o tratem e valorizem de acordo com tais características. 

Esclarecido o papel do corpo nas artes cénicas, entramos agora no núcleo da 

nossa investigação, ou seja, o corpo no cinema. 

 

 

 

4.2 O corpo no cinema  

 

 

As artes, e nomeadamente o cinema, funcionaram desde sempre como notação 

involuntária do movimento do corpo, de um modo mais ou menos figurativo. As artes 

do corpo, por sua vez, registaram, através dos corpos, o espírito da época ou do local.  

Mauss evidencia, nas suas técnicas do corpo, como andar, como nadar, ou qual 

seria a postura na qual o corpo seria instrumento, agente e objecto, carregando 

significância simbólica e social. Assim, o significado cultural que é distinguido no 

tratamento dos produtos do corpo (como a lágrima, o sémen, o sangue, o riso) ligaria o 

corpo a domínios específicos da actividade cultural (religião, política, género, 

tecnologia, self)227, em conjugação com as técnicas corporais que, através do corpo, se 

praticam – o habitus, (no sentido de Bourdieu) – pondo em relevo as subjectividades e 

as capacidades criadoras do agente. As técnicas corporais fundam, assim, uma 

perspectiva da incorporação que aparece como conceito central das perspectivas actuais 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Csordas, Thomas J. Embodiment and experience: the existential ground of culture and self. New York: 
Cambridge University Press, 1994: 5. 
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sobre o corpo (que é reflexo de uma herança de autores como Elias ou Foucault) e que 

dá conta do processo corporal de interiorização não verbal, inconsciente, mimético e 

automático de certas disposições de desigualdade e de poder, como modo de 

interiorização, mas também de reprodução dessas realidades.  

Para entender as técnicas do corpo é preciso reconhecer que o corpo está 

condicionado a três forças externas: a social, a fisiológica e a psicológica. Não podemos 

estudá-lo tendo em conta apenas uma das perspectivas, porque tal implicaria um 

reducionismo. Mauss dizia que os hábitos variam com as sociedades, as educações, as 

conveniências e as modas. Cada cultura instrumentaliza o corpo a seu modo, e as 

técnicas são difundidas pela educação. Assim, todas as técnicas do corpo são 

estruturadas, montadas, agrupadas na consciência de cada indivíduo, e formam um 

sistema simbólico de acção e interpretação. São classificadas dentro de um sistema de 

ordem social, sendo permitidas ou proibidas de acordo com cada cultura. 

A corporeidade é tratada, nesta tradição, como lugar sígnico que reflecte uma 

determinada posição social na estrutura das relações de poder – traduzida no conceito de 

embodiment (Csordas, 1994: 5) – que indica, ao mesmo tempo, o sentido da 

incorporação de normas e valores e o sentido da ex-corporação, que se manifesta na 

interacção e nos usos que se fazem do corpo. No seu texto As técnicas corporais, Mauss 

considera o cinema como um meio que trouxe mutações aos comportamentos na 

sociedade. Podemos ler um seu testemunho (1991: 214): 

 
Eu estava enfermo em Nova York. Perguntava-me onde já vira 
senhoritas caminharem como minhas enfermeiras. Tinha tempo para 
reflectir sobre o assunto e, afinal, descobri que fora no cinema. Ao 
voltar à França, observei, sobretudo em Paris, a frequência desse 
passo; as mocinhas eram francesas e andavam também daquela maneira. 
De facto, as modas do caminhar americano, graças ao cinema, 
começavam a chegar até nós. Era uma ideia que eu podia generalizar. A 
posição dos braços, das mãos caídas enquanto se anda, formam uma 
idiossincrasia social, e não simplesmente um produto de não sei que 
agendamento e mecanismos puramente individuais, quase que 
inteiramente psíquicos. 
 
 

O espectáculo cinematográfico devém, portanto, um lugar de reflexão e de 

evolução dos movimentos corporais, que contribuiu para a transformação da condição 

feminina e para a transformação da imagem que os homens tinham das mulheres. Mauss 

percebera-o e explicitara-o no seu texto. Para ele, o cinema tem o poder de transformar a 
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sociedade e os seus membros através da moda, dos movimentos corporais e dos 

comportamentos sociais. As técnicas cinematográficas permitem que nos familiarizemos 

com o corpo do actor e o apreciemos para além da capacidade de sua actuação, 

contribuição pessoal e emocional. 

O parentesco entre o corpo e o cinema foi responsável pela imposição da 

corporeidade no império da visibilidade do século XX. Na história da representação do 

corpo nas artes plásticas existem duas vertentes: uma classicista, optimista, que favorece 

a ordem, e outra que visa a desordem, a desintegração, a entropia. Os dois modelos 

correspondem ao modelo de representação do corpo saudável e do corpo doente. O 

corpo é, portanto, visto como reflexo, como metáfora, como lugar experimental de 

representação, e o cinema constrói espaços e texto cinematográfico, transformando o 

corpo humano e o corpo das coisas numa geometria de formas e superfícies. Daí o 

desejo pelo corpóreo. Para Merleau-Ponty, por exemplo, é o corpo, na sua inscrição 

imediata no mundo e pela sua acção guiada, que nos possibilita uma primeira forma de 

organização da experiência, ainda não mediada pelas significações que a linguagem 

opera, mas carregada de discriminações, referências e nuances. 

 
O corpo é o nosso meio geral de ter um mundo. Ora, ele se limita aos gestos 
necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós 
um mundo biológico; ora, brincando com seus primeiros gestos e passando 
de seu sentido próprio a um sentido figurado, ele manifesta através deles um 
novo núcleo de significação (...).228  
 
 

Para Merleau-Ponty, o cinema define, nas suas linhas gerais, as condições que 

fazem da sétima arte lugar privilegiado da expressão de uma visão do mundo, onde 

contingência, ambiguidade e a concepção do homem constituem elementos chave.  

Relembrando o que afirmámos no inicio deste capítulo, o corpo é o veículo para 

se estar no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 

confundir-se com alguns projectos e neles participar continuamente. Outro assunto 

relevante é a relação entre corpo e espaço, i.e., uma reorganização do espaço fílmico em 

seu torno, numa verdadeira geografia corporal de gestos, movimentos, voz e emoções, 

como se actuar ou representar transformasse o corpo em território que o actor, 

paradoxalmente, não pode ocupar inteiramente. Mas além da componente espacial, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1996: 203. 
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corpo e os seus movimentos medem também o tempo fílmico. Acerca disso, escreveu 

Tarkovski: 

 
Acredito que o que leva normalmente as pessoas ao cinema é o tempo: o 
tempo perdido, consumido ou ainda não encontrado. O espectador está em 
busca de uma experiência viva, pois o cinema, como nenhuma outra arte, 
amplia, enriquece e concentra a experiência de uma pessoa – e não apenas a 
enriquece, mas a torna mais longa, significativamente mais longa. É esse o 
poder do cinema: “estrelas”, roteiros e diversão nada têm a ver com ele. (...) 
Ao comprar o seu ingresso, é como se o espectador estivesse procurando 
preencher os vazios de sua própria experiência, lançando-se numa busca do 
“tempo perdido”. Em outras palavras, ele tenta preencher aquele vazio 
espiritual que se formou em decorrência das condições específicas da sua 
vida no mundo moderno: a atividade incessante, a redução dos contatos 
humanos, e a tendência materialista da educação moderna. (...) 
Qual é a essência do trabalho de um diretor? Poderíamos defini-la como 
"esculpir o tempo". Assim como o escultor toma um bloco de mármore e, 
guiado pela visão interior de sua futura obra, elimina tudo que não faz parte 
dela – do mesmo modo o cineasta, a partir de um "bloco de tempo" 
constituído por uma enorme e sólida quantidade de fatos vivos, corta e 
rejeita tudo aquilo de que não necessita, deixando apenas o que deverá ser 
um elemento do futuro filme, o que mostrará ser um componente essencial 
da imagem cinematográfica.229 
!

 
A produção cinematográfica contemporânea está intimamente ligada a uma 

mudança de olhar em relação ao corpo: o corpo como reflexo, como metáfora, como 

lugar experimental de representação. Como afirmam Wilton Garcia e Bernardette 

Lyra (apud Ribeiro 2002: 3), o cinema foi o primeiro invento tecnológico a dar 

movimento e vida às imagens, criando corpos sem carne. Ao construir espaços de luz 

e sombra, escuridão e visibilidade, o texto cinematográfico transforma o corpo 

humano e o corpo das coisas numa geometria de formas, superfícies, volumes e 

texturas. O cinema, com o uso que fez do corpo, associou a tecnologia à natureza. O 

parentesco estabelecido entre o corpo e o cinema foi responsável pela imposição da 

corporeidade, como uma presença do corpo expressiva e comunicacional, no império 

da visibilidade em que viria a tornar-se o século XX. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Tarkóvski, Andrei. Esculpir o tempo. São Paulo: Martins Fontes, 1998: 72. 
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4.3 O corpo na trilogia de João César Monteiro 

 

 

 

Finda esta elaboração do quadro sobre o corpo e sobre os estudos acerca da 

corporalidade, focaremos em seguida a nossa atenção na questão do corpo na 

cinematografia monteiriana, que é um território difícil e ainda pouco explorado do 

cinema de João César Monteiro. O corpo nos seus filmes leva-nos a um contacto 

directo, a um aspecto mais físico – e não só na sua vertente corpórea – mas também a 

“uma performance reflexiva que investe no jogo entre formas e sentido, entre conteúdo 

e expressão, entre significado literário e alusão à paródia, entre sujeito da enunciação e 

as ‘máscaras retóricas’ da linguagem”230. 

O corpo de João de Deus, como iremos aprofundar no capítulo dedicado ao 

erotismo, é um corpo dionisíaco. Como dizia D’Allonnes, “Il y a donc là du 

dionysiaque (...) et dont l’art n’est certes pas apollinien. Pour autant, il ne faudrait pas 

laisser croire que tout le burlesque n’est qu’un art du désordre, du chaos.”231 

Acerca da mulher, escreveu: 

 
La femme fait partie (...) de ce grand Autre auquel l’homme burlesque est 
confronté, qu’elle est un élément crucial de cette réalité si mal connue et si 
difficilement appréhendable, mais tellement intrigante, fascinante, que le 
burlesque ne cesse de rencontrer, de découvrir (...) – la femme – incarne par 
excellence cette part de réalité sur quoi il bute, se heurte, devant quoi il cale, 
perd ses moyens, encore plus désarmante qu’attirante, aussi immédiatement 
inaccessible que finalement inconnaissable. (1995: 56) 
 
 

A escolha do realizador de desempenhar o papel de protagonista, na trilogia de 

Deus, faz com que o seu corpo seja o limite físico dos frames, uma espécie de fronteira 

fílmica na qual Monteiro pode exprimir a sua personalidade, utilizando o seu corpo para 

encher a cena e criando um mundo/espelho quase onírico. Artista até ao fim, Monteiro 

tentou sempre escapar aos limites impostos pelo Estado e pela Moral. 

Transcendendo os limites do físico – corpo mirrado, maltratado e burlesco que a 

“Natureza madrasta” lhe impusera – “o seu espírito ou, o que é o mesmo, o seu animal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Grande, Maurizio “La scrittura allo specchio: codici individuali e autoriflessità dello stile in Ejzenstejn 
e Vertov” in F. Deriu (org.) La scena lo schermo. Venezia: Marsilio, 1999:157-176. 
231 D’Allones, Fabrice “L’homme burlesque du cinéma” in Aumont, Jacques. L’invention de la figure 
humaine. Paris: Cinémateque Française, 1995: 55. 
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tiveram que compensar com a graça e a intensidade da paixão os defeitos de fábrica (...). 

Serge Daney escreveu que Monteiro foi o nosso poeta maldito.”232 

Nos seus filmes há uma ligação muito forte entre corpo e espaço. Mesmo a 

tipologia da casa de João de Deus, em A Comédia de Deus, muda ao longo do filme. Há 

um lado orgânico e onírico do espaço, tal como é orgânica e onírica a maneira de 

Monteiro deambular pelo espaço e pelo tempo. Isto é algo que nos liberta da 

inflexibilidade física do real e nos transporta para o mundo livre do cinema. Como dizia 

Merleu-Ponty, “o espaço não é o âmbito (real ou lógico) no qual as coisas se dispõem, 

mas o meio em virtude do qual devém possível a posição das coisas. (...) E isso porque 

o espaço é um certo possuir do mundo pelo meu corpo, um certo controlo do meu corpo 

sobre o mundo.”233 

Esta deslocação onírica dos espaços era uma componente básica dos filmes de 

Alfred Hitchcock. Um dos exemplos mais significativos desta ligação é o filme 

Rebecca, onde a moradia Manderley era um labirinto meta-psicológico, em que os 

espaços físicos se misturavam com os espaços emocionais da nova senhora De Winter. 

A moradia Manderley, cujo espaço não pode ser racionalizado, era quase um castelo 

de contos que se transformou no antro da besta e que ardeu no final junto com a ama, 

numa catarse definitiva e dramática. Uma besta (ou monstro) que nos leva outra vez 

ao conceito de corpo grotesco. Como acontecia com De Martino, nas suas últimas re-

leituras críticas de Mauss e de Merleau-Ponty, ou como acontecia em alguns debates 

antropológicos contemporâneos, veio a descobrir-se que, na cultura popular europeia, o 

“corpo grotesco bachtiniano”234 é entendido como espaço criativo no qual encarnam as 

comédias trágicas da marginalidade e da miséria235. É assim que é preciso ler e 

interpretar o corpo como instrumento nas mãos de Monteiro. No seu cinema o corpo 

faz-se palavra e a palavra faz-se corpo. 

No fundo, o corpo em si não existe. É dentro do jogo das relações sociais que ele 

se torna pensável. É neste quadro de referência que nasce a necessidade de analisar a 

figura/corpo do actor. O trabalho do actor é substancialmente centrado num jogo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 Daney apud Erice, Victor “Um dado trágico (João César Monteiro)” in Nicolau, João (org.) João 
César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 555. 
233 Merleau-Ponty, M. Fenomenologia della percezione. Milano: Il Saggiatore, 1972: 326-334. 
234 Bachtin, Michail. Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 
235 Bachtin relaciona o grotesco com o Carnaval, sublinhando assim o seu aspecto irónico e crítico da 
sociedade. 
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singular que podemos definir como processo anatómico, na medida em que, na 

construção da personagem, o actor descobre em si mesmo um corpo plural, um 

deslocamento do seu lugar de origem, uma transformação in actu num corpo-outro236. 

O corpo de João de Deus evidencia, portanto, a ausência de limites e a total liberdade de 

expressão de um imaginário obsessivo. Essencial no cinema de Monteiro é a 

constatação de que a representação cinematográfica passa necessariamente pela ironia e 

o humor. A construção do protagonista apoia-se em dois princípios opostos: por um 

lado, as técnicas de filmagem realista; por outro, a utilização da fábula, articulada num 

sistema de citações. Trata-se de um método dialéctico, crítico e auto-reflexivo: marcas 

distintivas do cinema do realizador. Como explica Monteiro durante uma entrevista: 

 
J’ai découvert un tas de choses, difficiles à raconter. J’avais pensé à d’autres 
comédiens pour le rôle, (...) et c’est Otar Iosseliani qui m’a conseillé de le 
jouer. C’était une bonne idée car je ne vois personne d’autre ayant le même 
rapport avec les choses, avec les objets. Je ne conçois pas qu’on puisse 
diriger ça. (...) Par exemple, certaines façons de regarder... J’ai un regard 
irremplaçable, qui est le mien.237 
 
 

Cada gesto do protagonista é uma aquisição social, fruto de ideias, sentimentos, 

hábitos do seu tempo, acrescidos com o realce de expressão pertinente às artes da 

representação. 

Com o presente capítulo queremos propor uma reflexão acerca da simbologia 

adoptada por Monteiro, cristalizada na personagem de João de Deus, ao longo da 

trilogia: Recordações da Casa Amarela, A Comédia de Deus e As Bodas de Deus. O 

objectivo principal é demonstrar como Monteiro propõe um novo autor 

cinematográfico, cujo absolutismo auto-centrado é sinónimo de liberdade e autocrítica. 

Amiel descrevia Monteiro como 

 
«créateur et sujet en même temps». L’acteur ne tente pas d’imiter la réalité; 
il crée, dans la construction même du mouvement et de ses propres gestes. 
(...) Il n’utilise plus son corps comme objet, il est ce corps engagé dans sa 
propre expérience. Il utilise ce dernier dans son élan originel afin de 
construire son mouvement par des gestes uniques. «Il n’est pas seulement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 De Almeida, Miguel Vale “Performances teatrais: a alquimia dos corpos in actu” in Corpo Presente: 
Treze ensaios antropológicos. Oeiras: Celta, 1996. 
237 Hodgson, P. “Entretien avec un vampire. Rencontre avec João César Monteiro” in Cahiers du Cinéma, 
499, Février 1996: 34. 
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réalité physique, il est sujet au moment même où il devient 
représentation.»238 
 
 

Uma materialidade corporal que evidencia a construção prática e formal do 

filme e que, ao mesmo tempo, não tenta imitar a realidade mas mostrar “la capacité du 

corps à devenir à l’écran plus qu’une figure, plus qu’une trace, le poids d’une réalité, sa 

propre réalité, aussi subjective qu’elle soit puisqu’elle provient de diverses expériences 

et s’adresse à d’autres corps d’expérience” (ibidem, 314). 

 

 

 

4.3.1 Recordações da Casa Amarela 

 

 

 

Em Recordações da Casa Amarela, Monteiro aparece pela primeira vez como 

actor principal – no papel da personagem hiperbolizada que apelidou de João de Deus. 

Esta personagem não tem a função de ocultar a sua personalidade, mas sim de a revelar.  

 
Não é uma autobiografia no sentido exacto do termo. Penso que a 
personagem é uma espécie de um duplo da minha pessoa. Um duplo um 
tanto ou quanto exagerado, tratado de uma forma hiperbólica. (...) 
O importante, para mim, era acabar por encontrar uma espécie de espelho 
deformador de mim próprio. Um espelho capaz de devolver um novo 
reconhecimento – conhecimento de mim próprio. Como realizador posso 
afirmar que disponho, enquanto a personagem posa. É tudo.239 
 
 

Neste primeiro capítulo, o corpo fraco e oprimido de João de Deus mostra-se uma 

vítima que tenta conquistar a sua desforra sobre a ordem social, usando o corpo como 

instrumento da sociedade na qual está prisioneiro e da qual, através dos seus filmes, tenta 

libertar-se. No início do filme ouvimos o protagonista João de Deus proferir: 

 
Não consegui pregar olho esta noite. Tenho o corpo cheio de bagas 
vermelhas. Estou lindo. Coço-me ao de leve, com a ponta dos dedos, para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Amiel apud Foisy, Catherine “Amiel Vincent Le Corps au cinéma: Keaton, Bresson, Cassavetes” in 
Cinémas: revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies 2001; 11(2-3). Paris: 
Presses universitaires de France, 2001: 122. 
239 Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 411. 
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não provocar feridas. Se meto a unha, e é uma tentação, estou feito. Seriam 
três da manhã quando saí para a rua. A cabeça latejava por dentro, já não 
podia mais. Ainda os sentia a passear descaradamente em cima de mim, a 
esfregar as patinhas de satisfação. Sustinha a respiração, esforçava-me por 
não fazer bulir um pentelho e, de repente,... zás! Acendia a luz, sacudia os 
lençóis e punha-me a vasculhar a cama toda que nem doido. (...) A 
comichão já não me incomodava muito, a não ser nas costas das mãos. O 
ardor nos tomates só começou mais tarde, pela manhã, se não estou em 
erro.240 
 
 

Apresenta-nos portanto um corpo fraco e doente, que irá transformar-se ao longo 

do filme. 

Achamos interessante, para a nossa análise, transcrever a cena 07 do guião, onde 

João vai a uma consulta médica: 

 
“07.01 PLANO MÉDIO. João de Deus sentado no catre, em cuecas e 
camisa241. O médico examina-lhe a boca com uma lanterna e uma espátula. 
 
MÉDICO 
Come com regularidade? 
 
JOÃO DE DEUS 
Nunca tenho horas e às vezes esqueço-me de comer. 
 
MÉDICO 
E desde que tem a boca nesse estado?242 
 
JOÃO DE DEUS 
Custa-me mastigar. Só consigo engolir coisas líquidas. 
 
Travelling de recuo até PLANO DE CONJUNTO 
O Médico guarda a lanterna no bolso da bata e atira a espátula para um 
balde de consultório, enquanto pergunta: 
 
MÉDICO 
Febre?243 
 
JOÃO DE DEUS 
Não tenho termómetro, mas suo de noite. Acordo com o pijama encharcado, 
mas calafrios e os testículos doridos só desde a manhã. Parece que levei 
uma sova.244 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Guião Recordações da Casa Amarela, p. 4. 
        
241 Nesta cena no filme João não veste a camisa. 
242 Antes de proferir esta frase o médico diz “Abre a boca mais. Mais.” 
243 No filme o médico profere “Febre tem tido?” 
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MÉDICO 
Deite-se aí. 
 
João de Deus deita-se. O médico levanta-lhe os braços, um de cada vez, 
tacteia-lhe a pele do tronco e dos flancos, onde são visíveis manchas de um 
exantema maculo-papular, típico de mordeduras de insectos, enquanto 
pergunta245: 
 
MÉDICO 
Tem sido uma pessoa saudável? 
 
JOÃO DE DEUS 
Nunca tive assim nada de grave, mas acho que preciso de arranjar os dentes246. 
 
MÉDICO 
Logo que possa. Dentes nesse estado são um foco de infecção. Alguma vez 
padeceu dos pulmões?247 
 
JOÃO DE DEUS 
Só do tabaco. 
 
MÉDICO 
E na família?248 
 
JOÃO DE DEUS 
Tive um tio que morreu tuberculoso no Aljube. Dizem que da humidade. 
 
O médico sai de campo durante a fala de João de Deus.249 
 
MÉDICO(off) 
Fez tropa? 
 
JOÃO DE DEUS 
Faltavam-me quatrocentas gramas”. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
244 No filme a frase proferida é “Não tenho termómetro. Acordo com o pijama todo encharcado. Presumo 
que suo à noite. Agora arrepios e os testículos doridos só desde hoje de manhã. Parece que levei uma 
sova.”. No guião escrito à mão podemos também ler “Não tenho termómetro mas acordo com o pijama 
todo encharcado. Devo suar de noite. Agora calafriosarrepios e os testículos doridos, só desde hoje de 
manhã. Parece que levei uma sova.” (p.27). 
245 João só se deita a seguir da frase “Faltava-me quatrocentas gramas.”. 
246 João não diz “acho que”. 
247 O médico profere “Pois, isso convém o mais de pressa possível, è um foco de infecções permanente. 
Logo que possa. Dentes nesse estado são um foco de infecção. Nunca padeceu dos pulmões?”. 
248 O médico profere “E na sua família, conhece algum caso?”. 
249 No guião encontra-se riscado à mão. 
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 20:50 22:44 

 

O Médico reentra em campo calça as luvas de borracha e resume a situação 
clínica: 
 
MÉDICO 
Tem febre, dores na boca e nos testículos.250 
 
João confirma com a cabeça. 
 
Tem dificuldade em urinar... A urina é diferente da habitual?251 
 
João de Deus acena que não252. 
 
E diarreia?253 
 
JOÃO DE DEUS 
É só uma aguadilha. 
 
MÉDICO 
Baixe as cuecas.254” 255. 
 
 

A cena continua com uma visita aos testículos e a prescrição de uma cura. “Le 

héros souffre de multiples maux: dévoré pour les punaises, couvert de taches rouges, 

amaigri, fiévreux, la bouche pourrie faute de vitamines, les testicules enflés, objet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250 No filme o médico profere “Resumindo, o senhor tem febre, dores na boca e nos testículos.”. 
251 No filme o médico profere “Tem notado alguma dificuldade em urinar ou modificações na cor da 
urina?”. 
252 No filme João profere “Não, assim do pé para a mão, não. 
253 No filme a frase proferida é “E diarreia, tem tido?”. 
254 O médico profere “Baixe as cuecas e deita-se se faz favor.”. 
255 A cena desenvolve-se entre o minuto 20:04 e 23:25. Guião, p. 27-9. 
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d’opprobre, il offre une version pathétique et burlesque des grandes macérations 

mystiques.”256 

Outra cena centrada no corpo doente de João é aquela em que ele regressa a casa 

e organiza a sua mesa de cabeceira com os medicamentos prescritos pelo médico. 

 
“10.04 PLANO AMERICANO: Raccord de João de Deus a sentar-se na 
cama. João de Deus pousa o insecticida perto da mesinha de cabeceira (à 
direita) e começa a tirar do saco de plástico os medicamentos que alinha em 
cima da cama. Abre as embalagens do antibiótico e do anti-inflamatório, 
coloca uma cápsula de cada na palma da mão e as embalagens na mesinha 
de cabeceira. Enche o copo com água e ingere as cápsulas. João de Deus 
volta a colocar o copo no gargalo da garrafa, retira o frasco da embalagem 
do xarope multi-vitamínico e dá uma rápida vista de olhos pela literatura 
inclusa. Tira uma colher de sopa do bolso do casaco e ingere o xarope. 
Coloca o frasco e a colher bem lambida em cima da mesa de cabeceira, tira 
os suspensórios para os testículos do saco de plástico e examina-os com 
uma certa curiosidade.”257 
 
 

 
28:12 

 
 

Em nossa opinião, o que é interessante, para além do focus sobre o corpo 

decrépito e doente de João que nos lembra o corpo grotesco, é a descrição que o 

realizador faz das doenças clássicas de um homem que, devido à sua condição social, 

sofre de avitaminose e de má nutrição. Numa entrevista feita por Gili, o realizador 

afirma: 

 
Ele [João de Deus] está doente por acaso. Não sou responsável por aquilo 
que vem escrito no dossier de imprensa, onde a personagem é qualificada de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 Narboni, Jean “Les exercices spirituals, et autres, de João César Monteiro” in D’Allonnes, Fabrice 
Revault (org.) Pour João César Monteiro: contre tout les feux, le feu, mon feu. Crisnée: Yellow now, 
2004: 275. 
257 Minutagem: 26:09 – 29:16. Guião, p.42. 
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hipocondríaca. Não penso que o seja. Apenas sofre de doenças sem grande 
importância. (...) Vivo num país onde as carências alimentares ainda estão 
muito presentes. A maioria da população portuguesa tem graves problemas 
dentários. Não inventei essa situação, ela existe de facto.258 
 
 

Como dizia Galimberti (2007: 95-6), o olhar do médico não encontra o doente 

mas a sua doença, e no seu corpo não lê uma biografia mas uma patologia, onde a 

subjectividade do doente desaparece atrás da objectividade dos signos sintomáticos 

que não se referem a um ambiente, a uma maneira de viver, a uma série de hábitos, 

mas a um quadro clínico. O médico, enquanto funcionário da ciência, ignora o corpo 

porque conhece e reconhece somente o organismo. Reduzido a organismo, o corpo do 

doente já não tem lugar na sociedade e, por isso, é transferido para um hospital, onde as 

comunidades que ali se criam são as impostas pelos órgãos de Estado. É o que sucederá 

a João de Deus na Casa Amarela.  

Outra cena, não necessária ao desenvolvimento da história mas que marca ainda 

mais o estado de quase decomposição do corpo de João, é a cena em que João e Dona 

Violeta estão na cozinha da pensão. Nesta cena, João pede pedras de gelo à Dona 

Violeta. É a cena 12.11 do guião259 (minutagem, 36:07 – 36:49): 

 
“D. VIOLETA 
Não me diga que também está com hemorróidas. 
 
O também é sublinhado. D. Violeta levanta-se e sai de campo pela esquerda, 
quanto diz: 
 
D. VIOLETA 
De vez260 em quanto também me apoquentam. 
 
Raccord. 
 
12.12 PLANO AMERICANO. O frigorífico à esquerda e o armário dos 
bolinhos, encostados à parede. D. Violeta entra em campo pela direita, abre 
uma gaveta do armário, da qual tira um paninho de louça, volta a fechar a 
gaveta e dirige-se ao frigorífico, enquanto diz261: 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Monteiro entrevistado por Gili, Jean “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 412. 
259 Guião Recordações da Casa Amarela, p. 59. 
260 No filme Violeta diz “às vezes”. 
261 No filme a câmara não faz nenhum movimento. Não vemos o frigorífico nem o armário. 



 133!

D. VIOLETA 
De vez em quando também me apoquentam. Não posso comer nada 
muito262 condimentado. Pimenta nem cheirá-la263. 
 
D. Violeta abre a porta do frigorífico e tira uma cuvette com cubos de gelo. 
Raccord. 
 
12.13 PLANO DE CONJUNTO. Raccord no movimento de D. Violeta a 
tirar do congelador os cubos de gelo.264 João de Deus abeira-se da mesa, que 
está colocada ao centro, de permeio entre ambas as personagens, e diz: 
 
JOÃO DE DEUS 
Felizmente não é nada disso. É só um inchaço no joelho. 
 
Durante a fala de João de Deus, D. Violeta fecha a porta do frigorífico, 
abeira-se da mesa, estende sobre ela o paninho e começa a desenformar265 o 
gelo. 
D. VIOLETA 
É preciso cuidado266 com o joelho, senhor João. É um sitio muito sensível. 
Tenho uma amiga... 
 
Sobre o “uma amiga...” João de Deus agarra no pano com os cubos de gelo 
embrulhados e diz, como se estivesse a mijar-se pelas pernas a baixo: 
 
JOÃO DE DEUS 
Estou cheio de pressa, D. Violeta. Conta-me depois essa história do joelho 
da sua amiga.(...)”267 
 
 

           
 36:26 36:54 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262 No filme a palavra “muito” não é dita. 
263 No filme Violeta profere a frase sentada à mesa. Não se realiza nenhum movimento de câmara. 
264 Cena que não vemos. 
265 Ela não desenforma o gelo. 
266 Violeta profere “Tenha muito cui dado com o joelho, senhor João. É um sitio muito sensível. Olhe, 
tenho uma amiga que deu uma pancada e até…”. 
267 João profere “Essa história da sua amiga, conta-me depois. Estou cheio de pressa, D. Violeta. 
Desculpe-me.” 
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Salto para cena 13.02, rodada na casa de banho (minutagem: 36:50 – 37:03). 

 
“13.02 PLANO MÉDIO. A parede do fundo com o irrigador “Sublime 
registada” à direita. João de Deus entra em campo pela esquerda268 e senta-
se cautelosamente no bidé. Cada vez mais receoso, João de Deus vai-se 
deixando afundar no bidé, até quase desaparecer269 no limite inferior do 
quadro, cortado pelos olhos. De repente, João de Deus solta um gemido.” 
(Guião, p.63) 
 
 

Decidimos saltar a descrição da cena da violação de Julieta, embora o corpo 

também nela seja central, uma vez que será longamente tratada no capítulo 5, dedicado 

ao erotismo. A seguir, João foge da pensão e vai viver em casa da falecida mãe. 

Encontramo-lo sentado no banco de um jardim com um sem-abrigo270.  

Tanto o corpo como a corporalidade são muito importantes para o realizador. É 

evidente a maneira como o corpo marca a passagem e mede os tempos e as fases que a 

personagem de João de Deus percorre. Mesmo quando João fala da morte da mãe, é o 

corpo o verdadeiro sujeito (consideramos a minutagem 1:23:24 – 1:24:58) 

 
“JOÃO DE DEUS (voz off)  
A minha mãe foi ontem a enterrar. Escorregou numa barra de sabão amarelo 
e partiu o colo do fémur. Naquelas idades, partir pernas é uma sarilhada dos 
demónios. Sobreveio-lhe uma embolia e, quando cheguei ao hospital, já 
estava isolada dos outros doentes por um biombo, o seu estado inspirava 
cuidados, ou, se quiserem, já nem inspirava coisíssima nenhuma. Estava 
para ali, com tantos outros, com os olhos cinzentos, já baços, e roncava.  
 
A boca disforme, entreaberta e torcida num esgar, dava-lhe uma expressão 
feroz, que nunca lhe havia visto. Perguntei-lhe: Então, como é que vai isso? 
Não me respondeu nada, continuou com aquela farfalheira, duvido que 
tenha chegado a reconhecer-me. Parecia, de facto, zangada. 
Nunca me tinha ocorrido como a eternidade pode ser tão amarga! Nunca 
suportei o cheiro dos hospitais, provoca-me náuseas. Não é a primeira vez 
que desmaio – parece que é da tensão baixa – e tive medo de me dar para ali 
o badagaio.271 Adeus, velha. 
Hei-de cá voltar, mas agora preciso de apanhar ar fresco. Pus-me 
rapidamente a milhas. 
Às tantas da manhã bateram-me à porta do quarto da velha onde, 
ultimamente, tenho dormido. Era a dona da casa a dar-me a notícia, com voz 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 Não sabemos. A cena no filme começa com João sentado, presumimos, no bidé. 
269 Vemos perfeitamente a cara de João desde o início até o fim da cena. 
270 Cena transcrita no cap. 3. 
271 No filme a frase “Não é a primeira vez que desmaio – parece que é da tensão baixa – e tive medo de 
me dar para ali o badagaio.” não é proferida. 
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ensonada. Mal a vi, embrulhada num roupão fedorento, percebi logo ao que 
vinha. 
Obrigaram-me a preencher uma data de formalidades para não pagar o 
enterro. Estou sem óculos – devem ter caído durante o incidente com a 
clarinetista – e não vejo quase nada. Assinei o que era preciso de olhos 
fechados. A vala comum... (...).”272 
 
 

A morte da mãe marca uma viragem na vida de João de Deus e assistimos, 

então, a uma verdadeira metamorfose do seu corpo: João vai fazer a barba (1:29:02) e 

toma duche com água gelada no balneário (1:30:44), um lugar cheio de fotografias de 

mulheres nuas nas paredes, onde se ouve a música Quero cheirar teu bacalhau, de 

Quim Barreiros.  

 
 

          
 1:30:00 1:31:28 

 
 

Uma metamorfose completa da personagem que apenas se completa no final do 

filme: de sem-abrigo passa a oficial de cavalaria, e daí a doente recluso no manicómio.  

No espaço claustrofóbico do hospital, assistimos a uma cena magnífica que irá 

marcar todo o cinema de Monteiro: a cena circular no jardim panóptico do Miguel 

Bombarda (cena 54 do guião, p.145). Acerca da cena, o realizador disse: 

 
O movimento – não por acaso – faz-se de direita para a esquerda, porque 
assim é mais violento. Seria mais cómodo para o nosso olhar seguir o 
movimento inverso, o dos ponteiros do relógio. Quando corre, a 
personagem dá a impressão de alguém cuja trajectória circular – apesar de 
não haver vento – se faz contra o vento. A posição do corpo exprime um 
esforço intenso. É pena, mas o lado físico do cinema está a desaparecer um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272 Guião p.147. Minutagem: 1:23:24 – 1:27:05. As frases “Nunca suportei o cheiro dos hospitais, 
provoca-me náuseas. Não é a primeira vez que desmaio – parece que é da tensão baixa – e tive medo de 
me dar para ali o badagaio.”. Não é proferida no filme. 
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pouco em todo o lado. Hoje em dia só o encontramos, às vezes, no cinema 
russo, e de uma maneira até muito exuberante. Mas não no cinema 
português, nem no cinema francês.273 
 
 

A metamorfose corporal fica completa com o seu renascimento dos esgotos 

lisboetas, qual Nosferatu – finalmente um corpo que, sem estar doente, atrai doenças, 

como se a personagem quisesse resgatar o seu estado de eterno doente com um corpo 

fraco e debilitado. Se “o monstro pode ser reconhecido como potência de metamorfose” 

(Negri, 2002: 137), toda a metamorfose implica passagens. A metamorfose é sempre 

singular porque se constitui na criação de um novo ser, para além da borda do tempo, 

onde a marca da singularidade se coloca. 

 
 

        
 1:52:21 1:24:20 

 
 

Lemos no guião: 

 
“Cena 55.01 GRUA. De PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO a 
PLANO AMERICANO; de PLANO AMERICANO a PLANO GERAL. 
Um grupo de Crianças que brinca ao redor do alçapão da boca de água (ou 
da mãe-d’água?) localmente designada por “água das ratas”, junto à parede 
onde está um friso de azulejos do séc. XVIII, assaz danificado. Algumas 
crianças levantam a tampa do alçapão e assustam-se com o que vêem e 
ouvem no interior, de onde provem um jorro de luz branca e intensa (não 
vai ser fácil a instalação de um cabo) e o revérbero cavo do esgoto. As 
Crianças transmitem em cadeia, murmurando de umas a outras, entre si, que 
“É a rata da água das ratas”. Debandada das crianças em várias direcções, 
amplificando o sussurro, que se transforma em grito, no seu eco e, por fim, 
em silêncio. A câmara aproxima-se do alçapão e desce quase ao nível do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273 Monteriro entrevistado por GILI, Jean “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 2005: 415. 
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chão, contrariando o movimento ascensional de João de Deus, que emerge 
lentamente do interior. (Construir uma escada ou rampa, devidamente 
carpinteirada para o efeito e colocada no sentido oposto ao da escada 
verdadeira). De João de Deus, que pára para olhar ao redor, vemos apenas a 
mão apoiada no rebordo do alçapão, o crânio e os olhos. João de Deus 
continua a subir as escadas, até atingir o pátrio solo. A câmara recua e opera 
a sua necessária correcção panorâmica vertical274, para manter João de Deus 
enquadrado, em contrapicado, numa escala próxima do convencionado 
PLANO AMERICANO. João de Deus tem o crânio e a cara completamente 
glabros e está vestido de cinzento escuro, o casaco fechado até à gola, por 
uma fieira de botões. João de Deus avança, na direcção da câmara, 
acompanhado em travelling de recuo que, progressivamente, se afasta, no 
sentido ascensional, mostrando o conjunto do espaço terreiro (e terreno) 
invadido pelas sombras da noite. O vulto sombrio de João de Deus sai de 
campo, pela margem inferior do quadro, na direcção do Beco dos Curtumes 
(onde o espera, espera-se, meia garrafa de bagaceira de vinho verde), 
coincidindo a sua saída com o final do travelling. Mas não é chegado ainda 
o momento das ovações, apesar de o filme já estar livre de indesejável 
personagem. 
A câmara inicia um movimento de panorâmica vertical, que enquadra a 
longa chaminé de uma velha fábrica abandonada e o fundo de um céu de 
onde rompem os primeiros alvores da madrugada. A cidade acorda com 
sonoridades à la Cesário Verde: um comboio que apita, ao longe, uma 
carroça que passa, um pregão de varina, uma gaivota que pia no Tejo, um 
mestre carpinteiro que aplaina a madeira, um gato que mia, um recém-
nascido que chora, um barco que silva, um sino que toca... 
Em resumo: Um desfecho feliz para um filme feliz que, entre Murnau e 
Rossellini, assim se deseja concluir.”275.   
 
 
 

Deste modo, o monstro surge da aproximação daquilo que deve ser mantido à 

distância (divindade/homem; natureza/homem). Além destas duas, outras combinações 

são possíveis: podem acontecer cruzamentos entre raças monstruosas (elas próprias 

resultando de uma aproximação excessiva entre cultura e natureza) e nascimentos 

teratológicos individuais. Assim, situando-se numa zona de indiscernibilidade entre o 

devir-outro e o caos, o monstro pode aparecer como um foco atractivo de saúde e de 

vida, rodeado por regiões mórbidas ou mortíferas. Ou seja, o monstro assemelhar-se-é 

às figuras culturais aberrantes compostas pela “mestiçagem”, a “dupla (ou tripla) cultura” 

e a “dupla identidade”. Qualquer coisa nele se confunde e confunde a imaginação: não 

será a monstruosidade capaz de suscitar um autêntico devir-outro (para além de mim 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 No filme não vemos uma panorâmica vertical. 
 
275 Guião Recordações da Casa Amarela, p. 180. Minutagem: 1:52:01 – 1:54:26.  
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próprio)? (Gil, 2000: 177). Assim, do mesmo modo que se dá a transformação corporal 

de João em Nosferatu, uma espécie de duplo monstruoso,  

 
um duplo subtil, “um simulacro”, o qual lhe proporciona todas as 
experiências possíveis da reversibilidade: é porque estou ali estando aqui; 
porque, neste momento, vou e venho de qualquer ponto que vejo da 
paisagem, que tenho uma visão estável e ubíqua. O meu duplo assegura-me a 
constância e a multiperspectivação da percepção; com ela construo a 
reversibilidade do meu tempo irreversível e vivo um presente com extensão 
que, enquanto dura, dura para a eternidade. Por isso a morte, que me é tão 
íntima, está sempre tão longe e como alheia à vida. Duplo latente que sou eu 
– dentro e fora de mim. (Ibidem, 181). 
 
 

Para Gil, o mais fascinante é o corpo do monstro não ser realmente um corpo, por 

não ser dotado de alma. Mostrando o avesso da sua pele, é a sua alma abortada que o 

monstro exibe: o seu corpo é o reverso de um corpo com alma: “Ao revelar o que deve 

permanecer oculto, o corpo monstruoso subverte a mais sagrada das relações entre a alma 

e o corpo: a alma revelada deixa de ser uma alma, torna-se, no sentido próprio, o reverso 

do corpo, um outro corpo, mas amorfo e horrível, um não-corpo” (Gil, 2006: 79).  

Michel Foucault também considerava que os monstros possuíam uma natureza 

semelhante à das próprias espécies276, constituindo apenas o ruído de fundo ou o 

murmúrio ininterrupto do mundo natural. Dizia o filósofo que “até à segunda metade do 

século XVIII, havia um estatuto criminal da monstruosidade, no que ela era 

transgressão de todo um sistema de leis, quer sejam leis naturais, quer sejam leis 

jurídicas. Portanto, era a monstruosidade que, em si própria, era criminosa” (1999: 69). 

O monstro é, portanto, transgressivo, demasiadamente sexual, perversamente erótico, 

um fora-da-lei; logo, o monstro e tudo o que ele corporifica devem ser exilados ou 

destruídos. 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276 Foucault, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: 
Martins Fontes, 1981: 170. 
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4.3.2 A Comédia de Deus 

 

 

 

Neste filme também o corpo e o físico são predominantes. Podemos mesmo 

afirmar que este é o filme em que o corpo é o verdadeiro protagonista. No início do 

filme, João joga com a fisicalidade do rosto e veste uma máscara monstruosa277; essa 

cena é uma metáfora e, ao mesmo tempo, um acto performativo, já que o jogo é uma 

componente activa e sempre presente na performance. 

Como já vimos anteriormente, a performance não é facilmente definível ou 

localizável: o conceito e a estrutura têm-se disseminado por toda a parte. Como diria 

Schechner, performance é um modo de comportamento, uma determinada abordagem à 

experiência; é uma ilusão da ilusão e pode ser considerada mais verdadeira, mais real 

que a experiência vulgar. Os géneros dominantes da performance, em todos os aspectos 

da vida, tendem a ser liminais278. Estes fenómenos liminais acontecem em espaços e 

períodos privilegiados, espaços que estão fora do horário de trabalho, da alimentação e 

do sono (Ribeiro, 1997: 103). Como acontece na vida de João de Deus ao longo da 

trilogia. 

O jogo monteriano de contrastes entre rebaixamento e elevação da 

personagem, através da máscara que o realizador veste, remete para o conceito 

bakhtiniano de Carnaval. Segundo Bakhtin, uma das características dos festejos 

carnavalescos na Idade Média e no Renascimento era a inversão da hierarquia vigente: 

personalidades elevadas, como o rei, viam-se representadas de maneira grotesca, como 

o Rei Momo; por outro lado, ao povo permitia-se imitar trajes e maneiras fidalgas. O 

carnaval transmitia, portanto, uma impressão de mundo às avessas e provocava, ainda, 

os exageros relacionados com o baixo corporal, a profusão de cores e detalhes e uma 

multidão compacta que sugere a mistura de corpos características do grotesco. Assim, 

como acontece na obra de Rabelais, o grotesco, associado ao riso alegre, adquiria um 

sentido positivo. Todavia, além do conceito de máscara e performance, o que é 

enfatizado é a condição de louco latente da personagem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277 Aconselha-se a leitura do capítulo 1, onde se descreve a cena da máscara. 
278 Para aprofundar aconselho a leitura do primeiro capítulo. 
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Mesmo na tradição da literatura filosófica-científica podemos encontrar a 

ligação entre a teatralidade e a figura do louco.  

 
Tem gente que me pergunta como foi que enlouqueci. Foi assim: certo dia, 
muito antes dos deuses nascerem, acordei de um longo sono e descobri que 
todas as minhas máscaras tinham sido roubadas - as sete máscaras que eu 
tinha feito e usado em sete vidas - e saí correndo pelas ruas apinhadas de 
gente, gritando: 
- Ladrões, ladrões, malditos ladrões! 
Os homens e as mulheres riam, mas alguns correram para casa com medo de 
mim. 
E, quando cheguei à praça do mercado, um jovem que estava no terraço de 
uma casa gritou: 
- É um louco! 
Ergui os olhos para ele e o sol beijou meu rosto nu pela 1ª vez. 
Pela 1ª vez o sol beijou meu rosto nu e minha alma inflamou-se de amor 
pelo sol e não quis saber mais de máscaras. 
E gritei em transe: 
- Abençoados, abençoados ladrões que roubaram minhas máscaras! 
Foi assim que enlouqueci. 
E encontrei liberdade e segurança em minha loucura: a liberdade da solidão 
e a segurança de não ser compreendido, pois aqueles que nos compreendem 
nos escravizam de algum modo. 
Mas não quero ficar orgulhoso demais de minha segurança. 
Nem na cadeia um ladrão está a salvo de outro ladrão.279 
 
 

Lembramos que no Elogio da Loucura (1511), de Erasmo da Roterdão, pode ler-

se: “Toda a vida humana não é mais que um espectáculo onde, quer com uma máscara, 

quer com outra, se recita a própria parte até que, a um gesto do chef cómico, se 

abandona a cena.” Mas as analogias não se esgotam na recuperação e na modificação do 

tradicional Totus mundus agit histrionem. 

Para além do corpo monstruoso e da máscara, outros elementos que predominam 

ao longo do filme são o corpo feminino e o tema da higiene, sobretudo acerca das 

raparigas que trabalham com João e às quais ele propõe uma limpeza, como modo de se 

elevar da sujidade social.  

Podemos ler no guião (corresponde no filme à minutagem 14:19 – 15:25): 

 
“JOÃO DE DEUS (para Alexandra) 
Mostra-me essas mãos. 
 
Alexandra aproxima-se e estende as mãos a João de Deus. Este cheira-as. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
279 Gibran, Khalil. O Louco. Lisboa: Padrões culturais, 2011. 
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JOÃO DE DEUS 
Estão lavadinhas. Assim é que deve ser. E queres saber porquê? A razão é 
simples e não me canso de a repetir. Uma parte muito substancial dos 
clientes280 desta casa são crianças.  
 
Ora, assim, sendo, quem quer que seja que trabalhe sob as minhas ordens é 
obrigado a lavar as mãos, seja após a utilização das instalações sanitárias, 
seja após a extracção de mucos nasais, vulgo macacos, por exemplo, sob 
pena de despedimento imediato e sem prejuízo de ulterior procedimento 
criminal. O que está em jogo é a saúde pública. Entendido? 
 
Alexandra acena que sim. 
 
JOÃO DE DEUS 
Ao servires um gelado nunca te esqueças que, um dia, serás mãe!.” (Guião, 
1994:15) 
 
 

         
 14:27 28:16 

 
 

Isto acontece, por exemplo, na cena de Rosarinho, quando João lhe explica as 

regras de higiene e como lavar as mãos281. Lemos no guião (minutagem 26:38 – 28:56): 

 
“JOÃO DE DEUS 
Aonde é que disseste que vivias, Rosarinho? 
 
ROSARINHO 
No Cambodja. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não é longe daqui, mas deve ser perigoso282. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 No filme João profere “os nossos clientes são crianças”. 
281 Cena 7 do guião, minutagem: 26:38 – 31:53. 
282 No filme João profere somente “Deve ser perigoso”. (Guião, 1994: 24)  
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ROSARINHO 
É menos do que se pensa. Depois de chover é que é pior: fica um lamaçal. 
 
João de Deus estende a pedra pomes a Rosarinho. 
 
JOÃO DE DEUS 
Esfrega essa mancha da mão com a pedra pomes283 
 
ROSARINHO 
Esta? É um sinal. Tenho muitos espalhados pelo corpo... 
 
João de Deus estende a escova das unhas a Rosarinho. 
 

Ela começa a esfregar com força a mancha, até que João pára com as suas mãos o acto 
violento. 

 
JOÃO DE DEUS 
Se Deus te assinalou... As unhas! 
Escova-me bem as meias-luas. Valem o polimento. 
 
ROSARINHO 
Saem ao meu paizinho, que Deus tem. 
 
JOÃO DE DEUS 
Morreu há muito tempo, o teu pai? 
 
ROSARINHO 
Vai para dois anos. Ficou-se quando andava a fumigar o fundo de um tonel 
com enxofre. Gases tóxicos. Estão bem assim? 

 
Rosarinho, mostra as mãos a João de Deus. 
João de Deus passa uma toalha a Rosarinho. 
 
JOÃO DE DEUS 
Estão num brinco. Podes enxugá-las. 
 
ROSARINHO 
O Senhor João havia de ter visto o funeral. Nunca na aldeia se viu um 
cortejo assim. O meu paizinho tinha fama de ser o melhor tanoeiro da 
região. 
 
JOÃO DE DEUS 
A filha do tanoeiro. Deves gostar de pinga. 
ROSARINHO 
Do verde, pois então. Mas tem de ser bebido quando sai da pipa. Um dia há-
de provar do nosso. A minha mãe ainda tem umas cepas.”284 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 No filme João profere “Esfrega essa mancha”. (Ibidem, 24) 
284 No filme Rosarinho não profere “A minha mãe ainda tem umas cepas”. (Guião, 1994: 25). 
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JOÃO DE DEUS 
Hei-de.”285 
 
 

No guião continuamos a ler: “João de Deus senta Rosarinho num banco e coloca-

lhe uma toalha à volta do pescoço”286, cena que foi alterada, e podemos ver Rosarinho 

sentada em contraluz numa cadeira, as mãos de João atrás dela, e ouvir a voz dele287.  

Através desta profunda limpeza, começa o percurso iniciático da rapariga, que 

continuará ao longo do filme, quase sempre estritamente ligado à água. Uma vez 

ocupado da higiene corporal de Rosarinho, João de Deus começa a “retocá-la como 

uma madonna veneziana”: penteia e acaricia o seu cabelo e por fim beija-lhe a cabeça. 

Uma cena de grande ternura, rodada em câmara fixa e contraluz, uma escolha que realça 

os perfis dos protagonistas e nos oferece um quadro quase onírico, que se confunde com 

a realidade urbana através dos sons que entram pela janela. Olhar o reflexo do rosto de 

Rosarinho no espelho oval (mais uma constante ao longo dos filmes de Monteiro) faz-

nos recordar as palavras de Breton:  

 
O rosto é, ao mesmo título do sexo, o lugar mais valorizado, o mais 
solidário do Eu (...). Numerosas são as tradições nas quais o rosto é 
associado a uma revelação da alma. (...) o valor ao mesmo tempo social e 
individual que distingue o rosto do resto do corpo, a sua eminência na 
apreensão da identidade é sustentada pelo sentimento que o ser inteiro aí 
encontra. A infinitésima diferença do rosto e, para o indivíduo, o objecto 
de uma incansável interrogação: espelho, retratos, fotografias, etc.288. 
 
 

Catharine Millet também se referiu ao rosto na arte: 

 
Comme la nature humaine est ainsi faite que l’observateur, je le parie, 
aura d’abord plutôt porté son attention sur l’activité des corps entrelacés, 
ces visages n’apparaissent qu’à celui qui aura pris le temps d’aller au-
delà de cette première perception, dans un examen plus fouillé. En 
quelque sorte, ces visages aux yeux grand ouverts sont la projection du 
visage de l’observateur lui-même pris au piège, dans les rets de la 
lubricité, mais soudain conscient de sa place, – révélé à lui-même.289 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285 Guião A Comédia de Deus, 1994: 24-5. 
286 Esta cena não foi incluída no filme. 
287 Aprofundaremos melhor esta cena no capítulo 5. 
288 Breton, Le David. Dês visages,essai d’annthropologie. Paris: Métailé, 1992: 71. 
289 Millet, Catherine. Le corps exposé. Paris: Editions Nouvelles Cécile Defaut, 2011: 40. 
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Mas a aula de higiene ainda não acabou. Rosarinho e João saem do quarto e 

entram na geladaria, onde João continua (minutagem 31:54 – 34:39): 

 
“JOÃO DE DEUS 
Nesta casa não se obriga ninguém ao uso de coifa ou do bivaque, mas 
cumpre-se a higiene básica e essencial. Veste o uniforme!290 
 
João de Deus estende a bata a Rosarinho. 
 
JOÃO DE DEUS 
Vamos aplicar-nos nos exercícios. 
 
João de Deus, desloca-se para o balcão, enquanto Rosarinho veste a bata291. 
Atrás do balcão, João de Deus acende um cigarro292 e, mal Rosarinho chega, 
apertando a bata, inicia a instrução, começando por pegar numa taça vazia e 
numa espátula de madeira.”293 (Guião, 1994: 26). 
 
 

A cena passa a ser rodada na geladaria Sílvia (na Avenida de Roma). Vemos 

João e Rosarinho sentados à mesa do café.  

Lemos no guião (minutagem 35:58 – 38:53): 

 
“ROSARINHO 
A mim o trabalho não me mete medo. Nunca lhe virei a cara. Sou muito 
trabalhadeira. 
 
JOÃO DE DEUS 
Eu sei, Rosarinho, eu sei que não és como as demais, há que ganhar 
amor. A nossa aposta requer de todos muita devoção. Já percebeste que 
ela não assenta na palavra comum, no gosto feito, mas na permanente 
inovação, na busca infatigável do mirífico e, quiçá, inatingível perfume 
dos perfumes. 
 
ROSARINHO 
Quem procura sempre alcança, senhor João. 

 
JOÃO DE DEUS 
Nós não procuramos a verdade, Rosarinho294: procuramos a nossa Ariane. E 
em que condições, Deus dos céus! Basta um pequeno erro humano, uma súbita 
falta de zelo do nosso pessoal, para deitar tudo a perder. Não é qualquer um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290 No filme a frase “Veste o uniforme!” não foi proferida. 
291 No filme a Rosarinho já tem a bata vestida. 
292 No filme João não acende o cigarro. 
293 No filme a espátula não è de madeira. 
294 João no filme não profere o nome “Rosarinho”. 
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que está apto a franquear as portas do Paraíso.295 Nós sabemos que, apesar de 
todos os cuidados, não podemos eliminar a 100% o risco de factores 
patogénicos e de nos transformarmos numa séria ameaça para a saúde pública. 
 
ROSARINHO 
Mas nunca aconteceu nenhuma desgraça... 
 
JOÃO DE DEUS 
Felizmente, mas temos que nos manter vigilantes e suplicar a Deus para que 
não caia nenhuma sobre o Paraíso. Daí a minha insistência: lavai-vos, 
raparigas, passai-vos todos os dias por água e sabão, afugentai os factores 
patogénicos, vulgo micróbios. E, Rosarinho, minha filha, ao servires um gelado 
nunca te esqueças que, um dia, serás mãe. Também tu.” (Guião, 1994: 31). 
 
 

Em A Comédia de Deus encontramos verdadeiros cerimoniais ritualistas 

dedicados ao culto do feminino e ao corpo da mulher. Temos de considerar que muita das 

manipulações do corpo, que pertencem às técnicas extra-quotidianas, são comuns aos 

rituais e às artes performativas. Estas técnicas, tendo uma amplificação ritualista, 

actuam de modo a obter um comportamento tipificado por parte do corpo, conforme as 

normas e as regras de determinados rituais. Isto acontece, por exemplo, durante a cena 

de natação ou a cerimónia champanhesa296. 

 
O culto ao corpo vem sendo condicionado por dois factores importantes: 1) o 
remapeamento cognitivo do corpo, que fornece as justificativas racionais 
oriundas de estudos e descobertas da biologia para a redescrição do que 
somos; e 2) a invasão da cultura pela moral do espectáculo, ou seja, a 
vivência nas sociedades estetizadas que instigam, através dos meios de 
comunicação, ideias do que devemos ser ou, mais especificamente, as 
idealizações sobre o corpo. (Costa, 2004: 204) 
 
 

O corpo de João de Deus (erótico, produtivo) tenta, portanto, mobilizar contra o 

controlo social uma força que traz desordem e que vem das contradições do próprio social. 

O social é, assim, constrangido a mobilizar imponentes estruturas e processos para reduzir 

e controlar o que ele mesmo produz. Esta é mais uma das contradições desta estrutura. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295 No filme, João antes de continuar o diálogo previsto no guião, canta e brinca com o cabelo da rapariga. 
Rosarinho, brincando com os seus olhos, profere “Um chinês?”. 
296 Cerimónia que iremos analisar no capítulo 5. 
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4.3.3 As Bodas de Deus 

 

 

 

Deste último filme deduz-se a necessidade de João ter um espaço próprio, um 

antro onde possa finalmente dedicar-se ao culto das jovens sacerdotisas. A seguir à 

noite de jogos, João de Deus, Elena e o Príncipe Omar tomam o pequeno-almoço no 

pórtico: João de Deus conta o rapto de Helena por Teseu e Pirítoo, que sortearam a 

semideusa297. Inspirada pelo conto, Elena decide que quer ser ganha à sorte pelos dois 

homens, como Helena de Tróia. Todo o filme é constantemente inspirado pela mitologia 

e pelos Deuses, como veremos em breve. 

Em As Bodas de Deus, também é constante a referência ao espelho e à mulher que 

se reflecte nele – desta vez Elena. Como dizia Artaud: “le visage humain est une force 

vide, un champ de mort. Depuis mille et mille ans que le visage humain parle et respire, 

on a encore comme l’impression qu’il n’a pas encore commencé à dire ce qu’il est et ce 

qu’il sait.” (apud Grapeloup-Roche, 1994:137). 

Novamente, como em A Comédia de Deus na cena com Rosarinho, vemos as 

mãos de João de Deus atrás de uma mulher que se espelha. 

 
 

           
    Vénus ao espelho (1613) 1:23:43 
 de Rubens 

 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297 Grimal, Pierre. Enciclopédia della mitologia. Milano: Grazanti, 1990: 193. 
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Se falamos do rosto, do olhar, do gesto, das atitudes, do corpo inteiro e, por 

conseguinte, do corpo detalhado, temos de lembrar que há um outro elemento no cinema, 

ou seja, no corpo não há nenhuma realidade palpável, ele é simplesmente uma imagem no 

ecrã. Todos os ecrãs projectam apenas sombras, e esta projecção de sombras assume a 

função de figuração298. A construção de rostos é, portanto, o espaço ideal de toda a 

subjectivação do autor de um texto, assim como das personagens desse mesmo texto. 

De acordo com Deleuze-Guattari e Gil, a concretização dessa subjectivação faz-se através 

da máquina abstracta rostidade (visagéité). Esta máquina coordena-se a partir de dois 

dispositivos, muro branco-buraco negro, que correspondem à relação significância/ 

/subjectivação das componentes das palavras de ordem. Os rostos não começam por ser 

individuados, mas por ser uma frequência de expressões, um campo de traços ordenados 

que reduzem as significações que escapam a um regime semiótico; formam um lugar onde 

ressoam as sensações, onde ressoa “o real mental ou sentido, tornando-o antecipadamente 

conforme a uma realidade dominante” (Deleuze e Guattari, vol. III, 1996: 32), isto é, um 

regime semiótico. O rosto é uma superfície com marcas, rugas, traços de expressão, 

espaço geométrico que envolve buracos. Contudo, só se forma quando a cabeça se desliga 

do corpo, quando começa a ser regida por outro código que não o do corpo, o código 

Rosto da máquina abstracta rostidade. Quando isso acontece, a cabeça, enquanto rosto, 

arrasta os volumes-concavidades até os tornar buracos numa superfície. 

Depois da exaltação da beleza feminina, Monteiro ressalta o corpo e o acto sexual 

onde os corpos são protagonistas. Há sempre nos seus filmes a elevação da beleza e a 

baixeza da carne. Como, por exemplo, a cena de sexo de João e Elena, que iremos 

analisar melhor no próximo capítulo, e que faz lembrar a pintura de Bacon, que destruiu 

o conceito de beleza da representação clássica e impôs os seus corpos desfigurados, 

mutilados, contorcendo-se, construindo assim um novo paradigma estético.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 Douchet, Jean “Le visage comme révélation, le geste comme signe, le corps découpé comme figure, le 
corps plein comme opacité” in L’invention de la figure humaine. Paris: Cinématèque Française, 1994-5: 
119. 
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 Death and the Sleeping Woman 49:49 
 de Hans Sebald Beham (1548) 

 
 

Esta cena lembra-nos a gravura de Hans Sebald Beham (1548), que mostra um 

esqueleto alado segurando uma ampulheta junto de uma jovem que dorme numa 

posição muito sugestiva e estranhamente descontraída; ou a pintura “A morte e a 

donzela” (1517) de Hans Baldung, também conhecida como Baldung Grien, na qual a 

Morte agarra a donzela pelos cabelos e aponta na direcção da sepultura cavada no 

chão. A rapariga não resiste, os seus olhos estão vermelhos e lágrimas correm-lhe pela 

face; compreende que é chegado o seu fim; ou ainda a gravura de Niklaus Manuel 

Deutsch (1517), que mostra bem o tema da morte e da donzela. A Morte é aqui um 

cadáver em decomposição que rudemente agarra a rapariga, a beija e coloca a mão no 

seu sexo. A jovem não parece resistir a este amante aterrador. 

Esta figuração do corpo, sem a mais-valia do belo, radicalizar-se-á na arte 

corporal das performances físicas, onde o corpo tende a ser representado como uma 

ferida ao vivo, num ritual de oferta e de sacrifício determinado pelo manifesto “Este é 

o meu corpo”, como profere Elena. “Uma verdadeira liturgia, que tenta reunir numa 

unidade o fantasma da Eucaristia e da sua trindade – a tela, o corpo do pintor e o seu 

pictural.” (Ribeiro Pinto, 1997: 40) Voltamos a encontrar, portanto, a figura do 

mostro. O termo “monstro”, neste caso, poderia ser associado ao verbo latino 

mostrare – mostrar ou até mesmo «indicar com o olhar». Etimologicamente, mostrare 

significa muito menos mostrar um objecto que “ensinar um determinado 

comportamento, prescrever a via a seguir” (Benveniste apud Gil, 2006: 74). Assim, de 

acordo com Gil e Émile Benveniste, o monstro indica mais uma advertência, um sinal 

que, segundo muitos teólogos, místicos, xamãs e homens medicinais, anunciaria 

calamidades acontecidas ou por acontecer e representaria mesmo males, milagres da 

natureza ou doenças. Deste modo, o monstro expressa aquilo que deve ser mantido 

fora do alcance do homem, aquilo que desregula uma certa ordem, que faz nascer um 
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caos, um excesso. O que o monstro vela e desvenda é o homem, a possibilidade dos 

seus excessos e das suas carências, os seus defeitos, o medo e o desejo. 

Na análise do corpo em As Bodas de Deus, é igualmente interessante focarmo-

nos na cena do interrogatório. João de Deus foi preso pela polícia por posse de armas de 

fogo ilícitas. A cena desenvolve-se no quartel, nomeadamente no gabinete do inspector.  

Quando o inspector procura provas contra o pseudo-subversor político-social, 

afirma: 

 
“Basta, aliás, um olhar de relance para a sua configuração craniana, a 
óbvia desproporção com o resto do corpo, para nos apercebermos que 
estamos perante um espécime cujos traços correspondem à tipologia atrás 
mencionada [da “psychopathia criminalis”]”299.  
 
 

Recordamos imediatamente da teoria de Cesare Lombroso. Umberto Eco 

(1989: 48) dizia que Charles Darwin e Cesare Lombroso procuravam distinguir entre 

uma Fisiognomia natural (associações frágeis e ambíguas) e outra Fisiognomia, dita 

científica (baseada em estudos anatómicos). A Frenologia postula que tudo encontra 

representação na superfície do cérebro: faculdades mentais, tendências, instintos, 

sentimentos. Por exemplo, aqueles com acentuadas qualidades mnemónicas têm o 

crânio redondo, olhos salientes e distantes um do outro. A tese de Lombroso consistia 

em dizer que a delinquência estava estritamente relacionada com a conformação 

craniana – enquanto a fisionomia estudava o carácter humano a partir dos traços 

fisionómicos do rosto, os frenólogos preocupavam-se com o estudo da configuração 

craniana, ou seja, da cabeça, para além da sua fisionomia. Lombroso investigou 

durante cinco anos (de 1871 a 1876) os delinquentes encarcerados em Itália; depois 

publicou o resultado dos seus estudos, concluindo que o verdadeiro criminoso possuía 

sinais característicos, tanto físicos como psíquicos, que o distinguiam dos outros 

indivíduos. Estas individualidades seriam a crueldade, a leviandade, a aversão ao 

trabalho, a instabilidade, a vaidade, a tendência, a superstição, a precocidade sexual e 

a sensibilidade dolorosa diminuída – tese que hoje foi desacreditada. 

 

Para concluir, é necessário referir duas cenas de uma componente corporal 

performativa de impacto visual deslumbrante. A primeira é quando voltamos a assistir 

a uma cena panóptica no jardim do hospital (1:48:36 – 1:49:32), na qual o corpo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
299 Monteiro, J.C. Le bassin de John Wayne seguido de As Bodas de Deus. Lisboa: & etc, 1997: 202.  
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João de Deus volta a perfazer o círculo percorrido em Recordações da Casa Amarela, 

mas desta vez no sentido contrário. 

 

 

          
 Recordações da Casa Amarela As Bodas de Deus 
 1:49:20 2:09:19 

 
 

A segunda cena é aquela em que, tal como o Caravadossi300 da Tosca que canta 

na prisão lembrando-se da sua amada, João está recluso na sua gaiola e sentado à 

secretária (02:14:22), ouvindo a Tosca de Puccini. Levanta-se, brinca com uma laranja e 

começa a dançar (minutagem: 02:15:31 – 02:16:56) de maneira desengraçada mas, ao 

mesmo tempo, harmoniosa. O auge da cena é quando se agarra às barras da janela, 

fazendo mais uma evidente homenagem ao filme Nosferatu, desta vez identificando-se 

com o seu discípulo, recluso também na prisão, à espera do seu Mestre chegar. 

 

           
 2:14:32 57:33 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300 Cavaradossi está na prisão e pede autorização ao carcereiro para escrever uma carta. Começa a 
escrever e perde-se em lembranças da sua amada Tosca. É nesse momento que canta uma das mais belas 
árias do repertório operístico: “E lucevan le stelle…”. “E reluziam as estrelas / e perfumava a terra. / (...) / 
Entrava ela, perfumada / me caía entre os braços. / Oh, doces beijos, oh lânguidas carícias.” E nos versos 
finais – “E non ho amato mai tanto la vita / tanto la vita”. Tosca de Giacomo Puccini. Tradução livre, de 
minha autoria. 
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  1:17:38 2:15:35 
 
 

A cena acaba quando, ao minuto 02:16:56, o guarda prisional diz, através da 

porta: “Tens visitas”301. 

 

Mesclando voyerismo e consciência crítica nos seus filmes, Monteiro descobre, 

através da sua personagem, as suas atitudes e manias. O corpo de João de Deus parece 

estar situado entre a opressão social e o exílio existencial. Nos seus filmes, é evidente a 

importância do relacionamento com o espaço urbano, que se transforma pelos 

movimentos dos corpos, e da forma como o corpo se transforma incessantemente nas 

experiências propiciadas pelos ambientes. Todas as experiências corporais, das mais 

banais e ordinárias às mais extraordinárias, articulam um duplo movimento: um externo 

e extensivo, mais visível, realizado através de deslocamentos do corpo no espaço (por 

pequenos que sejam); e um movimento intensivo e interior no núcleo da existência 

humana, no seio das suas memórias, da sua inteligência, da sua sensibilidade – um 

movimento do corpo que se realiza no tempo, ou que precisa do tempo para se tornar 

real. 

 

 

 

4.4 A Tríade feminina na trilogia de Deus 

 

 

Sem nos afastarmos muito da linha da investigação que temos vindo a seguir, o 

que pretendemos agora é apenas partilhar algo que constatámos durante a análise do 

corpo feminino na trilogia monteiriana. É evidente que a personagem João de Deus está 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301 Esta cena não se encontra no guião em posse da cinemateca. Infelizmente a única cópia disponível não 
tem as últimas páginas. 
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sempre rodeada de várias mulheres diferentes, mas existe, para além disso, um padrão 

constante que podemos individuar: a tríade feminina. Ideia que surgiu durante a fase de 

catalogação da biblioteca pessoal do realizador, onde averiguámos que quase o 20% dos 

livros em sua posse eram sobre mitologia. Além disso, as referências mitológicas na 

trilogia de Deus são bastante óbvias. Com estas premissas fomos desenvolvendo a nossa 

ideia relacionada com a figura da Tríade.  

Como sabemos a Tríade nas mitologias indo-europeias, desde a antiguidade, foi 

sendo identificada com várias deusas ou semi-deusas – como as Moiras, as Graças, as 

Parcas e as nórdicas Norne – ou, ainda, com divindades que representavam três aspectos 

diferentes – como a deusa grega Hécate ou a deusa irlandesa Brighid.  

Na Grécia, Hécate é a Deusa Tripla Lunar, incorporando as características de 

Virgem (quarto crescente), Mãe (lua cheia) e Anciã (minguante). Hécate gerou a 

feiticeira Circe, figura importante para João César Monteiro – lembremos a contínua 

citação dos versos de Camões. Circe é a deusa da noite, que se tornou uma famosa 

feiticeira, poderosa na alquimia: segundo a lenda, elaborava venenos e poções mágicas 

e podia transformar os homens em animais. Vivendo num palácio cheio de artifícios na 

Ilha Ea ou Eana, no litoral da Itália, Circe tornou-se a deusa da Lua Nova ou Lua Negra, 

estando relacionada com mortes horrendas, feitiçaria, maldições, vinganças, sonhos 

adivinhatórios e magia negra. Ao contrário das Moiras, que teciam, mediam e cortavam 

apenas o fio da vida dos mortais, Hécate podia interferir nos fios do destino. Muitas 

vezes foi representada com uma foice ou um punhal que cortavam as ligações com o 

mundo dos vivos. Sendo a morte encarada como passagem transformadora, e não com 

um fim assustador e definitivo, este significado tem origem na própria terra que dá vida 

à morte e que transforma os frutos em novas sementes que irão renascer. 

Outra representação da Tríade feminina é a figura das Graças ou Cárites 

('()*+,-). Na mitologia grega, são as deusas do encantamento, da beleza, da 

natureza, da criatividade humana e da fertilidade da dança. Segundo algumas lendas, 

eram filhas de Zeus e Hera e, segundo outras, como por exemplo na Teogonia do poeta 

grego Hesíodo, as Graças eram filhas de Zeus e de Eurínome, uma ninfa do mar filha 

do próprio Oceano. Hesíodo descreve as Graças como jovens de belas faces, senhoras 

da fertilidade, do encantamento, da beleza e da amizade, que estavam ligadas ao culto 

da natureza e da vegetação. Devido à sua condição de deusas da beleza estavam 

associadas a Afrodite (ou Vénus, na mitologia romana), deusa do amor. Também se 

identificavam com as musas primitivas, em virtude da sua predilecção pelas danças 
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corais e pela música. O culto das Graças iniciou-se na Beócia, onde eram consideradas 

deusas da vegetação e o nome de cada uma variava conforme as diferentes lendas. Na 

Ilíada, de Homero, aparece uma só Cárite, esposa do deus Hefesto. Apesar das 

variações regionais, o trio mais frequente é Aglaia (a claridade), Tália (a que faz brotar 

flores) e Eufrosina (a alegria). Embora pouco relevantes na mitologia greco-romana, a 

partir da Renascença as Graças tornaram-se símbolo da idílica harmonia do mundo 

clássico. Apesar de aparecem vestidas nas primeiras representações plásticas, mais tarde 

acabaram por ser representadas como jovens desnudas de mãos dadas. Esse modelo 

originou quadros célebres como A Primavera de Botticelli e As Três Graças de Rubens. 

 
 

           
 Primavera (1482) de Botticelli As Três Graças (1638) 
 de Pieter Paul Rubens 

 
 

Outro exemplo na pintura é o quadro As Três Graças de Raffaello. Na escultura 

temos, por exemplo, As Três Graças de Antonio Canova. 

Outra figuração da Tríade eram as Parcas que representavam, em Roma, o 

equivalente das Moiras gregas: Nona (Cloto), Décima (Láquesis) e Morta (Átropos). 

Nona, cujo nome em grego antigo significava “eu teço”, tecia o fio da vida; Décima, 

que significa “destino”, cuidava da sua extensão e caminho; Morta, que significa 

“inevitável”, cortava-o com tesouras brilhantes, inexoravelmente. Estas deusas 

determinavam o curso da vida humana, decidindo questões de vida e morte; nem Zeus 

(Júpiter romano) podia contestar as suas decisões. O termo fatalidade vem do facto de 

elas também terem sido designadas por fates, tendo ainda estado ligadas à gravidez 

humana. Ou seja, Nona tece o fio da vida no útero materno, até à nona lua; Décima 

representa o nascimento efectivo, o corte do cordão umbilical, o início da vida terrena, o 
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indivíduo definido, a décima lua; Morta é a outra extremidade, o fim da vida terrena, 

que pode ocorrer a qualquer momento. 

Outras representações da Deusa Tríplice remetem-nos para aspectos do 

crescimento psicológico e emocional do ser humano como, por exemplo, as Nornes e as 

Erínias. As Nornes são três deusas irmãs da Mitologia Germânica responsáveis pela 

fiação do tecido da vida. As Erínias gregas são retratadas como três deusas irmãs 

associadas ao destino dos seres humanos, vigiando as suas acções e punindo aqueles 

que ofendem os deuses. São, no fundo, forças primitivas da natureza que actuam como 

responsabilizadoras pelo crime, reclamando com insistência o sangue parental 

derramado e só se satisfazendo com a morte violenta do homicida. As três Erínias são: 

Alecto, a implacável, eternamente encolerizada, que espalha pestes e maldições e é 

encarregada de castigar os delitos morais como a ira, a cólera e a soberba, tendo um 

papel muito similar ao da Deusa Nemésis (sendo que esta castiga os deuses), seguindo o 

infractor sem parar, ameaçando-o com fachos acesos, não o deixando dormir em paz; 

Megaira, que personifica o rancor, a inveja, a cobiça e o ciúme, castiga principalmente 

os delitos contra o matrimónio, em especial a infidelidade; é a Erínia que persegue com 

a maior sanha, fazendo a vítima fugir eternamente, sendo descrita como a terceira das 

fúrias em Ésquilo, gritando ininterruptamente aos ouvidos do criminoso, lembrando-lhe 

as faltas que cometeu; Tisífone, a vingadora dos assassinatos, é a Erínia que açoita os 

culpados, enlouquecendo-os. 

O tema da Tríade pode ser também encontrado nas tradições folclóricas cristãs 

da Idade Média, nomeadamente na figura das “Três Marias”. As Três Marias são as três 

mulheres que seguiram Jesus durante o tríduo pascal – tradicionalmente identificadas, 

de acordo com a interpretação tradicional dos quatro evangelhos canónicos, como 

Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cléofas. Na tradição da Igreja 

Ortodoxa estão incluídas num grupo maior conhecido como “Portadores da mirra”.  

Na tradição artística, foram representadas inúmeras vezes, tendo a mais antiga 

obra conhecida sobre as Três Marias sido descoberta numa capela na antiga cidade de 

Dura Europos, nas margens do rio Eufrates, pintada antes da destruição da cidade em 

256 d.C. 

Analisando os mitos gregos, encontramos diferentes elementos que se referem 

ao culto primitivo da Deusa Tríplice, antecessores da época da colonização helénica. No 

mito de Deméter, a Deusa Tríplice é representada por Koré, Perséfone e Hécate 
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(virgem, ninfa e idosa), que correspondem às três fases da maturação do trigo: trigo 

verde, trigo maduro, trigo recolhido.  

O tema foi estudado nas obras de Jane Ellen Harrison, A. B. Cook, George 

Thomson, Sir James Frazer e outros. Encontramos ainda referências nos estudos 

psicológicos de Kerenvi e Jung. Contudo, o termo Deusa Tríplice foi popularizado por 

Robert Graves. Descrições das relações entre a religião grega e a Deusa Tríplice podem 

ser encontradas em muitos mitos traduzidos e publicados por Graves (por exemplo, nas 

obras Os mitos gregos, A deusa branca e Mammon e a deusa negra). Encontramos 

outras referências na introdução do livro que escreveu em parceria com Idries Shah, 

intitulado Os Sufis, onde podemos encontrar uma tradução do místico sufi Ibn Arabi 

(1165-1240), que ilustra como o conceito da Deusa Tríplice foi um tema recorrente 

também entre os Sufis da Idade Média. 

O tríplice ciclo feminino é manifestado no aspecto da virgem, da mãe e da 

velha; liga-se também aos três status do continuum da existência (nascimento, vida, 

morte), às três fases do tempo (passado, presente, futuro) e às três fases lunares 

(crescente, cheia, minguante). 

Sem aprofundarmos demasiado a questão histórica da iconografia da tríade, 

parece-nos necessário citar algumas das suas representações nas artes. Um primeiro 

exemplo, que já foi mencionado, é A Primavera de Botticelli, onde estão representadas 

as três Graças: Aglaia/Abigail, Euphrosyna e Thalia. Encontram-se também imagens da 

Deusa Tríplice em representações paleolíticas: um exemplo disso são as salas do 

santuário de Çatalhöyük (Anatólia, actualmente Turquia), datadas de 7500 a.C., que 

contêm baixos-relevos de uma deusa em forma tripla. 

 

Tendo explicitado a iconografia da Tríade, debruçar-nos-emos agora sobre a 

trilogia monteiriana. Em Recordações da Casa Amarela, podemos identificar um padrão 

constante, ou seja, três tipologias de mulheres diferentes: Dona Violeta, matrona, beata 

que representa a última fase lunar (a velha); Julieta, ninfa erotizante, a virgem protegida 

pela farda policial e objecto de desejo de João, que representa a meia lua; Mimi, prostituta 

que representa a mãe, a lua cheia, que vende o próprio corpo para assegurar o futuro da 

filha. Estas são as três mulheres predominantes ao longo do filme. Apesar de aparecem 

mais raparigas, estas são as que medem a cadência do tempo ao longo do filme.  
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 Violeta Julieta Mimi 

 
 

A primeira personagem é Dona Violeta, que o realizador apresenta ao público na 

cena dos percevejos no quarto de João de Deus: 

 

“DONA VIOLETA 
Percevejos na minha casa?302 Nem sonhe, Sr. João. 

 
JOÃO DE DEUS (off)303 
Não sonhei, D. Violeta.  
Às vezes em casas velhas... (...) 
 
DONA VIOLETA 
Casas velhas, casas velhas... Barroca, senhor João.304 (...) 
Isto foi casa de marqueses e marquesas, de príncipes de Portugal. Por ser 
velha é que andam de olho nela.  
 
(...) 
 
Isto fica aqui entre nós para que não se alarmem os demais hóspedes e a 
vizinhança... 
Eu não queria que a menina Julieta vertesse lágrimas amargas de vergonha, 
agora que está quase a acabar as novas profissões e tem aquela coisinha 
certa na P.S.P.”305 
 
 

Dona Violeta é uma personagem egoísta e ávida. Lembremo-nos quando, na 

cozinha, não oferece a João os bombons de chocolate, que esconde debaixo da mesa; ou 

quando, depois de João ter tentado violar Julieta, pensa no dinheiro e não na filha que 

“verte – desta vez sim – lágrimas amargas”, só gritando por socorro depois de ter 

recolhido o dinheiro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302 No filme Dona Violeta profere “Percevejos? Percevejos na minha casa?”. 
303 Não é OFF. 
304 No filme D. Violeta profere “Casas velhas? Barroca, senhor João”. 
305 Guião Recordações da Casa Amarela, pp.6-10. Minutagem da cena 05:55 – 09:56. 
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Lemos no guião: 

 
“39.15 PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO: Travelling de recuo em 
U306, acompanhando o trajecto de D. Violeta, de gatas ao redor da cama, 
recolhendo no decote as notas dispersas pela cama e pelo chão. (...) D. 
Violeta, à medida que recolhe as notas, solta pequenos gemidos de prazer307. 
A operação é rápida e voraz.”308 
 
 

           
 1:21:18 1:21:22 

 
 

As cenas que acabámos referir ajudam-nos a perceber a personagem de Dona 

Violeta, ou seja, uma mulher matrona, fálica, extremamente religiosa – chega a levantar 

a bíblia e o rosário na rua, quando jura que a sua casa barroca é de marqueses e 

príncipes – venal, sempre com receio do que os outros podem pensar de si.  

Outra figura da Tríade é a menina Julieta. Encontramo-la sempre como 

objecto do olhar de João, quase nunca tendo um papel activo na cena. É espiada 

quando sai da casa de banho, quando está no quarto e mesmo quando ele a tenta violar. 

É sempre o olhar de João que predomina. Podemos, então, dizer que encarna bem a 

figura da deusa jovem e virgem, vestindo uma farda policial como Artemisa trazia um 

arco e as flechas.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306 No filme não vemos um travelling de recuo em U. 
307 No filme D. Violeta não solta gemitos. 
308 Minutagem 01:21:11 - 01:21:23. 
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 32:16 1:14:38 

 

A terceira mulher do filme, por ordem de entrada, é Mimi: prostituta, mãe, 

amante dos animais (recorde-se como trata Pompom, o seu cão). Esta é uma mulher que 

será sacrificada depois de cumprido o seu papel de mãe (morre de hemorragia devido a 

um aborto clandestino). Mesmo quando fala da família, o seu papel continua a ser o de 

cuidar da sua mãe velhinha e da sua filha ainda criança: 

 
“MIMI 
(...) Gosto de Lisboa, mas, um dia, hei-de voltar à terra. Gosto de me sentir 
ao pé da terra, ao lado da minha mãe já velhinha e da Céuzinha. (...) Bastar-
me-á, então, enterrar ambas as mãos na terra para sentir que tudo nasce 
dela.”309 
(...) É raro ir vê-la. É muito longe, mas sei que está bem. É uma pena não 
haver telefone e escrever não me dá jeito: nunca sei o que dizer a não ser 
muito beijinhos e saudades. Sempre que posso mando-lhe dinheiro. O 
vestuário está muito caro, mas tenho feito economias para que a menina 
possa ter estudos e não venha a fazer a mesma vida do que eu, apesar da 
vida que levo não ser tão má como a pintam. Também tem o seu lado 
bom.”310 
 
 

         
 38:22 48:49 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
309 Guião de Recordações da Casa Amarela, p. 112. Minutagem 58:30 – 59:00. 
310 Ibidem, 112. 
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Mesmo quando Mimi se oferece como prenda de anos a João, ele profere: “tens 

os bicos cheios de leite”. Acabamos por nunca a ver como prostituta, apesar de 

sabermos que é esse o seu trabalho, mesmo quando no filme seguinte, A Comédia de 

Deus, Judite refere ter sido Mimi a aconselhá-la a contratar João. Resumindo, neste 

primeiro capítulo, a tríade é formada por Julieta, a virgem; Mimi, a mãe; e Dona 

Violeta, a velha.  

 

No segundo filme, A Comédia de Deus, podemos identificar novamente três 

mulheres predominantes: Judite, Rosarinho e Joaninha.  

 
 

   
 Judite Rosarinho Joaninha 

 
 

Judite, gerente e proprietária da geladaria onde João trabalha, ex-prostituta e 

amiga de Mimi, é uma mulher fálica, por vezes ordinária, que manda na geladaria e em 

João – ajudou-o a reconstruir a sua vida, tirou-o da rua e ofereceu-lhe um trabalho. 

Judite pode ser identificada com a Parca Morta (Átropos), tendo o poder de cortar ou 

não o fio de João e, assim sendo, destruí-lo – o que acontecerá quando descobrir o que 

ele fez à menina Joaninha.  

 
 

           
                             1:00:58                                                                     2:34:53 

 
 

A segunda mulher é a Rosarinho, que um dia será mãe, uma espécie de esposa de 

João (é a ela que ele oferece o colar com o crucifixo que a mãe dele apenas tirou no leito 
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de morte). Ela é identificável com Décima (Láquesis), aquela que cuida de extensão da 

vida e do caminho a percorrer de João; é ela que recebe a iniciação no templo dos gelados 

e é o corpo sacrifical posto no altar de João de Deus, durante a lição de natação ofélica.  

 
 

 
1:12:54 

 

Judite apercebe-se logo que Rosarinho pode ser a próxima vitima de João de 

Deus e, durante o diálogo no seu escritório, responde assim à afirmação de João 

“Rosárinho é seríssima. Foste tu que ma recomendaste.” (1:02:46): 

 
“JUDITE 
Precisamente. Mas como te conheço de ginjeira e nunca deste ponto sem nó, 
pelo sim, pelo não, ficas a saber que a partir de hoje acabaram as visitas 
guiadas.” 
 
 

Finalmente, Joaninha, a menina virgem, uma vestal que provoca João, e é por 

ela que é posto o altar cujo anjo moldura as duas personagens. Ela pode ser identificada 

com Nona (Cloto), que tece o fio do destino dele, sendo através dela que tudo começa, e 

ao mesmo tempo ela é também o início do declínio de Deus.  

A primeira vez que ouvimos falar dela é ao minuto 25:13, quando Evaristo, seu 

pai, diz a João: 

 
“EVARISTO 
Elas [as filhas], coitadinhas, precisam. Precisam porque estão na força de vida. 
Só têm olhos para os livros.  
Digo-lhe uma coisa, sr. João de Deus, as minhas três filhas têm mais 
cachimónia, do que muito ministro desses que para aí anda.”  
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 1:54:52 2:00:30 

 

 

Resumindo: utilizando as categorias da Tríade, podemos afirmar que neste 

segundo filme da trilogia Joaninha representa a virgem; ainda que não exista uma mãe 

como no primeiro filme, João lembra a Rosarinho e a quase todas as empregadas 

(excepto Joaninha) a sua condição de futura mãe; por fim, Judite que representa a 

mulher vivida. E será ela quem o expulsará do seu Paraíso. Todas elas, como as Parcas, 

determinam o curso da vida humana, ou seja, a vida e o destino de João de Deus.  

Em As Bodas de Deus, terceiro e último capítulo, encontramos a seguinte tríade: 

 

       
 Joana Madre Bernarda Elena 

 
 

Joana, “a esposa de Deus – pura luz arrebatada às águas”311, que representa a 

inocência, a vítima salva por “Deus”, que a quer como esposa. Graças a ela, podemos 

ver o primeiro acto altruísta de João de Deus. É ela que tece o destino de João desde o 

início, quando se atira à água, até ao fim, quando espera por ele à saída da prisão, 

sempre fiel ao seu Salvador.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311 “Dossier de Imprensa” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 
2005: 435. 
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 10: 12 1:18:38 

 
 

Transcrevemos o diálogo proferido na prisão entre as duas personagem: 

 
 
“JOANA 
Já não falta muito para ser posto em liberdade. 
 
JOÃO DE DEUS 
E o que farei eu com ela? Estou velho e cansado. 
 
JOANA 
Se me quiser, ficarei sempre junto de si. 
 
JOÃO DE DEUS 
Eu querer, quero. E tu esperas pelo pobre prisioneiro? 
 
JOANA 
Tenho estado à sua espera. 
 
JOÃO DE DEUS 
Chegou finalmente a hora de assentar. Prisão perpétua? 
 
JOANA 
Deus escreve direito por linhas tortas.”312 
 
 

A segunda mulher é a Abadessa Bernarda, mulher sábia, confessora e freira sui 

generis, cujas atitudes poderiam criar dissidências entre os católicos: como quando ao 

minuto 19:01 profere “Sou uma mulher de pouca fé”, quando fuma charuto (24:14), ou 

ainda quando anuncia, ao minuto 24:49: “Vou proferir uma blasfémia, mas como dizia 

Stalin, o melhor fascista é o fascista morto”. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
312 Minutagem 2:21:07 – 2:23:32. 
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 17:25 24:14 

 
 

Por fim Elena, mulher fálica, poderosa e traidora, “reminiscência de Renoir: o 

esplendor da carne. Objecto de desejo e sujeito de voracidade, sabe o que quer e só 

guarda o que lhe convém. Nesse sentido, pode falar-se de uma espécie de astúcia e de 

honestidade, apanágios de uma verdadeira princesa.”313 Lemos no guião: 

 
“JOÃO DE DEUS 
Avant que les dés ne décident de votre sort, je voudrais vous exprimer, 
Princesse, ma profonde gratitude pour m’avoir accordé cette rencontre. 
 
ELENA 
C’est avec le plus grand plaisir. Je vous écoute… 
 
JOÃO DE DEUS 
Durant quelques instants, j’ai eu peur, étant donné sa nature confidentielle, 
qu’elle ne suscite de votre pat une naturelle réticence. 
 
ELENA 
Pas le moins du monde, cher Baron. Je suis une femme simple et adore les 
secrets.”314 
 
 

E percebemos que realmente é uma mulher “que adora os segredos” quando, ao 

minuto 2:00:01, através do inspector da polícia, João descobre que na realidade a 

princesa se chama Albertine Rebalais e é procurada por homicídio e assalto à mão 

armada. João responde ao inspector “só tenho bem a dizer”. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313 “Dossier de Imprensa” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 
2005: 425. 
314 Monteiro, J.C. Le Bassin de John Wayne seguido de As Bodas de Deus. Lisboa: & etc, 1997: 169. 
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 1:04:01 1:18:38 

 
 

Resumindo, o arquétipo da Deusa Tríplice no terceiro e último capítulo é: Joana, 

que pode ser identificada com Perséfone, a Deusa virginal, vítima de “Deus”; Elena, 

que pode ser identificada com Hécate, a Deusa da transformação, dos mistérios do 

profundo, a Deusa obscura; e, por fim, a Madre Abadessa, que pode ser identificada 

com a sábia Deméter, a mãe que cuida dos seus filhos (os órfãos) e Sacerdotisa das 

Almas. 

Certamente esta análise está longe de poder definir-se como acabada, mas cremos 

que possa ser um bom ponto de partida para futuras investigações mais aprofundadas.  
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5. O eros ao tempo da câmara de filmar 

 

 

 

Na cultura ocidental, o corpo e a sexualidade são vividos e analisados de forma 

completamente distinta. O corpo, invólucro do indivíduo, é representação, espelho 

simbólico da perfeição divina. Para protegê-lo é necessário um controle social e cultural 

rígido, através de normas que o regulam. Estamos a falar de um corpo fechado em si 

mesmo e totalmente coberto, que não pode ser exibido por estar a nudez associada ao 

pecado. Do mesmo modo, Adão, assim que se apercebe da sua nudez após ter pecado, 

cobre-se. A roupa tem, portanto, uma conotação cultural, sendo a nudez entendida como 

transgressão, ou seja, um gesto que tem a ver com limites.  

Neste sentido, o corpo simboliza a objectividade humana sem defesas. Através 

do erotismo, afirma George Bataille, o ser humano anseia, obscuramente, exceder os 

seus limites, ir para além de si mesmo. O erotismo traz em si a nostalgia de uma 

continuidade dos seres que desmente a nossa separação em indivíduos distintos315. 

Bataille foi o primeiro filósofo a dedicar um livro ao erotismo e foi com a sua Histoire 

de l’œil que atingimos o extremo do erotismo e a exploração do universo da folia 

erótica. Ele encontrava prazer no excesso da agonia porque achava ser esse o melhor 

modo de a superar. Cito: 

 
O erotismo tem por princípio a destruição do ser fechado através da 
experiência da nudez do corpo (...) A acção decisiva é o despir-se. A nudez 
é a negação da condição do ser fechado em si mesmo, a nudez é um estado 
de comunicação que revela a pesquisa de uma possível totalidade do ser, 
além do dobramento sobre si mesmo (...). O que no erotismo está em jogo é 
sempre causar desarranjo da ordem, da disciplina, da organização 
individual.316 
 
 

A roupa anula a condição da vida animal, escondendo os órgãos que são 

supérfluos para a expressão do espiritual. Nas sociedades ocidentais, não se cobre 

também a cabeça porque é nesta que se localiza a expressão espiritual da figura 

humana317. A roupa caracteriza o mundo, a história, a geografia, a natureza e a arte. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
315 Bataille, George. O Erotismo. Lisboa: Antígona, 1980: 16. 
316 Ibidem, 16. 
317 Hegel, G.W.F. Estética. Guimarães: Guimarães Editores, 1993: 978-81. 
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Hegel disse que “vestir não é mais que re-cobrir”318 a materialidade do corpo; uma 

materialidade que, nua e exposta, activa o erotismo.  

O termo erótico vem do latim eròticus e do grego erotikòs, de Eros, desejo 

apaixonado. Eros é a personificação da força irresistível que empurra os seres humanos 

uns contra os outros. Platão, no Banquete, lembra-nos que Eros é um poderoso demónio 

intermediário entre a natureza da divindade e a do homem mortal, capaz de preencher a 

distância entre eles.  

 

Eros, para Parménides, é o deus intermediário que mistura os dois 
fundamentos do universo – a luz e a noite – com equilíbrio, para dar 
origem a todas as coisas do mundo. Para os órficos, Eros nasceu do ovo 
primordial engendrado pela noite e cujas metades, ao se separarem, 
formaram a Terra e o Céu. (...) Empédocles reforça o papel decisivo de Eros 
no equilíbrio do jogo pernicioso de duas forças: o Amor (philia) e o Ódio 
(neikos), que atuam no universo e sobre seus elementos primordiais: água, 
ar, terra e fogo (...). Eurípides ressalta o duplo caráter de Eros: ora é força 
perniciosa que conduz à ruína, ora é poder saudável que leva à virtude.319 
 
 

O erotismo desde sempre fez parte do imaginário artístico, mas encontramo-lo 

muitas vezes associado à experiência pornográfica. Como podemos, então, delinear os 

confins entre erotismo e pornografia? Alexandrian Sarane ajuda-nos definindo os limites: 

“a pornografia é a descrição pura e simples dos prazeres da carne, o erotismo é tudo o que 

faz a carne desejável, apresentando-a no seu esplendor ou no seu próspero 

desenvolvimento (...); pelo contrário, no obsceno a carne é aviltada, posta em contacto 

com sujidade, enfermidade, piadas escatológicas, palavras ordinárias.”320 A palavra 

pornografia é muitas vezes utilizada sem que seja conhecido o seu significado: o termo 

deriva da palavra porné (prostituta) e indicava, inicialmente, um texto escrito sobre as 

práticas da prostituição.  

Foi na Europa que o erotismo veio a tornar-se um género literário. Concretamente, 

e tendo em consideração o território europeu, podemos afirmar que só em Itália e França 

os textos eróticos tiveram uma originalidade absoluta, a ponto de influenciar, a partir da 

Idade Média, os restantes países. A Inglaterra, por exemplo, começou a desenvolver o 

conceito de erotismo literário apenas a partir de Seiscentos. A Alemanha foi influenciada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 Ibidem, 978-81. 
319 Platão apud De Carli, Ana Mery Sehbe. O corpo no cinema. Variações do feminino. Educs – Editora 
da Universidade de Caxias do Sul, 2009: 111. 
320 Sarane, Alexandrian. Storia della letteratura erotica. Milano: Bompiani, 1994: 6. 
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primeiro por Boccaccio e depois por autores franceses. A Espanha, devido à censura da 

Inquisição, especializou-se na literatura sentimental e cavaleiresca.  

A literatura erótica não teve sempre uma má reputação: os antigos gregos 

podiam exprimir-se à luz do dia; não podemos esquecer que na antiga tradição das 

Dionisie celebrava-se o culto do pénis com hinos licenciosos ou, ainda, a Lisistrata 

(./0*0+)(+1) de Aristófanes, obra prima do erotismo antigo (que os actores 

representavam, no teatro, colocando nas suas barrigas um pénis de madeira de 

dimensões impressionantes). Como os Gregos, também os Romanos possuíam uma 

tradição popular de diálogos licenciosos: os Fescennini. Todavia, a literatura erótica 

latina não foi um produto dos tempos primitivos da civilização romana mas, pelo 

contrário, nasceu no período do seu apogeu. Na Renascença, foi preciso vencer a 

escuridão da Idade Média para que se inventasse a idolatria às mulheres: a malignidade 

que envolvia a mulher foi então substituída pela consagração da beleza feminina, 

elevada à condição divina. A mulher passou a ser vista como deusa, anjo, ser superior 

ao homem, tanto pela sua beleza como pela sua virtude. Alguns historiadores dizem que 

a exaltação do feminino, na Renascença, tinha como propósito ocultar o capítulo da 

filosofia grega que enaltecia a beleza e o amor entre os homens, comportamentos 

condenados agora pelo catolicismo (De Carli, 2009: 87). 

“A nudez é uma forma de representação do corpo, a mais comum na história da 

pintura ocidental a seguir à Renascença”321, dizia Nadeije Lanerye-Dagen. E continua: 

 
Le nu dit artistique commence justement à être valorisé à partir de la 
sécularisation des arts. Traitant initialement des corps corpulents et figés, 
la Renaissance en vient, au travers de l’inspiration classique, à valoriser 
les muscles et les mouvements. Une préoccupation existe d’éviter le choc 
et l’aversion à l’égard des œuvres et ce, en donnant priorité à des thèmes 
épiques et d’inspiration religieuse et en créant une série d’artifices afin de 
désérotiser les tableaux, telles les feuilles couvrant le sexe dans les 
représentations d’Adam et Ève, par exemple.  
L’érotisme surgit très lentement dans la peinture, et l’art baroque et le 
maniérisme vont inciter à la représentation de poses exagérées, ou de corps 
tendus et torturés. (Ibidem, 323) 
 
 

Quase tudo o que antes se etiquetava como obsceno e escatológico na época 

surrealista passou a ser identificado como erótico. Lembramo-nos, por exemplo, do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
321 Lanerye-Dagen, Nadeije. «La Figure humaine». Dans La Peinture. Dirigé par Jacqueline 
Lichtenstein. Paris: Larousse, 1995: 323. 
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primeiro Manifesto de La Révolution surréaliste de 1924, onde foi publicado um nu 

feminino atrás das persianas de uma janela: muito provavelmente, o primeiro exemplo 

de erotismo-velado. Este erotismo encontrava alimento no interior da fantasia, da 

imaginação, e não directamente no acto sexual mas através de percursos metafóricos. 

Os signos do erotismo ganham força pela aparência longe do mundo do sexo, ligados à 

fantasia e à imaginação do indivíduo. Octavio Paz afirma que em todo o encontro 

erótico há um personagem invisível e sempre activa: a imaginação, o desejo322. O autor 

baseia-se essencialmente no mito do andrógino, de Aristófanes. O amor define-se como 

desejo de uma completude: o mito do andrógino é uma realidade psicológica: todos, 

homens e mulheres, buscamos a nossa metade perdida. Mesmo Platão, no Banquete, 

explica que Zeus, querendo um dia castigar o homem sem o destruir, o cortara em duas 

partes. Desde então, “cada um de nós é o símbolo de um homem (hékastos oûn hemôn 

estin anthrópou symbolon)”, uma metade que procura a outra metade. Para curar a 

“antiga ferida”, Zeus enviou Amor. Focando-nos, portanto, na imagem do andrógino e 

no mito de Narciso, podemos perceber melhor as palavras de José Gil, quando este 

afirma que “o corpo do outro reflecte a imagem do meu como num espelho (...) Aqui 

reside a figura do «duplo». O corpo normal é-o porque não está sozinho: com ele vive o 

seu duplo - como um «simulacro»”323. A partir dessa relação especular (na qual amamos 

aquele que está em nós, ao idealizar o eu), o sujeito assenta bases para o imaginário: não 

é um corpo que se conquista, mas a imagem desse corpo (do ponto de vista da metáfora 

do espelho). A estrutura do desejo humano, caracterizada pela falta de objecto de 

desejo, origina o corpo pulsante, ou seja, o erotismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
322 Para aprofundar aconselha-se a leitura de Paz, Octavio. Conjunções e Disjunções. São Paulo: 
Perspectiva, 1979. E Paz, Octavio. A dupla chama: amor e erotismo. São Paulo: Siciliano, 1994. 
323 Gil, José. Monstros. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2006: 181. 
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5.1 O Erotismo no Cinema  

 

 

 

O erotismo esteve sempre presente na literatura moderna, na pintura, no desenho 

e nas artes plásticas. Porém, o tema veio a ter grande importância para o cinema quando 

o estudioso André Bazin apresentou esta arte como a que melhor representava o 

erotismo, afirmando a “afinidade entre o espectáculo do cinema e o do sonho”324. No 

plano onírico, o superego é o censor e, no plano do espectador, a censura vem, a priori, 

dos guardiões da moral. Para Bazin, o que se encontra de negativo no sonho está 

naquilo que é censurado, enquanto que o positivo está na transgressão das proibições325. 

A história do cinema foi marcada pela transformação da linguagem fílmica, 

estreitamente ligada à representação do corpo no ecrã. Se quisermos delinear o percurso 

histórico do erotismo no cinema, devemos começar em 1896, com The Irving-Rice Kiss 

de Thomas Edison, curta-metragem de 20 segundos, onde assistimos pela primeira vez a 

um beijo; o filme foi divulgado com a seguinte frase: “They get ready to kiss, begin to 

kiss, and kiss and kiss and kiss in a way that brings down the house every time”. No 

 

 

 

mesmo ano estreou Les Époux Vont au Lit, curta-metragem de 3 minutos, dirigida pelo 

francês Eugène Pirou, um filme onde a actriz Louise Willis se despe enquanto o marido 

espera por ela na cama. A seguir, em 1897, Après le Bal (curta-metragem de um minuto 

de Méliès) foi o primeiro filme onde apareceu um corpo feminino completamente nu.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
324 Bazin, André. Che cosa è il cinema? Milano: Garzanti, 1999: 136. 
325 Para aprofundar aconselha-se a leitura de Bazin, André “O erotismo no cinema” in Xavier, Ismail 
(org.) A experiência do cinema. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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Après le Bal (1897) 

 
 

Entre 1906 e 1910 foram rodados vários filmes eróticos por Johann Schwarzer, 

fotógrafo vienense, que intuiu que o cinema poderia ser um óptimo meio económico 

para se desfrutar do erotismo. Este criou a produtora Saturn e até 1910 realizou vários 

filmes com nus femininos que começaram a circular fora das fronteiras austríacas, 

conquistando os mercados europeu, norte-americano e japonês. As polémicas surgiram 

rapidamente e as películas foram quase todas destruídas.  

Para o primeiro nu frontal masculino temos que esperar pelo ano de 1911, no 

filme italiano L’Inferno, de Giuseppe de Liguoro. Em 1915 foi exibido Inspiration, de 

Jorge Foster Platt, primeiro filme onde foi possível reconhecer a actriz (Audrey 

Munson) nua – um nu de inspiração renascentista. Em 1916, também a actriz Annette 

Kellerman se mostrou nua em Daughter of the Gods, do irlandês Herbert Brenon.  

 
 

               
 Audrey Munson em Inspiration Annette Kellerman em 
 Daughter of the Gods 

 
 

Em 1919 foi exibido o primeiro filme homossexual, Anders als die Andern - 

Different from the others, de Richard Oswald, e em 1931 Mädchen in Uniform, de 
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Leontine Sagane. Outros filmes mudos de conotação erótica são Pandora’s Box (1929) 

de Georg Wilhelm Pabst e L’Atalante (1934) de Jean Vigo.  

 
 

 
 Anders als die Andern (1919) L’Atalante (1934) 

 
 

A primeira visão de uma relação sexual só veio a acontecer no filme Ekstai, de 

Gustav Machat2, um filme checoslovaco de 1933, que foi censurado nos EUA devido a 

uma cena de nu de Hedy Lamarr na água e o primeiro plano do seu rosto durante um 

orgasmo: assim nasceu o Código Hays – estatuto de auto-censura da indústria para 

adequar os produtos à moralidade vigente, respeitando valores cristãos e reprimindo 

qualquer manifestação de cariz sexual, proibindo cenas de beijos, pessoas na cama e, 

naturalmente, os nus.  

O código afirmava: 

 
O argumento de um filme nunca deve aprovar a eutanásia nem justificar a 
vingança, pelo menos no que diz respeito à época contemporânea. A 
imagem não deve mostrar em pormenor assassínios brutais, e a técnica do 
crime de morte, sob a forma que se encontra descrita na literatura, que não 
pode ser imitada. O emprego das armas de fogo tem de ser reduzido ao 
essencial. A descrição das perversões sexuais, subentendidas ou não, é 
interdita. Nunca se mostrará o parto, nunca se pronunciará a palavra 
aborto. São igualmente proibidas as blasfémias intencionais e todas as 
afirmações irreverentes ou grosseiras. As cenas em que alguém se despe 
são de evitar, assim como a exposição de certas partes do corpo humano, 
entre as quais o umbigo. O adultério e todo o comportamento sexual 
ilícito, por vezes necessário à construção da intriga, não devem ser 
tratados explicitamente, nem justificados nem apresentados a uma luz 
atraente. Não se deve nunca ridicularizar qualquer fé religiosa, e os 
ministros do culto, no exercício das suas funções, jamais serão 
apresentados sob um aspecto crapuloso ou cómico.326 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326 Apud Leutrat, Paul; Jean Louis. Jeune cinéma américain. Lyon: Serdoc, 1967.!
(http://oquilt.blogspot.pt/2011/03/os-filmes-do-codigo.html, último acesso Julho 2013) 
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O código foi elaborado por Martim Quigley (editor de jornais), pelo 

Reverendo Daniel A. Lord e por Will H. Hays (presidente da Motion Pictures) na 

Distributors of America Inc. A lei foi confirmada pela Associação dos Produtores de 

Cinema em 31 de Março de 1930, mas só entrou em vigor em 1933, através de um 

movimento liderado pela Liga de Decência Católica Romana nos EUA, com o intuito 

de corrigir Hollywood. No fundo, proibia cenas de sexo apresen-tadas de maneira 

imprópria, cenas românticas prolongadas e apaixonadas, a ridicularização de 

funcionários públicos, o retrato pejorativo ou cómico de religiosos, filmes com o tema 

da escravidão branca, o destaque do submundo, ofensas a crenças religiosas, referências 

a doenças venéreas, tornar atraentes os vícios, o jogo e a bebida, enfatizar a violência, o 

uso de drogas e nudez, a exibição detalhada de métodos de acção criminosa, o retrato de 

gestos e posturas vulgares e a alusão à miscigenação ou ao amor entre brancos e pretos. 

Em Julho de 1934, a PCA (Production Code Administration) passou a 

supervisionar a execução do Código Hays. Os filmes que estivessem em concordância 

com os padrões morais recebiam um “Selo de Aprovação”, os recusados, pelo contrário, 

perderiam automaticamente os canais de distribuição da poderosa MPPDA, de Hays. A 

desobediência significaria uma multa de 25 mil dólares, um valor muito elevado para 

a época. Em 1950 encontramos os primeiros sinais de o código se ter tornado obsoleto. 

O primeiro a desafiar o Código Hays foi o excêntrico e problemático milionário Howard 

Hughes, ao produzir o filme O Proscrito. Alguns cineastas americanos, como Nicholas 

Ray e Elia Kazan, começaram a mostrar a sua ousadia, infringindo o código. Assim, 

esses tabus e edifícios morais foram desabando aos poucos, acompanhando as 

transformações e costumes da época. A sua extinção deu-se apenas em 1968, quando 

foi instituído o MPAA film rating system. Este código voltou a permitir, com alguns 
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limites, a presença de nudez nos filmes comerciais de sucesso, continuando ainda hoje a 

existir, criando classificações para filmes.  

 

 

 

5.2 A arte do erotismo na trilogia monteiriana 

 

 

 

Uma vez que acabámos de estruturar um quadro sintético do erotismo no 

cinema, analisaremos agora o erotismo na trilogia de Deus. 

A cinematografia monteiriana está repleta de conotações eróticas. Elemento 

recorrente e de constante actualidade, o corpo feminino é um catalisador em contacto 

simbólico com a realidade, resultando num núcleo imprescindível dentro do espectro 

temático da cinematografia de Monteiro. Os filmes de Monteiro são, então, lugares que 

se prestam a ilustrar a especificidade de uma sexualidade feminina elevada à 

sacralidade.  

Monteiro era um homem capaz de desprezar toda e qualquer regra, apresentando 

um atropelo ao dogma e ao comum sentido do pudor. Excêntrico, visionário, tentador, 

era também, e sobretudo, um homem de celulóide que deu uma dimensão física ao seu 

imaginário: dentro do seu enquadramento, tudo ou quase tudo lhe era consentido, até 

dançar no limite com os seus objectos de escândalo. A sua obra evidencia a sublimação 

do artista e foi a sua vida que inspirou a criação de João de Deus, seu alter-ego no ecrã. 

Nos seus filmes, o corpo feminino é exaltado quase como as Vénus de Willendorf, 

muitas vezes filmado à distância, lateralmente. Podemos mesmo dizer que nos seus 

filmes existe um considerável pudor na maneira de filmar e iluminar os corpos das 

jovens mulheres. Podemos também definir o corpo como dionisíaco, ou seja, um corpo 

erótico, em êxtase, transgressor. “É o que está nessa zona minada do desassossego, 

carente e desejante, em êxtase e angustiado, vigoroso e desgastado. (...) Segundo Freyre, 

o dionisíaco (romântico) e o apolíneo (clássico) podem se manifestar na sua forma pura 

ou mesclar-se” (De Carli, 2009: 135). Assim acontece na cinematografia monteriana. 

Dionísio (3*45/06- ou 3*75/06-) é o deus grego da exuberância, da liberdade, 

das emoções descontroladas, da transgressão. Equivalente a Baco para os romanos, é o 

deus da embriaguez criativa. Nietzsche identifica no espírito de Dionísio a força 
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instintiva, a paixão sensual e um símbolo de uma humanidade em plena harmonia com a 

natureza. Na arte da tragédia Ática, ao lado do dionisíaco está o apolíneo, o deus Apolo 

(!8799:5), deus da perfeição, do equilíbrio e da razão. Como se lê em Homero, os 

primeiros dos atributos de Apolo foram o da morte súbita com suas flechas infalíveis, a 

vingança e a punição de violações da lei sagrada. Com o passar do tempo, o seu carácter 

primitivo tornou-se mais brando e ele foi transformado em profeta, mais ligado à esfera 

racional, à arte e à ordem social. 

Na época de Platão, tornara-se já corrente uma visão de Apolo como a antítese 

de Dionísio. O que fazia a diferença entre um corpo erótico-apolíneo e um corpo 

erótico-dionisíaco era que “o primeiro constitui a visão do sonho, a tentativa de 

expressar o sentido das coisas na medida e na moderação, explicitando-se em figuras 

equilibradas e límpidas. O segundo representa a força instintiva, a saúde, a embriaguez 

criativa, a paixão sensual, é o símbolo de uma humanidade em plena harmonia com a 

natureza”327. O corpo erótico-dionisíaco, para além da carga erótica, acumula as 

características que Nietzsche e Freyre citaram sobre Dionísio, ou seja, a exuberância, o 

excesso, a licença de expressão nos comportamentos, a força instintiva, a saúde, a 

paixão sensual, a aceitação de um risco trágico que poderá advir do gozo de uma 

vivência intensa. As características dionisíacas desconsideram a moderação apolínea e 

exaltam os valores vitais, celebrando o sublime e até o descontrolado poder da natureza 

(De Carli, 2009: 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
327 Nietzsche apud De Carli, Ana Mery Sehbel. O corpo no cinema. Variações do feminino. Educs – 
Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2009: 31. 
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5.2.1 Recordações da Casa Amarela 

 
Não sustento vícios. 

João de Deus328 
 

 

 

Ao longo da trilogia, assistimos a uma aproximação do protagonista às jovens 

mulheres de diferentes formas. Em Recordações da Casa Amarela, João de Deus quase 

idolatra a mulher desejada espiando-a, como num rito purificador pagão – bebe a água 

do seu duche e, em êxtase, idolatra o pêlo púbico da sua rainha-sacerdotisa, encontrado 

naquelas águas (minutagem 11:35 – 13:21). Várias são as referências aos pêlos púbicos 

que Monteiro faz nos seus filmes (os “fios de Ariane” guardados no seu Livro dos 

Pensamentos em A Comédia de Deus).  

 

O feiticismo (termo que deriva de “feitiço”), uma das formas mais comuns de 

perversão, é encontrado pela primeira vez noscontos dos viajantes portugueses do 

século XVI, onde se utilizava esta palavra para indicar os objectos sagrados de algumas 

tribos da África329. O primeiro autor a servir-se do termo “feiticismo” para indicar 

qualquer religião que tem por objecto de culto exclusivamente animais ou seres 

inanimados, sem a intervenção de imagens ou de outra forma de mediação simbólica, 

foi Charles De Brosses, no seu Du culte des dieux fétiches, publicado em Paris em 1760. 

À excitação sexual provocada pelos pêlos, como acontece com João de Deus e o seu 

Livro dos Pensamentos, dá-se o nome de tricofilia. A representação dos pêlos púbicos, 

bastante transgressiva, já se encontrava em Goya e, mais recentemente, em Modigliani, 

van Dongen, Magritte ou Delvaux. O tema influenciou a história da arte – lembramo-

nos da The Little Fur de Rubens, inspiradora da Vénus in Furs de Leopold Sacher-

Masoch, ou da chávena de pêlo de Meret Oppenheim.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
328 Recordações da Casa Amarela. Afirmação proferida ao minuto 57:24. 
329 Valeri, V. “Feticismo” in Enciclopédia. Torino: Einaudi, vol. VI, 1971: 100. 
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 The Little Fur (Helena Fourment) FUR CUP Meret Oppenheim (1936) 
 Pieter Paul Rubens (ca. 1636/38) 

 
 

Como dizia Gil: 

 
De um modo geral tudo o que se deita fora, saliva, excrementos, fragmentos 
de unhas, contém em si poderes, uma vez que se coloca no limiar de vários 
pares de disjunções: entre natureza e cultura, corpo vivo e inerte, entre o 
interior e o exterior. (...) 
Restos, parte minúscula e inarticulada um tudo (...) este resíduo nada 
simboliza, nem um corpo, nem uma força ou um espírito, apresenta-se 
apenas como o fim da própria evanescência da função simbólica: este 
bocadinho de qualquer coisa contém uma energia armazenada que faz corpo 
com ele e que, pela sua qualidade própria, marca apenas um momento nesse 
fundo energético que circula sob os símbolos.330 
 
 

No Ocidente, o pêlo púbico é quase sempre considerado erótico. Os zulus 

africanos e os muçulmanos do Paquistão, pelo contrário, cortam-no. Para os chukchi do 

Extremo Oriente, a abundância de pêlos púbicos é sinal de beleza. Nas sociedades do 

Oriente Médio, a remoção dos pêlos do corpo feminino tem sido considerada sinal de 

boa higiene, exigida pelas autoridades aduaneiras locais desde há muitos séculos. Nas 

sociedades islâmicas, isso é conhecido como um acto de Fitrah. Indícios da remoção de 

pêlos púbicos na Índia antiga remonta a 4000-3000 a.C. e os métodos não mudaram 

muito desde então, para além do material utilizado. A remoção dos pêlos púbicos da 

mulher ocidental tornou-se mais comum quando passaram a utilizar-se fatos-de-banho 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330 Gil, José. Metamorfose do corpo. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1980: 20. 
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pequenos, por volta de 1945. A alteração nos estilos da lingerie utilizada também 

motivou a remoção dos pelos púbicos ao longo dos anos. 

Voltando à personagem João de Deus, podemos identificar outra tendência 

perversa: o voyeurismo. João ainda não alcançou um papel dominante entre as mulheres 

e, por enquanto, apenas pode espiá-las. Jameson entende a dialéctica cultural de Morin 

como a matéria-prima da ontologia do visual que reposiciona “o ser como algo acima de 

tudo visível, com os outros sentidos derivando deste: todas as lutas de poder e de desejo 

têm de acontecer aqui, entre o domínio do olhar e a riqueza do objecto visual” (apud De 

Carli, 2009: 11). É relevante para isto a cena em que João está à porta da casa de banho, 

enquanto a menina Julieta toma banho: 

 
“Cena 04.02 
(...) 
A porta da casa de banho abre-se e, envolta em vapores, surge a menina 
Julieta em roupão de turco braço e condizente toalha em redor da cabeça, 
Travelling de aproximação, até João de Deus sair de campo, sobre a menina 
Julieta ruborizada que, com uma ligeira vénia, cumprimenta João de Deus e 
sai de campo pela direita. João de Deus reentra em campo pela esquerda e, 
de perfil, olha na direcção da saída da menina Julieta.” (Guião, p.13) 

 
Passamos à cena: 

 
“04A.04 GRANDE PLANO picado sobre o fundo da banheira onde é 
visível um resto de água de um banho com espuma a escoar-se pelo ralo. As 
mãos de João de Deus abertas em concha entram em campo e recolhem um 
pouco de água. As mãos voltam a sair de campo. 
 
04A.05 GRANDE PLANO de João de Deus a sorver metonimicamente a 
água deixada pela menina Julieta. Pentelho da menina Julieta?”331 
 
 

           
 12:20 12:50 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331 No filme, a cena desenvolve-se desde o minuto 9:56 até o minuto 12:29. João bebe a água, tira da boca 
um pêlo púbico da rapariga, olha para ele e profere: “Pintelhinho, pintelhinno, és tão lindinho, tão 
lindinho”. Guião, p. 14. 
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Salto até à cena 04B.01: 

 
“João de Deus surge na esquina do corredor com o stick desodorizante na 
mão e dirige-se ao quarto da menina Julieta, de onde chega o som de música 
da rádio. 
João de Deus sai de campo pela esquerda332. 
 
(...) 
 
04B.03 PLANO AMERICANO. Ponto de vista de João de Deus. Através do 
espelho aparece a perna e um bocadinho da coxa da menina Julieta. A 
menina Julieta inicia a depilação da perna com uma “gilette”333. 
 
(...) 
 
04B.05 PLANO MÉDIO. Raccord de João de Deus a voltar-se, cheio de 
enlevo. João de Deus aperta na mão o stick de desodorizante e, 
acompanhado em travelling, dirige-se, como pode, para a casa de banho, 
saindo de campo pela esquerda, na esquina com o corredor”334. 
 
 

       
 13:07 13:17 13:18 

 
 

Ou quando João está escondido atrás da porta da casa de banho: 

 
“10C.03 De PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO a GRANDE 
PLANO. A porta da casa de banho com a luz que se escoa da banheira da 
porta. Pela direita, entra em campo o vulto de João de Deus, que cola o 
ouvido à porta. Travelling de aproximação até enquadrar a cabeça de João 
de Deus com o ouvido colado à porta. Coincidindo com o travelling, 
começa a ouvir-se o ruído profuso e cristalino do chichi da menina Julieta, 
imediatamente seguido pelo ruído do serviço do papel higiénico, do puxar 
das calcinhas e do velho autoclismo, (sinal para a rápida debandada de João 
de Deus), que sai de campo pela direita”335.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
332 No guião, a palavra esquerda está riscada e em baixo lemos, à mão, a palavra direita.  
333 No filme enquadra-se o corpo inteiro e não somente a perna. 
334 No filme, a câmara filma em p.p. o stick, enquanto João o puxa todo para fora, o que simboliza uma 
erecção (minuto 13:17). 
335 Minuto 31.23 (Guião, p. 46). 
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Entretanto, Julieta sai da casa de banho e dirige-se ao seu quarto. João, dentro do 

quarto dele, ouve os passos de Julieta e sai para ir até o quarto dela e espiá-la 

(minutagem 30:48 – 32:42): 

 
“10E.01 PLANO DE CONJUNTO. À direita a luz da porta aberta da sala 
de estar e, ao fundo, o quarto da menina Julieta. João de Deus entra em 
campo e faz o trajecto até à porta do quarto da menina Julieta. Passos da 
menina Julieta a deslocar-se no interior do quarto e a descalçar os sapatos, 
sendo visível, através da bandeira da porta, sombras de menina Julieta a 
despir-se. João de Deus espreita pelo buraco da fechadura do quarto da 
menina Julieta. Começa a ouvir-se, vindo do televisor, o Hino Nacional. 
João de Deus tem um gesto de contrariedade e retrocede tão rapidamente 
quanto possível, saindo de campo pela direita”336. 
 
 

Outra cena relevante é quando João olha as sombras da menina Julieta, nua, no 

seu quarto, enquanto penteia o cabelo, o que nos recorda o Mito da Caverna de Platão, 

em que este ensina ao seu discípulo que as imagens que encantam o nosso olhar e 

exacerbam nossos sentidos são enganosas, são simulacros que nos afastam do 

conhecimento das essências, do mundo das ideias. 

 
A “alegoria da caverna – diz Machado – inaugura na história do 
pensamento ocidental o horror à razão dos sentidos, o escárnio das funções 
do prazer, a repulsa a todas as construções do imaginário”. Essas três 
demonizações contradizem a substância e a evolução do cinema. (apud De 
Carli, 2009: 61) 
 
 

Há outra cena de voyeurismo ao minuto 59:02: 

 
 “31.01 PLANO DE CONJUNTO. Câmara colocada num praticável e 
paralela à fachada do prédio. Ao centro uma tábua de lavar roupa, forma 
ponte entre os parapeitos de uma das varandas da sala (à esquerda e de luz 
apagada) e a do quarto da menina Julieta (à direita e com a luz, coada pela 
cortina, vinda do interior). João de Deus, de gatas e em peúgas, ensaia a 
travessia da ponte. A luz do lampião situado entre as varandas acende-se. 
Quando João de Deus forma o salto para a varanda do quarto da menina 
Julieta a tábua despenha-se na rua.  
Raccord no movimento de João de Deus a saltar para a varanda da menina 
Julieta.”337 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336 No filme sai pela esquerda. 
337 A cena desenvolve-se desde o minuto 59:02 até o minuto 59:59. No guião não existe cena em que 
Julieta despe a camisola. Esta está emoldurada pela janela da varanda e pelo cortinado transparente, 
criando um efeito ainda mais erótico. Julieta, de sutiã, sai de campo pela esquerda. Aparece, de repente, 
surpreendendo mesmo a espectadora, Dona Violeta, que fecha a janela. Há um corte interessante entre o 
fecho da janela e a abertura por Julieta, no dia seguinte, já vestida com a farda policia. Esta descobre João 
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Salto para a cena 31B.02: 

 
“PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO. (...) Ponto de vista de João de 
Deus: o interior do quarto visto através de uma cortina. Em cima da cama da 
menina Julieta é visível uma camisa de noite. A menina Julieta, de saia e 
camisa, entra no quarto e desliga a luz de cima; a iluminação, sendo apenas a 
de um candeeiro, torna-se mais íntima. A menina Julieta aproxima-se da 
câmara, desabotoando a camisa e esboçando o movimento de a tirar. A menina 
Julieta sai do ângulo de visão de João de Deus, pela esquerda. D. Violeta entra 
no ângulo de visão de João de Deus por onde, antes, sairá a filha, em camisa 
de noite e rede no cabelo. D. Violeta fecha as portas da janela.”338  
 
 

           
 32:06 59:42 

 
 

Salto para a cena 32.01: no filme o corte é limpo e vai directo à abertura da 

janela mas no guião havia outra cena (que afinal não foi incluída no filme339) em que 

Julieta abria as portas da janela e se assustava ao ver João na sua varanda. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

fora da sua varanda e pergunta: “O que estás aqui a fazer?”; João responde algo sobre os passarinhos. 
Guião, p. 113. 
338 Guião, p. 115. 
 
339 “31B.03 PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO. Câmara colocada num praticável. D. Violeta 
acaba de fechar as portadas da janela. João de Deus, acocorado, afasta a cabeça do vidro da janela. 
Levanta-se, abeira-se do parapeito que dá para o parapeito da varanda contígua, tenta passar uma perna 
pelo rebordo do parapeito e retrocede. Anicha-se num recanto da varanda e levanta a gola do 
casaco.Verifica que algo de líquido lhe cai na cabeça. Ouve-se a voz de Maria do Rosário, vinda de cima: 

MARIA DO ROSÁRIO (off) 
Ò Tinho, o que é que estas aí a fazer? 

AGOSTINHO (off) 
Estou a mijar, mãe. 

MARIO DO ROSÁRIO (off) 
Já te disse para mijares nas traseiras por causa do guarda-nocturno. 

A imagem fecha em íris sobre João de Deus.” (Guião, pp.119-20) 
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“32.03 PLANO AMERICANO. João de Deus, acocorado num cantinho da 
varanda [não o vemos no filme, só olhamos o rosto surpreendido da menina 
Julieta], embrulhado na gola levantada do casaco, ergue o indicador e diz: 
 
JOÃO DE DEUS 
Sou eu. 
 
32.04 (...) 
MENINA JULIETA 
O que faz aí? 
 
32.05 PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO. A menina Julieta entra 
em campo pela direita e, sem crer no que vê, abeira-se de João de Deus. A 
menina Julieta está fardada de mulher-polícia. João de Deus olha para a 
menina Julieta, que está à sua direita, e diz a fungar, levemente 
sobressaltado: 
 
JOÃO DE DEUS 
Ando aos ninhos”. 
 
 

Nesta cena é evidente o desejo descrito por Deleuze como: “não há psique, não 

há vida que produz o desejo, mas é o desejo que produz a vida. O desejo é produzido 

pela máquina ‘desejante’. Através da máquina, o desejo produz-se a si mesmo e produz 

o real. E isso antes que intervenha uma qualquer representação.”340 Segundo Deleuze, 

os indivíduos são “máquinas desejantes” ou fluxos de desejos. Contra a produção de 

desejos que se manifesta e prolifera de forma polimorfa, em cada sociedade, vêm opor-

se instâncias anti-produtivas que, provocando receios, aprisionam os desejos.  

Até agora analisámos cenas de forte carga erótica que evidenciam a tendência 

perversa de João, mas existe também uma cena de sexo no filme (minutagem 1:05:02 – 

1:06:45). Na realidade, esta cena é apenas perceptível e acontece quando João e Mimi, 

prostituta e vizinha de quarto, estão no quarto dele para celebrar o aniversário de João: e 

assistimos a um plano “louisebrookiano”, como o definiu o realizador341. Lemos no 

guião (minutagem 1:05:01 – 1:06:43): 

 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340 Bertolini, Michele;Tuppini, Tommaso. Deleuze e il cinema francese. Milano: Mimesis Edizioni, 2002. 
(http://books.google.com/books?id=_zesg2Ao3dcC&printsec=frontcover&hl=it, último acesso Dezembro 
de 2012). 
341 Da Costa, João Bénard “César Monteiro: depois de Deus” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 386. 
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“CENA 34 
(...)  
34.01 PLANO AMERICANO ou PLANO LOUISEBROOKSIANO? Mimi 
tem um cigarro aceso342 ao canto da boca. Está em combinação preta (e a 
minha combinação qual será?), o pèzinho, calçado com sapato vermelho343 
(maldita cinefilia!), apoiado no bordo do tampo da cadeira. Mimi faz 
deslizar (atenção, Vasco, ao rumor da seda!) a meia preta ao longo da coxa, 
que se deseja italiana, João de Deus gorgoleja: 
 
JOÃO DE DEUS (off) 
Que estás tu a fazer?344 
 
MIMI (boquinha de coração) 
É a minha prenda de anos. 
 
34.02 PLANO DE CONJUNTO APROXIMADO a GRANDE PLANO. 
João de Deus, sentado na borda da cama, tem as costas contra a parede345, 
junto à fotografia de Stroheim. É, de resto, a fotografia que ocupa a quase 
totalidade do enquadramento. De João de Deus só se vê, no canto inferior 
direito do quadro, a cabeça, cortada pela linha dos ombros. João de Deus 
olha para baixo, em diagonal, na direcção oposta à de Mimi. Parece alheado 
dela. É o Stroheim da fotografia que, afinal, contempla Mimi, com o seu 
garbo militar. Travelling: a câmara aproxima-se lentamente do Mestre, até o 
enquadrar em GRANDE PLANO. Passos de Mimi e uma breve agitação de 
corpos que se abraçam no espaço off da cama. Decepção na voz de João de 
Deus: 
 
JOÃO DE DEUS (off) 
Tens os bicos das mamas cheios de leite...”346. 
 
 

           
 1:05:18 1:50:30 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
342 No filme Mimi não tem cigarro. 
343 No filme Mimi não calça sapatos. 
344 No filme esta frase não é proferida. 
345 No filme João não está de costas contra a parede. 
346 Guião, p. 127. No filme antes desta frase ouvimos Mimi dizer “Então?”. 
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As cenas foram rodadas com algumas alterações que foram bem explicitadas por 

João Berard da Costa que escreveu: “Mozart cede a Schubert. Primeiro o violoncelo, 

depois o violino, por fim o piano. Ela tira as meias. (...) E, enquanto continua o trio de 

Schubert, a câmara sobe muito devagar, largando o protagonista para nos dar a ver 

Stronheim em corpo inteiro, vestido de oficial de cavalaria. Ouvem-se em off suspiros e 

por fim silêncio”347. Em primeiro lugar assistimos, portanto, a uma cena erótica 

clássica, quando ela tira as meias com uma perna levantada em cima da cadeira; a 

seguir, estão os dois sentados na cama, a câmara enquadra o cartaz de Stronheim, 

enquanto os dois consumam a cópula. Só ouvimos os suspiros mas, como dizia 

Deleuze348, o corpo é sonoro, tanto quanto visível. Todos os componentes da imagem se 

reagrupam sobre o corpo. 

Neste primeiro capítulo, assistimos a várias cenas de forte carga erótica que não 

chegam ao acto sexual, ou pelo menos não são mostradas ao espectador. Tudo se 

mantém no nível do desejo: João de Deus deseja Julieta e para ela até rouba à pobre 

Mimi, quando esta morre de hemorragia devido a um aborto ilegal, o dinheiro que ela 

guardava numa boneca para a sua filha. O desejo consuma-se com um acto de violência 

(1:20:42) devido à entrada de Dona Violeta (mãe da rapariga) no quarto.349 

A análise do desejo, nomeadamente do desejo sexual, é feita por Sartre na terceira 

parte de O Ser e o Nada, onde o apresenta como “a segunda atitude contra os outros”, 

juntamente com a indiferença, o sadismo e o ódio. O filósofo francês reflecte sobre o 

desejo: “é preciso renunciar completamente à ideia de o desejo ser um desejo de 

voluptuosidade ou desejo de acabar com a dor”350. As teorias subjectivistas e imanentistas 

não conseguem explicar porque é que o homem deseja a mulher e não simplesmente a 

própria satisfação. Esclarecido este ponto, Sartre afirma que “para si mesmo o desejo é 

irreflexivo”351, não está incluído em si, embora o próprio se coloque como objecto da 

própria actividade – é uma acção que pode ser empreendida só por uma consciência 

reflexiva, como acontece no caso do vicioso; assim, “só o vicioso representa o seu desejo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
347 Da Costa, João Bénard “César Monteiro: depois de Deus” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 386. 
348 Deleuze, Gilles. Francis Bacon. Logica della sensazione. Macerata: Quodlibet, 1995: 232. 
349 Aconselha-se a leitura do capítulo 3. 
350 Vespa, Carlo. “Il concetto di Desiderio in L’Essere e il Nulla di Jean-Paul Sartre” in 
http://www.riflessioni.it/angolo_filosofico/desiderio_sartre.htm (último acesso Julho de 2013). 
351 Ibidem. 
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coloca-o como objecto, excita-o, deixa-o em suspenso, adianta a sua satisfação”352. O 

desejo, em si mesmo, não implica o acto sexual; não é objecto em si mesmo e não 

necessita de ingerências externas. O desejo, não conseguindo abolir-se em si como fim 

supremo é, portanto, pura e simplesmente, desejo de um objecto transcendente. Assim, o 

desejo é um relacionamento com o outro pela consciência ou, continuando a utilizar as 

palavras do filósofo, “o desejo é uma maneira primitiva das relações com os outros, que 

constitui o outro como carne desejável no fundo do mundo do desejo”353.  

Como afirma Umberto Galimberti, o desejo não conhece encontros, não reduz a 

própria subjectividade para criar o espaço indispensável à aparição da subjectividade 

alheia. “O desejo conhece só a saturação do possesso. No seu olhar não existem rastos 

de uma espera, mas a ansiosa concupiscência de encontrar no outro somente si 

mesmo"354. Erik Fromm confirma que “a profunda necessidade do homem é de superar 

o isolamento, de se evadir da prisão da própria solidão”355. Com a produção do desejo 

“a neutralidade afectiva que deixava o corpo na angústia da sua solidão, inclina-se” 

(ibidem, 105) e deixa o sujeito mais disponível para moldar a própria identidade com o 

outro. Então, a perturbação do sujeito, que o faz hesitar, desajeitado por vezes, inseguro, 

representa a própria identidade em perigo pela indeterminação que o acompanha à 

descoberta de si, que só o outro pode revelar. 

Vários são os elementos eróticos que marcam o primeiro capítulo da trilogia. 

Lembremos a cena da festa de aniversário de João, onde podemos reconhecer dois elementos 

de origem fálica: o clarinete que a menina Julieta toca (1:03:47) e o bolo que a mãe desta 

come com voracidade (1:02:51), indicador, a nosso ver, de uma vida sexual reprimida356.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
352 Ibidem. 
353 Ibidem 
354 Galimberti, Umberto. Il Corpo. Milano: Feltrinelli, 1983: 105. 
355 Fromm apud Galimberti, Umberto. Il Corpo. Milano: Feltrinelli, 1983: 105. 
356 No guião encontramos só uma pequena referência na página 129: “CENA 33.19 PLANO MÉDIO D. 
Violeta, de tíbia em punho e beiços lambuzados de chantilly”. 
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 1:03:47 1:02:51 

 
 

Assistimos, ainda, a cenas que roçam o ordinário: por exemplo, no quarto da 

menina Julieta, quando João mexe no dinheiro que tem no bolso, mimando quase o acto 

da masturbação; ou o diálogo entre as vizinhas nas janelas, quando João foge da pensão 

e Violeta pede socorro.357 A música também tem um papel fundamental: ao minuto 

1:30:24 ouvimos a música “bacalhau à portuguesa de Quim Barreiros.  

 

Quero cheirar teu bacalhau Maria 
Quero cheirar teu bacalhau 
Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha 
P'ra cheirar teu bacalhau 
 
Teu bacalhau é mesmo uma beleza 
És a portuguesa com teu prato especial 
Se o cheiro é bom mais gostoso é o cozido 
É o prato preferido do povo de Portugal 
 
Teu bacalhau demolhadinho 
Diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal 
Mariazinha deixa-me cheirar 
Que coisa tão gostosa , nunca cheirei nada igual—ai 
 
 

E não será o último plano, onde vemos apenas a chaminé de uma fábrica, a 

representação de um falo em erecção?  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
357 Cena que foi transcrita no capítulo 3. 
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1:54:09 

 

 

 

 

 

5.2.2 A Comédia de Deus 

 
Nesta casa não há sabores, há perfumes. 

Judite 
 

 

A Comédia de Deus, segundo capítulo do tríptico, reflecte um momento peculiar 

da trajectória de representação do corpo e do erotismo no cinema de Monteiro. É um 

filme onde o erotismo alcança a sua máxima expressão; é a história de um homem que 

vê na mulher e na sua beleza juvenil a marca de Deus. A sacralidade com que João 

venera a mulher, por vezes de maneira grotesca, traz em si uma milagrosa poesia. João 

de Deus é o demiurgo dos sabores e dos perfumes no paraíso dos sentidos, onde instrui 

jovens mulheres na arte dos gelados. A relação com o mestre detentor dos segredos é, 

portanto, fundamental; somente este pode transmiti-lo de modo esotérico e ao cabo de 

uma iniciação em que orienta, com saber e severidade, sem falhas, o caminho do 

discípulo. Comenta Bergala: 

 
Se lhe acontece, quase por inadvertência, sodomizar358 na casa da banho 
uma jovem empregada do Palácio dos gelados, é porque também não é 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
358 Podemos ler no guião:  
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alguém que envergonhadamente se roça, como o Brialy do Genou de Claire, 
nem um impotente como por vezes apressadamente se escreveu. O limite da 
sua perversão, se ouso dizê-lo, é a capacidade de passar ao acto, de ser 
surpreendido por uma pulsão incontrolável, que assim faz dele também e 
apesar de tudo um homem como os outros. O que acaba por o tornar muito 
mais simpático e humano do que se Monteiro tivesse feito dele um Mestre 
reinando tiranicamente sobre os seus próprios desejos e sobre os seus 
objectos, à maneira de Sade. João de Deus ama os rituais, os fetiches, mas 
nunca está ao abrigo de um surgimento pulsional. Decididamente, não está 
do lado da pulsão de morte.359 
 
 

Transcrevemos aqui a parte inicial do guião, a fim de evidenciar como o pêlo 

púbico irá ser o fio de Ariane que nos ajudará a sair do labirinto metafórico deste 

segundo capítulo da trilogia. 

 
“CENA ZERO (GÉNERICO) 
Cenário: QUARTO DE JOÃO DE DEUS. INTERIOR, DIA. 
Personagem: JOÃO DE DEUS. 
 
00-01 – Um pentelho louro, que no sul em que nos encontramos é mais 
precioso, visto ao microscópio. 
 
00-02 – Plano cerrado de João de Deus que, sentado na escrivaninha 
encostada à janela, observa, com agrado, o pentelho. 
 
00-03 – O corpo do microscópio. A mão de João de Deus entra em 
campo e procede ao derrame de uma gota de soro fisiológico ou de glicerina 
sobre o pentelho colocado na lamela. João de Deus, com a ajuda de uma 
pinça, alisa o pentelho. 
 
00-04 – Igual a 00-02. 
 
00-05 – O título do filme, como se de gradual ampliação se tratasse, 
emerge da lamela e forma-se, até encher o centro do quadro: 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“CENA 18 
Cenário: PARAÍSO DO GELADO, INTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ROSARINHO 
Atrás do guarda-vento da geladaria, João de Deus de calças arreadas, e Rosarinho, de 
cuecas em baixo. 

ROSARINHO 
Está-me a ir ao cu, senhor João? 

JOÃO DE DEUS 
Estou.” (Guião, p. 56) 

359 Bergala, Alain “Politique de la jeune fille” in Fabrice Revault d’Allonnes (org.) Pour João César 
Monteiro: ‘Contre tous les Feux, le Feu, mon Feu’.Crisnée, Belgique: Yellow Now, 2004: 305. 
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A COMÉDIA DE DEUS 
 
Fusão rápida. 
 
00-06 – Idem com o nome ilustre: 
 
João César de Monteiro 
 
Fusão rápida. 
 
00-07 – A legenda com o nome da personagem Elena Sorokowska e da 
intérprete. 
 
00-08 – Grande Plano de João de Deus na microscópica observação. 
 
VOZ (OFF) DE JOÃO DE DEUS 
2ª-feira, oito de Julho: As cuecas da filha da Dona Assunção desapareceram 
da corda da roupa. 
 
00-09 – A legenda com o nome da personagem Joaninha / Joana e da 
intérprete. 
 
00-10 – Grande Plano de João de Deus, mais cerrado que o anterior, o 
que, aliás, acontecerá em escala crescente com os subsequentes planos da 
personagem. 
 
VOZ (OFF) DE JOÃO DE DEUS 
3ª-feira, nove de Julho: Esqueço-me sempre de comprar um vaso para 
plantar uns pezinhos de salsa. 
 
00-11- A legenda com o nome da personagem Judite e da intérprete. 
 
00-12- Grande plano360 de João de Deus. 
 
VOZ (OFF) DE JOÃO DE DEUS 
4ª-feira, dez de Julho: Há dias em que um homem não pode sair de casa.”361 
 
 

Salto para a cena 00-20: 

 
“00-20 – Grande plano de João de Deus. 
 
VOZ (OFF) DE JOÃO DE DEUS 
Domingo, quatorze Juillet: Punheta? Seja, pois. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360 A palavra “plano” em letra minúscula foi transcrita assim de propósito, contudo até agora o realizador 
tinha escrito “Plano” com letra maiúscula. 
361 Utilizou-se o guião, datado Janeiro 1994, em possa da Cinemateca Portuguesa (pp.1-2). 
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A propósito: As cuecas da filha da Dona Assunção apareceram num 
monturo de entulho. Está salva a honra do convento. 
 
00-21 a 00-... – As legendas, separadas por fusões de 4/5 segundos cada, 
com os nomes dos restantes intérpretes, do director da fotografia, 
engenheiro do som, compositor musical, caso haja, cenógrafo, montadora, 
realizador/argumentista, produtor(es), etc. 
 
Fusão em negro.” 
 
00-... – A legenda dantesca: 
 
AQUI COMEÇA ESTA COMÉDIA 
 
Fusão em negro.”362 
 
 

Em A Comédia de Deus podemos individuar uma primeira cena de conotação 

erótica, logo ao minuto 7:09 (até 9:30), quando entra na geladaria uma jovem mulher, 

estudante na “universidade da vida”, que procura emprego. João doa-lhe uma nota de 

500 escudos, que coloca no seu sutiã, e convida-a a regressar quando acabar o curso; ela 

tira a nota, levanta o vestido e coloca-a no elástico das meias.  

 
 

           
 9:00 9:23 

 

 

Ao minuto 17:34 visionamos outra cena erótica, cena que nos faz lembrar a curta 

metragem Passeio com Johnny Guitar (1995), que aliás faria parte do material filmado, 

na qual João espia, à janela, uma jovem mulher que penteia o cabelo na intimidade do 

seu quarto. Retoma-se, aqui, a atitude de voyeur de João.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
362 Guião, 1994: 4. O filme na realidade começa com o plano da galáxia e com a voz de Pedro, filho do 
realizador, dizer título do filme o nome do realizador. 
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 17:37 Passeio com Johnny Guitar (0:46) 

 
 

João entra em casa, senta-se à secretária e abre uma carta que acabou de retirar da 

caixa de correio. É uma carta que contém o «pêlo da Rainha Vitória», que João coloca 

cuidadosamente no seu Livro dos Pensamentos (18:24). Uma colecção bastante bizarra.  

 
 

     
 19:59 21:18 

 
 

Podemos ler no guião: 
 
“CENA 04 
Cenário: CASA DE JOÃO DE DEUS (SALA). INTERIOR, NOITE. 
Personagem: JOÃO DE DEUS. 
 
João de Deus, junto à escrivaninha, abre cuidadosamente o sobrescrito, 
retira dele a folha de papel manuscrita e um saquinho de plástico, que 
contem um pentelho. 

 
JOÃO DE DEUS (lendo) 
My dear John...363 
 
João de Deus examina à lupa o saquinho com o pentelho. 
 
JOÃO DE DESU 
Um pentelho da rainha Vitória. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
363 No filme esta frase não é proferida. 
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Exulta, saindo de campo.364 
Ficamos sobre a carta do Tio Sam, deixada sobre o tampo da escrivaninha. 
João de Deus reentra, senta-se e abre a gaveta da escrivaninha, fechada a 
sete chaves. Começa a ouvir-se o “Rule Britannia”. Com o auxílio de uma 
pinça, João de Deus retira o pentelho do saquinho. É um pentelho que chega 
a espantar pelo tamanho que tem. 
 
JOÃO DE DEUS 
God shave the Queen.365 
 
Coloca novamente o pentelho no saquinho, tira da gaveta o Livro dos 
Pensamentos, o álbum de coleccionador de pentelhos e, em página singular 
e reservada, deposita a preciosa oferenda. (...)” (Guião, 1994: 19) 
 
 
 

Enquanto folheia o livro, descobrimos que cada página possui uma série de 

pêlos púbicos de várias mulheres, cada um acompanhado por uma frase. Durante esta 

investigação, em vários encontros com amigos e conhecidos do realizador, foi-nos 

relatado que os pêlos eram verdadeiros e oferecidos voluntariamente por mulheres 

conhecidas, e que cada frase fora recolhida em livros consultados a na biblioteca. 

Começamos a desvendar um certo ritualismo quando João explica a Rosarinho, nova 

empregada, as regras de «higiene da casa»366 e quando começa a pentear a rapariga 

(minutagem: 28:57 – 30:51). Uma cena de verdadeira ternura e erotismo, Rosarinho 

sentada em contraluz em frente de um espelho oval e João atrás dela a acariciar-lhe o 

cabelo encaracolado. 

 
“JOÃO DE DEUS 
Não vamos usar o champô anti-caspa. Tens o cabelo sedoso, e vê-se que 
lavadinho. Não precisas. Vamos penteá-lo um pouco. E apanhá-lo para trás. 
Isso. Puxa-o todo. Assim”. 
 
Rosarinho mexe a cabeça e deixa o cabelo solto outra vez e diz: 
 
“ROSARINHO 
Tenho o cabelo rebelde. 
 
JOÃO DE DEUS 
Antes o cabelo que outra coisa. Tens a tez altiva, o porte senhoril, mas bem. 
Vamos apenas colocar-lhe esta fitinha para que se não solte. Perfeito”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
364 No filme João continua sentado a secretária. 
365 Aqui João começa a ler a carta recebida e diz “Love my umbrella”. Guarda a carta na gaveta da 
secretária e tira da mesma um livro: o Livro dos Pensamentos. Folheia o livro. 
366 Diálogo transcrito no cap. 4. 
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 29:47 30:18 

 
 

João de Deus coloca no cabelo de Rosarinho uma fita de seda amarela, que tira 

do bolso. Rosarinho levanta-se e, em pé, olha a sua figura no espelho oval enquanto 

João recita o poema de Camões.367 

Outra cena, sem menor intensidade erótica, é a cena de natação, também com 

Rosarinho (minutagem 38:52 – 46-40). Lentamente, João aproxima-se do corpo da 

jovem deitado na mesa, roça-o sem quase nunca o tocar, aumentando assim a carga 

erótica. A exposição do corpo é também a soleira do Eros, um convite a olhar e a tocar, 

reciprocamente, à flor da pele: “A carícia do olho sobre a pele é de uma doçura 

excessiva ... um lacerante arrepio de prazer.”368 

 
 

 
41:04 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
367 “Um mover de olhos, brando e piedoso / Sem ver de quê; um riso brando e honesto/ Quase forçado; 
um doce e humilde gesto / De qualquer alegria duvidoso; / Um despejo quieto e vergonhoso / Um 
repouso gravíssimo e modesto / Uma pura bondade, manifesto. / Indício da alma, limpo e gracioso / Um 
encolhido ousar; uma brandura/ Um medo sem ter culpa; um ar sereno / Um longo e obediente sofrimento 
/ Esta foi a celeste formosura / da minha Circe; e o mágico veneno/ Que pôde transformar meu 
pensamento.” 
368 Bataille, G. La storia dell’occhio. Milano: ES, 1991: 127. 
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Nesta cena, João transforma-se no olho, não no sentido de mediador entre razão 

e erotismo, mas num sentido para além dos fragmentos óptico-eróticos. O olho, ao 

transformar-se em olhar, não possui nada de natural, mas passa a mover-se em novas 

interzonas fluidas de comunicabilidade fetichista. Deixa de ser apenas um instrumento 

sensorial do voyeur, para ser também um órgão reflexivo que se transforma a si mesmo, 

através do feitiço. Encontra-se uma referência desta cena no livro Uma semana noutra 

cidade, diário parisiense, no qual Monteiro escreve (1999: 19): “onde, anos atrás, sobre 

toalha de mesa posta e sem lençol de água à vista, me tornei oficiante de natação. A 

ofelização de Isolda apareceu-me mais tarde”.  

 
O desejo descartado de tocar torna-se um desejo sublimado de olhar. Com o 
olhar ocorre uma satisfação mais sofisticada: um desejo de olhar é um 
desejo de olhar para algo que responda a esse desejo, não algo que o saciará 
(olhar não é saciável, embora possa se tornar monótono), mas algo que se 
correlacione, corresponda, com ele. (...) Portanto, o objeto apropriado será 
ao mesmo tempo um símbolo visual do objeto primal e um correlato 
emblemático da líbido visual.369 

 
O gesto de desejo de João por Rosarinho é uma carícia que não é o simples 

contacto de duas epidermes, mas uma expressão de desejo. Acariciando a jovem com a 

mão e com o olhar, ele realiza um contacto que não é a união de duas realidades 

distintas que habitam fechadas em si mesmas mas, pelo contrário, uma troca de energia 

sensual.  

 
Dans le plan de la natation, il n’y a pas de glace, mais il y a de l’instruction. 
Il y a une scrupuleuse leçon de natation, avec les trois styles, la brasse, le 
crawl, le crawl sur le dos; et puis il y a autre chose, qui est la musique, une 
musique très particulière. C’est la Mort d’Isolde. La composante érotique 
vient de la musique qui agit sur le corps, soit de la fille, soit sur le 
personnage de Jean de Dieu. De tout évidence, l’oreille de Jean de Dieu est 
attirée par la musique, et c’est elle qui guide son jeu370.  
 

 
Através da música, Monteiro consegue criar, nesta cena, um acto de sedução 

aquática surrealista, talvez uma das mais expressivas do seu cinema. Acerca do tempo e 

do erotismo, Monteiro afirmou numa entrevista: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
369 Price, A. W. “Três tipos de projetivismo” in Hopkins Jim; Savile Anthony. Psicanálise, mente e arte. 
Campinas: Papirus, 1995: 171. 
370 Hodgson, Pierre “Entrietier avec un vampire” in Cahiers du Cinéma, 499, Février 1996: 30-1. 
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Afin d’accomplir la relation érotique, il faut du temps. C’est pour cela que 
les plans durent si longtemps, sinon on ne ressent rien. Regardez les films 
américains: leurs scènes sont dégueulasses, elles durent trois minutes. C’est 
bon quand on est jeune; mais en grandissant, on raffine! Ce sont les 
avantages de l’âge. Il faut savoir retarder les choses371.  
 
 

Como dizia Tarkovski, o factor dominante da imagem cinematográfica é o 

ritmo, responsável por expressar o fluxo do tempo. É necessário que o tempo entre em 

harmonia com os planos para se articularem com os factos, porque embora a junção de 

imagens componha a estrutura do filme, aquelas são incapazes de construir o seu ritmo: 

“O tempo específico que flui através das tomadas cria o ritmo do filme, e o ritmo não é 

determinado pela extensão das peças montadas, mas sim pela expressão do tempo que 

passa através delas”372. 

Uma cena de natação sem água materialmente palpável, embora visível através 

da janela (rio Tejo). A água é um elemento constante em toda a cinematografia 

monteiriana e é um elemento simbólico sagrado em todas as épocas e religiões. É 

somente necessário abrir o Livro do Génesis para compreender o seu papel essencial: 

“água que salva e purifica”, a água é vida mas, ao mesmo tempo, é a água do dilúvio 

que castiga.  

Passamos ao minuto 58:04, onde vemos uma fábrica de gelados e mulheres 

trabalhadoras em branco: tudo é asséptico, sem cores, parece quase o paraíso.  

 
“CENA 13 
Cenário: FÁBRICA DO PARAÍSO DO GELADO. INTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ROSARINHO, SR. TOMÉ, OPERÁRIAS. 
 
João de Deus explica a Rosarinho como se fabrica um gelado, mostrando-
lhe o funcionamento da fábrica. 
João de Deus dá a provar a Rosarinho um gelado acabado de fabricar. O 
senhor Tomé entra. 
 
SR.TOMÉ 
Senhor João, a patroa quer falar consigo. 
 
Rosarinho continua a visita, acompanhada por uma velha operária, enquanto 
João de Deus se dirige ao escritório de Judite.” (Guião, 1994: 46) 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
371 Ciment, Michel “Il faut savoir retarder les choses” in Positif, 421, Marc 1996: 40. 
372 Tarkòvski, Andrei. Esculpir o tempo. São Paulo: Martins Fontes, 1998: 139. 
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Durante o desenvolvimento da cena podemos ouvir a música Chupa Teresa de 

Quim Barreiros, detalhe que não foi mencionado no guião. 

Chupa Teresa! 
Chupa Teresa! 
Que este gelado gostoso, 
É feito de framboesa! 
 
Há gelado de morango 
Baunilha e abacaxi 
As garotas do meu bairro 
Vêm todas chupar aqui! 
 
Há gelado de banana 
Um fruto da natureza 
Mas aqui tenho um gostoso 
Que eu guardei para Teresa! 
 
Há gelado de morango 
Baunilha e abacaxi 
As garotas do meu bairro 
Vêm todas chupar aqui! 
 
Há gelado de banana 
Um fruto da natureza 
Mas aqui tenho um gostoso 
Que eu guardei para Teresa! 
 
 

A vontade de Monteiro de construir trocadilhos é constante ao longo do filme: 

 
Em A Comédia de Deus só se trata de perfumes, de gostos, de 
transformação das matérias, de alianças entre os sentidos até ao êxtase. (...) 
E se devemos aqui pronunciar a palavra erotismo, há que falar de uma 
erotização do mundo inteiro, que não passa apenas pelas curiosas 
cerimónias às quais João de Deus submete as raparigas que o visitam, mas 
pelo conjunto das percepções, até uma forma de experiência interior ou 
espiritual, que é talvez a finalidade séria, ainda que impossível de nomear, 
desta comédia.373 
 

Continuando a análise, passamos ao minuto 1:00:57, onde ouvimos um diálogo 

entre Judite e João bastante vernáculo (minutagem: 01:00:36 – 01:04:56). 

 
“JUDITE 
Sabes que sou uma mulher de muitos caralhos. 
 
JOÃO DE DEUS 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
373 Jousse, Thierry “Ma vie secrète” in Cahiers du cinéma. 1995; 499: 24. 
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Mas de um só dedo. 
 
 
JUDITE 
Tudo o que tenho saiu-me do pêlo. Posso ter sido puta, mas doida é que 
nunca fui. 
Ó filho, queres papar um broche? Paga. É tanto. 
Sempre a facturar. Coração ao largo. Abri muitas vezes as perninhas, mas 
nunca perdi a cabeça. E sabes porquê? Nunca misturei as coisas: trabalho é 
trabalho e croquetes é croquetes. 
Podia ter acabado como a Mimi. Lembras-te? 
 
JOÃO DE DEUS 
Fala de outra coisa. Quando falas na Mimi dá-me sempre vontade de te 
voltar a enfiar o dedo no olho do cu. 
 
JUDITE 
Matei-te a fome. 
 
JOÃO DE DEUS 
Mataste. 
 
JUDITE 
Tirei-te os piolhos. 
 
JOÃO DE DEUS 
Tiraste. 
 
JUDITE 
Vesti-te e calcei-te. 
 
JOÃO DE DEUS 
Tarde piaste. 
 
JUDITE 
És um ingrato, João. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sou, não sou? Faço o meu trabalho e faço-o bem feito. Sou a alma da casa, e 
as almas não prestam contas a ninguém. 
 
JUDITE 
Reconheço que é verdade. A geladaria tem prosperado graças a ti. Mas não 
abuses da minha paciência. É um conselho de amiga”. 
 
 

Voltamos à água e à piscina (1:04:56) onde podemos identificar mais uma 

referência às ondinas, quando João nada na piscina rodeado de meninas (1:05:58).  
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1:06:14 

 
 

João sai da piscina e espera que as suas ninfas saiam para beijá-las e deixá-las ir 

para o balneário. É óbvia e referência ao acto sexual quando o guardião da piscina, 

sentado na cadeira, brinca com a bomba, mimando a penetração, ou quando João, 

trepidante e saltante, vai ter com elas (01:07:32).  

 
 

            
 1:06:46 1:07:34 

 
 

Estas cenasque foram rodadas não se encontram no guião. O que encontrámos 

mencionado foi: 

 
“CENA 15 
Cenário: PISCINA DO AREEIRO. INTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ROSARINHO, IRENE, BEATRIZ, 
ARSÉNIA, FENANDA374, OLGA, SENHOR TOMÉ. 
 
João de Deus dão o tiro de partida. As 6 raparigas (Rosarinho, Irene, 
Beatriz, Arsénia, Fernanda e Olga) mergulham para uma prova de 100 
metros livres. Que ganhe o melhor. 
Instalar uma câmara sub-aquática para captar a viragem na piscina. 
No final da prova, felicitações para vencedora e uma fotografia das 
concorrentes e do treinador. Aceitam-se apostas.” (Guião, 1994: 51). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
374 No guião falta um “R” (Fenanda e não Fernanda). 
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Outra cena de um erotismo “de ouvido” acontece quando, na geladaria, uma 

atraente arquitecta descreve banhos e aromas perante João, Judite e as empregadas 

(minutagem: 01:07:38 – 01:09:47): 

 
“JUDITE 
Eu às vezes nem tenho tempo para me coçar, senhora arquitecta. É um 
negócio muito ingrato. Mas sempre que posso não descuro a esthéticienne. 
Aquilo tem mãos de fada. Além de que já me conhece todas as rugas de cor 
e salteado.  
 
ARQUITECTA 
Pois eu, dona Judite, faça sol, faça chuva, chego a tomar quatro banhos por 
dia. 
 
JUDITE 
Ai credo! Também tudo o que é de mais faz mal! 
 
ARQUITECTA 
Não é de mais! Quer ver? Algumas gotas de óleos essenciais na banheira e a 
água fica carregadinha de virtudes calmantes e estimulantes, das quais 
ficamos impregnadas ao inspirar os vapores perfumados da água quente. A 
“Star is Body” propõe Pestes d’Huile de Bain Aromatique, à base de 
madeira de sândalo, patchouli e incenso, efeito calmante, ou hortelã-
pimenta, de zimbro e alecrim, efeito refrescante... ou ainda de pimento, 
bergamoto e zimbro, efeito tonificante. A orchidée associam essências de 
limão, de salva e de zimbro ao seu Complex d’huile essentielles 
amincissantes. E de folha de laranjeiras, de camomila e verbena ao seu 
Complexe Relaxant. 
 
JUDITE 
Sim, senhor! Santos óleos. 
 
ARQUITECTA 
Mas não é tudo! Por seu turno, Gilles de Rais formulou quatro banhos de 
óleos essenciais: 
Tonificant, com essências de pinho; Décontractant Musculaire, com 
essências de alecrim; Revigorant com essência de lavanda; e Calmant, com 
essência de eucalipto. 
Ah dona Judite....! Na Índia, os óleos têm fama não só de amaciar as 
asperezas da pele, como também as da alma”. 
 
 

Durante a explicação dos aromas podemos ver que Judite imita a excitação 

sexual, parecendo quase atingir o orgasmo.  
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 1:08:25 1:08:54  

 
 

Assistimos, logo depois, à cena em que João sodomiza Rosarinho (1:10:40), 

atrás das portas que separam a geladaria da casa de banho. Vemos apenas os seus pés, 

com as calças e as cuecas em baixo, percebemos o movimento dos corpos e ouvimos os 

gemidos das personagens. Encontramos depois uma referência a esta cena no diálogo 

entre Rosarinho e João (1:12:31) no seu quarto de dormir, depois de lhe ter oferecido 

um colar com um pequeno crucifixo, que João diz ter pertencido à sua mãe. João 

oferece a Rosarinho também um pequeno espelho oval, o que nos leva novamente ao 

tema do voyeurismo.  

 
“JOÃO DE DEUS 
Ainda te dói o ânus? 
 
ROSARINHO 
Dói um bocadinho, mas já está a passar. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não deve estar esgarçado, mas em caso de recaída, besunta-se com uns 
unguentos. 
Dá-lhe uma olhadela enquanto vou fritar os cachuchos”. 
 
 

           
 1:10:34 1:12:53 
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Antes de passar à cena da cerimónia, gostaríamos de mencionar outras duas 

cenas que comportam elementos eróticos. A primeira acontece quando Judite vai a casa 

de João para lhe mostrar o cartaz da nova geladaria. Concluído o diálogo, Judite abre 

uma mola elástica com as mãos, a representar uma vagina, onde João enfia, como se a 

penetrasse, o cartaz enrolado. É evidente a alusão ao acto sexual (01:34:16).  

 
 

 
1:34:16 

 
 

A segunda cena (cena 23) é rodada no café Sílvia, quando João tenta convencer 

a sua empregada Virgínia, virgem de nome e de facto, a ter relações sexuais com ele – 

“lições”, como João lhes chama.  

 
“JOÃO DE DEUS 
E nunca te esqueças, Virgínia, que, um dia, tu  também serás mãe. (...) 
Amanhã começamos as lições.  
 
VIRGÍNIA 
Senhor João, se isto continua assim, eu vou ter que me despedir. 
 
JOÃO DE DEUS 
Assim como? 
 
VIRGÍNIA 
Eu não lhe posso corresponder. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não correspondas. Qual é o drama? Há-de me dar um grande abalo ao 
pífaro. 

 
VIRGÍNIA 
O Senhor João já é muito velho e eu ainda sou muito nova375”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
375 No guião (1994: 70) está escrito: “O senhor João já é velho e eu ainda sou muito jovem.”. 
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João finge chorar colocando os dedos no copo de água e molhando os olhos376.  

 
“JOÃO DE DEUS 
Nunca mais ganho juízo. Finalmente alguém me diz a verdade. Juro pela 
alma da minha mãe que Deus tem que vou passar o resto dos meus dias a 
viver em conformidade com a idade que tenho. Obrigado, Virgínia”. 
 
 

É interessante como o gesto de fingir chorar acrescenta uma nota de comicidade. 

Este é mais um elemento que ajuda a denotar a personagem como um mentiroso, egoísta 

e anti-conformista: 

 
 

 
01:35:03  

 
 
 “VIRGÍNIA 
Senhor João, eu não o quis magoar377. A idade não conta. 
 
JOÃO DE DEUS 
Conta sim, Virgínia. Conta e muito. 
 
VIRGÍNIA 
Não é isso378. É que eu nunca estive com um homem, senhor João. 
 
JOÃO DE DEUS 
Ai não? 

 
VIRGÍNIA 
Não. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
376 No guião (1994: 70-1) está escrito “João de Deus apoia a testa na mão e meneia repetidamente a 
cabeça. […] João de Deus tem lágrimas nos olhos, lágrimas furtivamente retiradas ao copo de água do 
Luso que tem à sua frente.”. 
377 No guião (ibidem, 71) a frase está escrita “Eu não o quis magoar, senhor João. A idade não conta.”. 
378 No guião (ibidem, 71) a frase está escrita “Eu nunca estive com um homem, senhor João. 
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JOÃO DE DEUS 
Bom! Há coisas mais complicadas: uma raiz quadrada, a fissura do átomo, a 
escalada do Everest... 
 
VIRGÍNIA 
Eu já dei beijinhos, e nas perninhas também. Agora, cá dentro é que 
nunca379. 
 
JOÃO DE DEUS 
Quando uma jovem apresenta ao nosso exame as partes genitais externas 
um pouco duras, firmes, brilhantes e de cor escarlate, os lábios da vulva 
muitos juntos, as ninfas pequenas e recobertas, o clítoris com um prepúcio 
curto, as pregas da vagina salientes e próximas entre elas, as cavidades 
mucosas profundas, o orifício vaginal e a conduta vulvo-uterina muito 
estreitas, e o hímen no seu estado de integridade, diremos francamente que 
são patentes os sinais da virgindade física... Meu Deus, Meu Deus! Por que 
não lançais sobre mim línguas de fogo?”380 
 
 

De volta à geladaria, entra em cena uma nova personagem: Joaninha. Se ao 

longo do filme somos irritados pelo som do pequeno sino da porta da geladaria (que 

assinala o movimento da loja), neste caso não somos avisados da sua entrada, e até João 

parece surpreso quando vê Joaninha dentro do seu espaço (minutagem: 1:37:28 – 

1:43:42).  

 
 

           
 1:37:44 1:43:00 

 
 

Podemos ler no guião: 

 
 

“CENA 24 
Cenário: O PARAÍSO DO GELADO. INTERIOR, DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, JOANINHA. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
379 No guião (ibidem, 71) está escrito “Já dei beijinhos, e nas perninhas também. Cá dentro é que nunca.”. 
380 Duração da cena 01:34:30 – 01:36:34. 
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“A vaga de calor que tem assolado todo o pais é devida a uma depressão...” 
 
A notícia não pressagia dia santo na geladaria mas, àquela hora da manhã, 
antes da chegada do pessoal, o senhor João de Deus, atirando fora o jornal e 
cruzando as mãos atrás da nuca ajeita-se o melhor que sabe na cadeira, com 
o irreprimível propósito de passa um pouco pelas brasas. Quando, instantes 
volvidos, o senhor João de Deus abriu o olho mais vivo, já, como por 
encanto, se haviam eclipsado os sinais de torpor: o seu corpo torna-se tenso 
e ágil como o de um predador em estado de alerta. Lentamente, sustendo a 
respiração para que à sua passagem nada se levante, o senhor João de Deus 
vai postar-se atrás do balcão, ouve bem quando ouve a maviosa voz 
encomendar: 
 
JOANINHA 
Quero três sabores: Besame mucho, Cor’ingrato e Paraíso. 
 
JOÃO DE DEUS 
O Paraíso está esgotado, mas o Vaya con Dios é quase tão bom. 
 
O senhor João estende o gelado à linda menina postada diante de si. 
 
JOÃO DE DEUS 
Se não gostares não pagas nada. 
 
JOANINHA 
Não tem que se pagar primeiro na caixa? 
 
JOÃO DE DEUS 
Só nas horas de ponta, e esta não é propriamente uma hora de ponta. 
 
João de Deus lança uma olhadela furtiva ao relógio de algibeira. 
 
JOANINHA 
Este é o meu preferido. 
 
A menina exibe na ponta da língua um naco de Vaya con Diós. 
 
JOÃO DE DEUS 
Depende do paladar de cada qual, mas também acho. Daqui ninguém sai 
enganado. 
 
Sorri-se a menina, lambendo mais, lambendo sôfrega. 
 
JOANINHA 
Sabe? Uma vez vi-o em pijama. 
 
JOÃO DE DEUS 
Em pijama? Não estou a entender... 
 
JOANINHA 
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Lá na rua. Estava à porta do talho e vi-o a atravessar a rua em pijama. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sim, sim, tenho uma vaga lembrança. Deve ter sido daquela vez em que, por 
engano, me cortaram a luz. 
 
JOANINHA 
Isso não sei... Ainda era de dia... 
 
JOÃO DE DEUS 
Não me digas que és... 
 
JOANINHA 
Sou a Joaninha, a filha mais nova do senhor Evaristo do talho. 
 
JOÃO DE DEUS 
Quem diria! A Joaninha dos olhos verdes. 
 
JOANINHA 
Não são verdes, são castanhos. 
 
JOÃO DE DEUS 
São verdes a esta luz. Esmeraldinos. 
 
JOANINHA 
Os do senhor são azuis... 
 
JOÃO DE DEUS 
Já foram, já foram... Agora é só a misericórdia de Deus que lhes concede os 
últimos reflexos celestes... Que idade tens, Joaninha? 
 
JOANINHA 
Vou fazer treze. E o senhor? 
 
JOÃO DE DEUS 
Já dobrei a casa dos cinquenta. 
 
JOANINHA 
É mais velhinho que o meu pai. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sou, não sou? 
 
JOANINHA 
Eu não me ralo com idades. Também hei-de ser velhinha. 
 
JOÃO DE DEUS 
Daqui até lá não me doa a mim a cabeça... 
 
JOANINHA 
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Agora tenho que ir andando. Quanto é? 
 
JOÃO DE DEUS 
É por conta da casa. 
 
JOANINHA 
Nem pensar, senhor João. Venho preparada. Se o meu pai soubesse, matava-
me. Aos fregueses do talho também não se dá uma sede de água. 
 
JOÃO DE DEUS 
Cada terra com o seu uso. Quanto quiseres aparece. Estou sempre por aqui. 
 
JOANINHA 
Fica muito longe das nossas bandas, mas gostava de aparecer. 
 
JOÃO DE DEUS 
Aparece lá por casa. É um pulinho... 
 
JOANINHA 
Agora não posso. Combinei ir à praia381 com umas amigas. Só se for à noite. 
 
JOÃO DE DEUS 
À noite? E o teu pai deixa-te? 
 
JOANINHA 
Esta noite tem um abate com uns amigos. Só volta de manhãzinha e eu e as 
minhas irmãs ficámos de o ajudar a descarregar a furgoneta e a pôr carimbos 
nas reses. 
 
JOÃO DE DEUS 
Isso não é proibido? 
 
JOANINHA 
É, mas a carne é boa na mesma e, assim, fica-lhe mais barata. O meu pai 
está sempre a dizer que o que não mata, engorda. 
 
JOÃO DE DEUS 
Ele lá sabe. Realmente, micróbio a mais micróbio a menos, da terra da 
verdade ninguém nos livra. Às dez? 
 
JOANINHA 
Por mim, está bem. 
 
JOÃO DE DEUS 
Então, às dez em ponto. Às dez esperarei por si... É uma canção que não é 
do teu tempo... Gostas de chá verde? 
 
JOANINHA 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381 No filme Joaninha diz “cinema” e não “praia”. 
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Acho que nunca bebi. 
 
JOÃO DE DEUS 
Para a sede não há melhor. De guloseimas vê-se logo que gostas quando te ris. 
 
JOANINHA 
De nós as três sou a mais gulosa. Estão-me sempre a dar ralhetes. 

 
JOÃO DE DEUS 
É para teu bem, Joaninha. É para teu bem. E cuidado com este sol que é 
muito traiçoeiro. 
 
JOANINHA 
Eu sei, mas levo os cremes protectores. 
 
JOÃO DE DEUS 
Toma lá este Vaya con Diós para o caminho. Eu fecho os olhos para 
ninguém ver. 
 
JOANINHA 
É pena não ter provado o Paraíso. 
 
JOÃO DE DEUS 
Ocasiões não te irão faltar. Talvez, quem sabe... 
 
Joaninha sai, lambendo o cone. João de Deus magica e dessedenta-se. Não 
corre uma aragem.” (Guião, 1994: 72-7). 
 
 
 

Será Joaninha a verdadeira Deusa deste capítulo e será com ela que João oficiará 

uma excêntrica cerimónia: a cerimónia champanhesa382. Ali, o sacerdote João criará 

um ritual doméstico em honra da vestal Joaninha; lembremo-nos que as vestais 

tinham um estatuto especial na antiga Roma e eram sempre meninas a partir dos 6 a 10 

anos que, até aos 30, eram virgens veneradas.  

 
 

          
 1:54:20 1:57:26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
382 A intira cerimónia desenvolve-se a partir do minuto 1:46:34 até o minuto 2:20:27. 
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O rito criado por João é dividido por duas fases: a vestidura e a abdução de 

Joaninha. Como sequência, segundo o realizador, obtém-se um bloco de cerca 45 

minutos383 que pode ser dividido em cinco macro-sequências: encontro com a Joaninha 

na geladaria, que acabamos transcrever; preparação da banheira de leite384 (1:45:34) e 

da sala; cerimónia champanhesa – rito de vestidura (1:53:42), banho da jovem 

(2:06:00), gelado e cornucópia (2:15:17); preparação do Livro dos Pensamentos 

(2:23:30); e recolha do leite da banheira.  

Lemos no guião: 

 
“CENA 27 
Cenário: COZINHA. INTERIOR, DIA. 
Personagem: JOÃO DE DEUS 
 
Na mesa da cozinha o material indispensável: sorveteira; “mixer”; passador 
cónico para molhos (chinês); batedeira eléctrica; copo graduado; espátula de 
madeira; vara de arame. 
Uma panaplóia de misteriosos frasquinhos devidamente rotulados; frutos 
frescos e cristalizados. Pétalas de rosa que João de Deus esmaga num 
almofariz e às quais vai adicionando gotas de perfumes, até obter um odor 
julgado paradisíaco. Às 5 em ponto da tarde o Paraíso está pronto, ou quase, 
para a congelação.” (Guião, p.80) 
 
“CENA 28 
Cenário: SALA DE ESTAR /ÁTRIO, INTERIOR, NOITE. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, JOANINHA. 
 
Sobre a mesa redonda, de pernas baixas, disposta no centro da saleta, já se 
encontram preparados o bule com o chá verde gelado, as duas taças 
chinesas, o ralador para os pauzinhos de gengibre, e uma tigela cheia de 
ovos brancos de galinha.385 Na prateleira inferior da mesinha, uma enorme 
caixa de bombons sortidos com recheio. Envergando um quimono de seda, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
383 Hodgson, Lorsque Pierre “Entretien avec un vampire. Rencontre avec João César Monteiro” in 
Cahiers du Cinéma 499, Février 1996: 33-5. 
384 Podemos ler no guião: 

“CENA 26 
Cenário: QUARTO DE BANHO. INTERIOR., DIA. 
Personagem: JOÃO DE DEUS. 
João de Deus acaba de despejar na banheira os últimos pacotes de leite gordo Mimosa, 
perfazendo 60 litros o total de líquido vertido. João de Deus agita o leite com uma das mãos 
e saboreia o que lhe escorre dos dedos. 
Sai do quarto de banho, transportando num enorme saco preto de plástico os pacotes 
vazios.” (Guião, p. 79) 

385 No filme sobre a mesa incontram-se somente os bombons, os copos e as velas. Preparação da mesa-
altar minutagem 1:46:34. 
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o senhor João de Deus compõe ainda melhor as duas almofadas na carpete 
ao redor da mesinha, dá uns últimos retoques na afinação das luzes e, mal 
toca a campaínha, voa para a porta. Joaninha não vem de mãos a abanar.386 
 
JOANINHA 
Trago-lhe uns couratos de porco que assados e passados por manteiga são 
muito bons ao pequeno almoço. 
João de Deus dá dois beijos na face de Joaninha. 
 
JOÃO DE DEUS 
Obrigado, Joaninha. Estragas-me com mimos. 
 
JOANINHA 
Se calhar gosta mais da parte do pernil. 
 
JOÃO DE DEUS 
Do pernil? Não, não. Adivinhaste-me os pensamentos387. Os couratos têm 
outro sabor. 
 
JOANINHA 
E já os salguei com conta, peso e medida. 
 
JOÃO DE DEUS 
Amanhã, digo-te de minha justiça, mas não fiques aí. Entra para a sala 
enquanto os ponho no frigorífico. 
 
João de Deus conduz Joaninha até à sala e faz-lhe sinal para se acomodar. 
Sossega, saindo na direcção da cozinha: 
 
JOÃO DE DEUS 
Vou num pé e venho noutro. 
 
Joaninha dá uma vista de olhos pela sala388. João de Deus reentra, trazendo 
na mão outro quimono de seda. Estende-o a Joaninha. 
 
JOANINHA 
É lindo. É para mim? 
 
JOÃO DE DEUS 
Veio expressamente do país do sol nascente para o país do sol poente. 
Quero que o vistas e te descalces para a cerimónia do chá.389 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
386 Chegada de Joaninha ao minuto 1:49:17. Mais uma vez, a entrada é silenciosa, como na 
gelataria: quando João vai à porta ela já entrara.  
387 No filme João não profere a frase “Adivinhaste-me os pensamentos”. 
388 No filme Joaninha profere “O senhor João tema qui um lindo palácio” e João responde “São as 
conquistas de Abril”. 
389 No filme João profere “Quero que o vistas para a cerimónia champanhesa”. 
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JOANINHA 
E que cerimónia é essa? 
 
JOÃO DE DEUS 
É para te sentires fresca390 e confortável, que a casa não é de cerimónias. 
 
JOANINHA 
Está bem. 
 

 

 
1:51:35 

 
 
Durante a muda de roupa, que tem a participação de João de Deus391, na 
qualidade de coadjuvante, verifica este, na verificação dos seios de 
Joaninha: 
 
JOÃO DE DEUS 
Na sua grácil curvatura apontam para o céu. 
 
JOANINHA 
E isso é bom? 
 
JOÃO DE DEUS 
Então não houvera de ser? Andam à procura da santidade. 
 
João de Deus serve o chá392. Pergunta: 
 
 
JOÃO DE DEUS 
Importas-te que ponha um bocadinho de música? 
 
Joaninha acena que não. João de Deus põe as Variações Goldberg (Glenn 
Gould, versão de 1995) a tocar no gira-discos.393 Bebem o chá394.395 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
390 No filme não profere “fresca”. 
391 Mais uma vez de joelhos perante a sua Deusa. 
392 Champanhe. 
393 No filme esta parte não foi incluída “JOÃO DE DEUS Importas-te que ponha um bocadinho de 
música? 
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JOÃO DE DEUS (abanando-se396) 
Realmente, está de ananases. 
 
JOANINHA 
Sinto uma grande paz. 
 
JOÃO DE DEUS 
Sentir-te-ás melhor se, em ordem a suavizares a pele, te banhares. 
 
JOANINHA 
Tomei banho depois de vir da praia397. 
 
JOÃO DE DEUS 
Mas não de leite, Joaninha, mas não de leite.398 Vai, minha filha, enquanto 
eu te procuro na via láctea. 
 
Joaninha dirige-se à casa de banho. João de Deus abre a janela de par em 
par e contempla a abóbada celeste. Apaga as luzes da sala, dizendo: 
 
JOÃO DE DEUS 
Mosquitos, nunca!399 
 
Volta para junto da janela. Ouve-se o ruído do corpo de Joaninha na 
banheira. A estridência da campainha da porta vem interromper a etérea 
migração de João de Deus. 
 
(...) 
 
 
 
 
CENA 30400 
Cenário: QUARTO DE BANHO, INTERIOR, NOITE. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, JOANINHA. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Joaninha acena que não. João de Deus põe as Variações Goldberg (Glenn Gould, versão de 1995) a tocar 
no gira-discos. 
394 No filme não bebem chá mas champanhe. 
395 No filme João pergunta a Joaninha “Um bombom?” e ela responde “Recheados?”, João “Que sei eu?”, 
Joaninha “é bom”, João “ Não, Joaninha é bombom”. 
396 No filme não se abana. 
397 No filme Joaninha diz “tomei banho depois de vir do talho”. 
398 No filme ele profere também “O banho está preparado”. 
399 Esta frase não é proferida. 
400 Minutagem 2:05:28 – 2:08:46. 
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O senhor João de Deus bate à porta do quarto de banho. Ouve-se o rumor da 
lavagem de Joaninha, imersa no lácteo banho. 
 
JOÃO DE DEUS (com voz trémula) 
Posso? 
 
JOANINHA 
Por quem é senhor João? 
 
João de Deus abre ao de manso a porta. Não transpõe o limiar. Olha a 
menina sentada de costas na banheira. 
 
JOÃO DE DEUS 
Vim ver de ti. Receei que te tivesses afogado. 
 
JOANINHA 
É bom. Por mim ficava aqui toda a vida. 
 
Joaninha volta a cabeça na direcção de João de Deus e passa a esponja pelo 
colo. 
 
 

 

 
2:06:53 

 
 
JOÃO DE DEUS 
Não se pode, Joaninha. Não te esqueças que o leite azeda sempre. 
 
JOANINHA 
Faziam-se queijinhos... 
 
JOÃO DE DEUS 
Tens respostas para tudo. Joaninha avoa, avoa... 
 
JOANINHA (rindo) 
...que o teu pai vai para Lisboa. 
 
João de Deus aproveita para se aproximar e iniciar umas suaves passagens 
da esponja pelas costas de Joaninha. Ajoelhado, como mandam as regras. 
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JOÃO DE DEUS 
Este leitinho não é para deitar fora. 
 
JOANINHA 
Ai não? 
 
JOÃO DE DEUS 
Não. Dele se poderá fazer um gelado com o teu maravilhoso perfume. O 
gelado Joaninha. 
 
JOANINHA (rindo) 
Joaninha avoa, avoa... 
 
João de Deus prova a esponja embebida em leite. Fecha os olhos. 
 
JOÃO DE DEUS 
Que deleites, que deleites, que deleites!... 
 
A esponja desliza nas mãos de João de Deus para outras peragens. 
JOANINHA 
Aí não, senhor João. Está-me a dar vontade de fazer chichi401. 
 
JOÃO DE DEUS 
Faz na banheira, Joaninha. Deixa verter. 
 
JOANINHA 
E não é porco? 
 
JOÃO DE DEUS 
Porco? É o q.b. amargo e patriótico que nos faltava para atingirmos a 
perfeição. Derrama sobre a minha cabeça a chuva estelar da tua urina 
lustral, querida menina. 
 
João de Deus escorrega e cai na banheira. 
 
JOÃO DE DEUS 
Escorreguei! 
 
Joaninha, tapando-se, levanta-se como Vénus. 
 
JOANINHA 
Assustou-me. Deitei só umas gotinhas.” (Guião, 1994: 81-3, 85-7) 

Utilizando gestos cuidadosamente calculados, um João/sacerdote oficia o ritual 

purificante enquanto a atmosfera assume traços sacrais. O corpo cobiçado de Joaninha 

articula o desejo que aquela nudez revela: polifonia de linguagem, incessante passagem 

desde a linguagem da visão até ao tacto, embriaguez do êxtase. Esta cena reveste-se de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
401 Mais uma referência à urina e a Bataille.  
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uma forte carga sagrada: “Ele [refere-se a João] manifesta abertamente o seu desejo de 

fabricar o «gelado Joaninha», transformando o banho de leite quase numa ‘marinata’ 

que absorverá todo o perfume e a delícia da menina”402.  

Monteiro constrói a sua parábola a partir de fragmentos de um imaginário 

religioso, principalmente católico, como é exemplo o anjo cuja perfeição emoldura a 

cena da cerimónia. É evidente a influência de Bataille no realizador. Podemos ler no 

livro A História do Olho: 

 
Havia no corredor um pratinho com leite para o gato. 
– Os pratos – diz Simone –, são feitos para a gente se sentar. (...) Simone pôs 
o prato num banquinho, instalou-se à minha frente e, sem deixar de me olhar 
nos olhos, sentou-se e meteu o traseiro no leite. Fiquei, por momentos, 
imóvel, com o sangue a subir-me à cabeça, todo a tremer (...). Ela, de 
repente, ergueu-se: o leite escorreu-lhe até às meias, nas coxas. (Bataille, 
1988: 11-2) 
 
 

Acabado o banho purificador, a cena volta a ser desenvolvida na sala. Joaninha 

brinca com umas bolas de vidro o que enfatiza a sua natureza infantil, a seguir João 

serve o gelado paraíso numa copa de vidro que nos faz lembrar uma vagina. 

 
 

           
 2:10:37 2:13:32 

 
 

Joaninha, abusando das guloseimas, fica indisposta e corre à casa de banho403. 

Sentada na sanita pergunta a João “Quer que guarde a cacuinha Sr. João? E ele responde 

“Nao, tudo o que é demais cheira mal”. Depois vemos Joaninha, ainda sentada na 

sanita, ler os versos de Camões. Entretanto, João prepara para ela uma “antiga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
402 De Serio, Gianluca. Il cinema di João César Monteiro: cosmogonia e dispersione da Recordações da 
Casa Amarela a Vai e Vem. Tese de licenciatura. Università degli studi di Torino, 2003: 169-70. 
403 Minutagem 2:18:58 – 2:20:27. 
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medicina”: uma cornucópia de ovos404. 

 
 
JOÃO DE DEUS 
Vem sentar-te aqui um bocadinho. 
 
JOANINHA 
Em cima dos ovos? Não se partem? 
 
JOÃO DE DEUS 
Partem, mas são remédio santo. (...) 
 
JOANINHA 
Não sabia. 
 
JOÃO DE DEUS 
São visrtudes das antigas, medicinas. Estás a experimentar melhoras? (...) 
 
JOANINHA 
Parece que estou a chocar pintaínhos. 
 
 
JOÃO DE DEUS 
É o teu instinto maternal, Jonainha. (...) 
 
JOANINHA 
Estou a pôr tantos ovinhos. 
 
JOÃO DE DEUS 
Tu és a galinha-mãe que põe tantos ovinhos e eu sou o galo Pimpão que te 
vai galar, pitinha. 
 

João mergulha o braço na cornucópia, parte os ovos e profere: 
 
O único que não se partiu. 
 
JOANINHA 
O que é que isso quer dizer? 
 
JOÃO DE DEUS 
Nada. Podemos estrelá-lo, se quisermos. 
 
JOANINHA 
A dor voltou! (...) 
Posso ir ao quarto de banho? Estou toda peganhenta. 405 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
404 Minutagem 2:15:13 – 2:18:57. 
405 No filme estas duas frases estão invertidas. (Guião, p.90-1) A cena da cornucópia desenvolve-se a 
partir do minuto 2:15:12 até o minuto 2:18:55.  
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 2:17:27 2:17:33 

 
 

Quando Joaninha se levanta, João mergulha de cabeça nos ovos, quase sendo 

uma penetração metafórica. 

 
 

 
 2:18:27 2:18:50 

 

 

Como um alquimista, João mede os ingredientes dos gelados, prepara 

meticulosamente a banheira de leite, a cornucópia de ovos e fala de gotas de urina. 

Uma mistura de cheiros e sabores únicos que cria no seu laboratório/casa. Nas suas 

experiências alquímicas fala até de venenos, como no filme Quem Espera por Sapatos 

de Defunto Morre Descalço, no qual cita os versos de Camões: “o mágico veneno / que 

pôde transformar meu pensamento”. Ou mesmo na leitura de Joaninha desses mesmos 

versos sentada na sanita (2:20:06). A mulher é um veneno que, tomado em pequenas 

doses, pode ser um antídoto pela sua natureza enamorada. Como escrevia Paracelso, 

“Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum 

non fit.” (Tudo é veneno, e nada existe sem veneno. Somente a dose faz com que o 

veneno não tenha efeito). Monteiro acrescenta aos elementos simbólicos o corpo da 

jovem na incansável pesquisa que o protagonista faz daquele “perfume dos perfumes”, 

que se aproxima de Deus. Como dizia Foucault,  

 
Na arte erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como 
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prática e recolhido como experiência; não é por referência a uma lei 
absoluta do permitido e do proibido, nem a um critério de utilidade, que o 
prazer é levado em consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: 
ele deve ser conhecido como prazer, e portanto, segundo sua intensidade, 
sua qualidade específica, sua duração, suas reverberações no corpo e na 
alma. Melhor ainda: este saber deve recair, proporcionalmente, na própria 
prática sexual, para trabalhá-la como se fora de dentro e ampliar seus 
efeitos. Dessa forma constitui-se um saber que deve permanecer secreto, 
não em função de uma suspeita de infâmia que marque seu objeto, porém 
pela necessidade de mantê-lo na maior discrição, pois segundo a tradição, 
perderia sua eficácia e sua virtude ao ser divulgado.406 
 
 

A nudez nem sempre é fonte de constrangimento nos filmes de Monteiro e, por 

vezes, consegue mesmo transmitir harmonia, como se o realizador aspirasse a recuperar, 

nostalgicamente, através das suas personagens, o sentido de uma inocência perdida e de 

um equilíbrio interno da natureza. O pudor não é uma questão de quantidade de roupa 

mas uma espécie de vigilância onde se decide o grau de abertura e de fecho aos 

outros. Mas o pudor, como dizia Max Scheler, “não é um sentimento exclusivamente 

sexual, mas tem também uma componente social que faz a defesa do indivíduo contra 

a publicitação do privado” (apud Galimberti, 2008: 89). 

 
Assim, considerando o erotismo como uma transgressão à culpabilidade da 
Queda, contemplar as imagens dispõe uma espécie de retorno ao Paraíso, 
pois embora seja um desejo proibido, trata-se de um envolvimento 
público, que, justamente por ser coletivo, não é mais um pecado 
individual. O desejo erótico transforma-se, por outro lado, na 
contemplação estética, enquanto que o olhar estético, sobre o corpo 
erotizado, destitui o desejo do pecado.  
 
Nestes termos, é preciso buscar nestas construções eróticas/estéticas os 
elementos constitutivos que as tornam únicas, mitos, pois se tornar 
imagem alegórica implica uma relação entre poder e beleza, que se 
reforça pelo valor do detalhe que diferencia. Sendo a mulher e sua 
imagem construída, as responsáveis por provocar o desejo, a importância 
da construção do detalhe fica mais evidente, pois havendo historicamente 
“paradigmas de mulher, aos quais determinado padrão de beleza é 
associado” (Bruhns, 1995: 80), realizar a distinção, por meio de um 
elemento característico, faz com que essa imagem fortaleça-se e crie 
singularidade.407 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
406 Foucault, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1999: 57. 
407 Laysmara, Edoardo Carneiro. Imagem e Alegoria de Mulheres - Erotismo de perspectiva. Anais do IX 
Seminário Nacional de Literatura História e Memória – Literatura no Cinemae III Simpósio Gêneros 
Híbridos da Modernidade – Literatura no cinema.!
(http://www.academia.edu/1011917/Imagem_e_Alegoria_de_Mulheres_-_Erotismo_de_perspectiva.Último 
acesso em Julho de 2013). 
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A cerimónia termina com João que brinca com as cuecas da menina, até as 

veste408, guarda o pêlo público encontrado nelas no Livro dos Pensamentos e recupera o 

leite da banheira.  

 
 

       
 2:21:50 2:23:46 2:24:54 

 
 

Podemos ler no guião: 

 
“CENA 33 
Cenário: SALA DE ESTAR, INTERIOR, NOITE. 
Personagem: JOÃO DE DEUS. 
 
Junto à escrivaninha, armado de pinça e lupa. João de Deus retira das cuecas 
de Joaninha, provavelmente o mais belo pentelho da sua colecção, a crer na 
anotação que, pelo seu punho, figura no Álbum. 
 
CENA 34409 
Cenário: QUARTO DE BANHO, INTERIOR, DIA. 
Personagem: JOÃO DE DEUS 
 
Utilizando um tubo de borracha e um passador de cozinha de rede fina, João 
de Deus muda o leite da banheira para vasilhas de plástico com capacidade 
para cerca de 10/12 litros cada. Retidos no passador, alguns pentelhos 
dourados de Joaninha. 
Como é óbvio, o método de sifonagem só pode resultar se o nível do fundo 
da banheira for superior ao daquele em que as vasilhas forem colocadas. 
Prever uma banheira de pés e instalá-la num estrado.” (Guião, 1994: 93-4) 
 
 

Podemos afirmar que Monteiro faz do corpo o potencial território da 

transgressão e, ao mesmo tempo, da sacralidade dos sentidos. O amor, neste contexto, 

pode ser visto como o único receptáculo de sentido enclausurado no lugar da 

individuação, e espaço da própria liberdade (até aos limites da anarquia, porque é ali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
408 Minutagem 2:20:27 – 2:23:35. 
409 Minutagem 2:24:46 – 2:25:20. 
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que o direito ao sentimento é considerado absoluto e divinizado como única e autêntica 

via para a realização do Ser). Como afirma Monteiro: “não quero que se diga que é uma 

cena de amor. É um momento de afecto. Um impulso sensual, muito táctil”410. 

Outra referência a Bataille é a cena em que Joaninha, indisposta por causa das 

guloseimas e do gelado que comeu, se senta na cornucópia de ovos: remédios de antiga 

sabedoria que João aconselha. Se voltarmos ao livro de Bataille (1988: 19), podemos 

ler: “Simone contraiu a mania de partir ovos com o cu. Para isso, colocava a cabeça no 

assento de um cadeirão, mas com as costas coladas ao encosto, as pernas dobradas na 

minha direcção.” 

Como nota, Maria Andresen de Sousa oberva que 

 
é auto-sarcástico e devoto, formalmente religioso, o ritual de sentar a 
menina sobre os ovos e escutar como a carne os quebra. Devoção de quem 
sabe que está a querer aflorar o intocável. De quem sabe que sempre 
haverá algo de brutal, grosseiro, no gesto que se apresenta tocando no que 
há de intolerável na beleza. Tornar-se príncipe é, pois, conquistar o direito 
a ser assim, o senhor desse gesto, o senhor de todas as ousadias: A 
voracidade deve ser absoluta.411 
 
 

As cenas, rodadas com a menina que, devido à idade desta, poderiam suscitar 

objecções, circunscrevem o território da transgressão – território do sacro e do 

sacrifício. O mais notável na censura sexual é o seu pleno revelar-se na transgressão. 

Intencionalmente ou não, João César Monteiro terá intuído este facto e, por esta razão, 

incluído isso nos seus filmes. 

Do ponto de vista de Galimberti (2008: 31), 

 
as pulsões e os desejos irrompendo como significantes incontroláveis na 
ordem dos significados estabelecidos, trazem à luz outras entranças cujos 
nós mergulham no além que é a outra parte de nós mesmos. (...) Na 
sexualidade, a finalidade não é o gozo do Eu, mas o seu perder-se naquelas 
regiões onde a palavra é confiada naquela alteridade que tínhamos afastado 
quando a construção do se requeria limitação e ordem. 
 
 

Concluída a cerimónia, no dia seguinte encontramos João sentado ao pé da 

chaminé a brincar com as cuecas cor-de-rosa da rapariga (2:21:32), a vesti-las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
410 Monteiro, J. C. entrevistado por Hodgson, P. “Entrevista com um vampiro” in Nicolau, João (org.) 
João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 424. 
411 Maria Andresen de Sousa apud Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, 2005: 533. 
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(2:22:49), a esvaziar a banheira de leite (2:24:46) e a recuperar os pêlos púbicos dela, 

para os guardar no Livro dos Pensamentos (02:25:26).  

Descoberto e hospitalizado depois ter sido agredido pelo pai da rapariga412, volta 

à geladaria (minutagem: 2:31:37 – 2:36:50) e enfrenta a ira de Judite, que lhe chama 

hermafrodita e pervertido413. Descoberta a actividade inaceitável de João, alguém 

vandaliza a sua casa (2:36:50) e queima o seu objecto de culto – o Livro dos 

Pensamentos. 

 

 

 

5.2.3 As Bodas de Deus 

 

 

 

Em As Bodas de Deus, terceiro e último capítulo, o desejo sexual de João 

mostra-se mais calmo, mais aristocrático mas, ao mesmo tempo, mais explícito e quase 

obsceno. O primeiro encontro de João com uma mulher é ao salvar Joana do suicídio 

(8:30).  

 
“Ouve-se o ruído de um corpo a cair na água. 
João de Deus deixa a mala e procura no arvoredo denso o lugar donde 
provém o ruído. 
Joana debate-se nas águas do lago. 
João de Deus desembaraça-se do casaco e dos sapatos e lança-se à água para 
salvar a menina. Transporta-a, inanimada, para junto da árvore. Ministra-lhe 
os primeiros socorros, deitando-a de barriga para baixo414, a cabeça de lado. 
Bate-lhe nas costas, na zona pulmonar. Joana tosse e expele uma golfada de 
água pela boca”. (Guião,1994: 122) 
 
 

É presumível que a cena refere-se ao quadro Hylas and the Nymphs (1986), de 

John William Waterhouse. É interessante a imagem criada com Joana nas águas, 

rodeada de nenúfares, e João mergulhando para salvá-la, que faz lembrar mais uma vez 

a lenda das ondinas. Também no final do filme, antes de reencontrar João à saída da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
412 Cena transcrita no segundo capítulo. Minutagem: 2:26:40 – 2:30:04. 
413 É possível encontrar o diálogo completo no capítulo 2. 
414 No filme João não deita Joana de barriga para baixo como está escrito no guião, mas a deixa deitada de 
costas à beira das águas. 
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prisão, vemos Joana ao pé da água (2:13:58), como se a ondina saísse das águas para se 

juntar ao seu homem.  

 
 

        
 Hylas and the Nymphs (1986) 09:15 
 de John William Waterhouse 

 
 

Criaturas lendárias, as ondinas fazem parte dos espíritos elementais (ou 

elementares) das águas nas obras alquímicas de Paracelso. Segundo a tradição, as 

ondinas não têm alma e, portanto, não têm acesso ao Paraíso, mas poderão ganhá-lo se 

se casarem com um homem mortal. São criaturas semelhantes às sereias que habitam os 

rios e, por vezes, atraem os homens até fazê-los afogarem-se. Mas João consegue salvar 

Joana sem morrer nas águas. Encanto da sereia ou altruísmo para com os outros – é uma 

qualidade sua que viremos a descobrir. Este evento virá a causar uma ligação entre as 

duas personagens que nos acompanhará até ao fim das aventuras de Deus.  

Como dizia Giorgio Agamben: 

 
a doutrina dos espíritos elementares, através de Heine e o Udine de La 
Motte Fouqué, remete para o tratado de Paracelso De nymphis, sylphis, 
pygmeis et salamandris et caeteris spiritub e indica, na genealogia da ninfa, 
um ramo escondido e, por assim dizer, esotérico[.] (...) [A] ninfa nomeia o 
objecto por excelência da paixão amorosa (…) 
[No tratado de Paracelso,] a ninfa inscreve-se na doutrina bombastiana dos 
espíritos elementares (ou criaturas espirituais), cada um dos quais está 
ligado a um dos quatro elementos: a ninfa (ou ondina) à água, os silfos ao 
ar, os pigmeus (ou gnomos) à terra e as salamandras ao fogo. O que define 
este espíritos, e a ninfa em particular, é que o seu aspecto é parecido com o 
dos homens, não são gerados por Adão e pertencem ao segundo grão da 
criação, «diferente e separado tanto dos homens como dos animais».  
Existe, segundo Paracelso, uma «dúplice carne»: uma que vem de Adão, 
crassa e terrena, e uma não adamítica, subtil e espiritual.415 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
415 Agamben, Giorgio. Ninfe. Torino: Bollati Boringhieri editore, 2007: 39-40. 
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Trabalhar com as imagens significa, neste contexto, como dizia Warburg, 

trabalhar no cruzamento, não só entre o corpóreo e o incorpóreo, mas também entre 

individual e colectivo. A ninfa é a imagem da imagem, que os homens fazem transitar de 

geração em geração, e à qual prendem a possibilidade de encontrar-se ou perder-se, de 

pensar ou de não pensar. Como os espíritos elementares de Paracelso, as imagens 

precisam, para ser verdadeiramente vivas, que um sujeito se junte a elas; mas neste 

encontro – como na união com a ninfa ondina – está implícito um risco mortal. De facto, 

ao longo da tradição histórica, as imagens cristalizam e transformam-se em espectros, de 

onde os homens devêm escravos, sendo preciso libertá-los (Agamben, 2007: 53-4). 

Depois de deixar a ondina Joana no convento, ao cuidado das freiras, João cria 

uma nova existência graças a dinheiro “divino”.  

 
“MADRE BERNARDA 
No mundo implacável e egoísta em que vivemos, raros são aqueles que 
ainda se ocupam do sofrimento do seu semelhante, pondo em risco a própria 
vida. 
 
JOÃO DE DEUS 
Não há pneumonia que entre comigo. 
 
MADRE BERNARDA 
Como é que se chama, bom homem? 
 
JOÃO DE DEUS 
João de Deus 
 
MADRE BERNARDA 
Nome santo. É crente? 
 
JOÃO DE DEUS 
Não é uma questão de crença, é uma questão de confiança. Deus é obscuro. 
 
MADRE BERNARDA 
Graças à sua boa acção os anjos e os serafins rejubilam no Reino dos céus. 
 
 
 
JOÃO DE DEUS 
Irmã, peço-lhe que não transforme um pequeno impulso aquático numa 
orgia celestial.”416 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
416 Guião, 1994: 124. 
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E na cena seguinte, a 04, quando João regressa à mala, pega nela e “cantarola” 

(15:34): 

“JOÃO DE DEUS 
As irmãs da caridade, pum! 
Têm um buraco no cu, pum! 
Que lhes fez o Padre Santo, pum! 
Com a chave do baú, pum!”417 
 
 

Mudamos de cena. João volta a ouvir o canto das sereias e deixa-se encantar por 

outra mulher, uma falsa princesa estrangeira: Elena. Com ela irá sonhar uma cena 

deslumbrantemente erótica e poética: a cena do espelho (minutagem: 41:00 – 41:25). Aí 

vemos o reflexo dela vestida apenas com um velo dourado, mimando os gestos de João. 

Semelhante a Helena de Tróia, esta princesa conseguirá destruir o império de Deus. 

 
 

 
41:05 

 
 
“JOÃO DE DEUS 
Une légende ignorée par Homère mentionne le rapt d’Hélène – celle-là 
même qui, plus tard, provoqua la guerre de Troie – enlevée par Thésée et 
son ami Pirithoos, alors que, vierge encore, elle offrait un sacrifice à 
Artémise au temple de Lacédémone. Avant de partir aux Enfers pour 
enlever Perséphone, Thésée et Pirithoos la tirèrent au sort. 
 
 
 
ELENA 
Et des deux héros, lequel a gagné la belle Hélène? 
 
JOÃO DE DEUS 
Thésée, bien sûr ! Qu’il ait obtenu les prémices de l’hyménée de la nubile 
beauté a dû le favoriser dans son futur combat avec le Minotaure. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
417 Ibidem, 126. 
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Elena levanta-se e fica entre Omar e João de Deus. 
 
ELENA 
Je veux être tirée au sort, moi aussi”418. 
 

Outra cena interessante é aquela em que João encontra Elena diante de um 

azulejo que representa a Europa raptada. É ali que João de Deus declara o seu amor à 

princesa. O tema mitológico citado silenciosamente, através da decoração, é mais uma 

analogia ao rapto de Elena. 

 
 

 
1:08:44 

 
 

Elena mostra a sua natureza misteriosa e diabólica no pavilhão das rosas: levanta 

a saia e João de Deus excitado e terrificado pela visão grita: “A sarça ardente!”419, 

recuando até a fonte, onde cai dentro da água e encontra novamente a bela princesa 

(1:08:04). 

 
 

       
 1:10:52 Gravura 1:10:53 
 (Artista desconhecido) 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
418 Ibidem, 164. A tradução portuguesa desta cena, feita por João César Monteiro, foi incluída no anexo 
do guião. 
419 No guião está escrito em francês “Le buisson ardent”. 
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 “ELENA (inquiéta) 
Qu’avez-vous, mon chéri? Une crise d’épilepsie? (…) 
JOÃO DE DEUS 
Non, zut! Je suis en rut”420. 
 
 

Lemos no guião: 

 
“CENA 20 
Cenário: QUINTA DO PARAÍSO: ALAMEDA E CASA DAS ROSAS. 
EXTERIOR./INTERIOR. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ELENA SOROKOWSKA. 
 
João de Deus percorre a alameda e dirige-se ao roseiral. Fecha a porta atrás 
de si e, indiciando algum nervosismo, beija a mão à Princesa. 
 
(...) 
 
JOÃO DE DEUS 
Não estamos num pé de igualdade. Omar tem sobre mim uma enorme 
vantagem. 
 
ELENA 
Omar é um amante prodigioso. Atinge a vintena. 
 
JOÃO DE DEUS 
Por ano? 
 
ELENA 
Por dia. 
 
JOÃO DE DEUS 
É bonzinho... 
 
 
 
ELENA 
Não vos inquieteis por causa disso. Há muitas maneiras de cultivar uma 
mulher. Credes que foi por um capricho do acaso que aceitei ser jogada? 
Acalmai-vos e tente fé. 
 
JOÃO DE DEUS 
Eu fé, tenho. O que sucede comigo é que a sorte me é madrasta. 
 
ELENA 
Rezarei por vós, meu querido. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
420 Guião, 1994: 171. 
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JOÃO DE DEUS 
Elena, meu amor, conhecemo-nos tão mal... 
 
ELENA 
Biblicamente?  
 
JOÃO DE DEUS 
DE TODAS AS MANEIRAS E FEITIOS. 
 
ELENA (sorrindo) 
Meu tolinho! É preciso começar por algum lado!... 
 
Elena levanta a saia e mostra o púbis a João de Deus. Este tapa a cara com 
as mãos e exclama, antes de cair redondo no chão: 
 
JOÃO DE DEUS 
A sarça ardente! 
 
Elena acorre em socorro de João de Deus, ajoelhando-se junto dele. (Guião, 
pp. 49-52. Minutagem 01:09:34 – 01:11:35)  
 

Como escreveu Jacques Derrida: 
 
No tirar o véu o acontecimento não consiste no que é mostrado: a coisa 
despida, o sexo descoberto (...). O evento é (...) a operação da revelação, o 
momento no qual o véu não está posto nem levantado, o tempo duranteo o 
qual se levanta o véu. O que é importante não é a alternativa entre 
revelar/velar a verdade como aletheia. Não é o véu que esconde nem a coisa 
velada, mas o evento da revelação na performatividade que dele é própria. 
Este é o evento que corta a respiração[,] (...) a anacronia, a diferença da obra 
na obra.421 
 

Veremos, neste capítulo, como o erotismo atinge a sua máxima expressão. Nas 

palavras de Paulo Filipe Monteiro: 

 
Se o discurso de César Monteiro é marcado e motivado pelas considerações 
éticas, o impulso que o move é de ordem erótica, ou faz parte de uma 
emoção erotizada. É nesta ordem que se situam as suas “fraquezas” e tenta 
transformá-las em forças.  
Inventa formas (e uma ética) para poder filmar o erotismo. Mas este 
erotismo é já uma conversão ao amor. «O que é a sedução? É o estabelecer-
se duma relação com o outro, que não é obrigatoriamente de ordem sexual». 
(...) nas entrevistas o cineasta não se cansa de tentar oferecer várias acessões 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
421 Derrida, Jacques “La verité en peinture” in AA.VV. Verità, figura, visione. Milano: Ed. Motta, 1998: 
70. 
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a esta relação: não é amor, é afecto; não é sexo, é sensualidade; não é 
possuir, mas inclinação; não é assédio, mas assalto. 422 
 
 

Até agora as únicas mulheres de poder que encontrámos ao longo da trilogia 

foram aquelas representadas por Manuela de Freitas (matrona em Recordações da 

Casa Amarela; ex-prostituta/gerente em A Comédia de Deus; Abadessa sui generis em 

As Bodas de Deus), mas neste terceiro capítulo aparece mais uma “mulher fálica”423: 

Elena. Esta, através do seu corpo, engana João até ao ponto de fugir com toda a sua 

fortuna. Nem Mimi, a prostituta de Recordações da Casa Amarela, era tão 

dominadora e auto-suficiente. 

Enquanto Omar e João jogam aos dados pela bela princesa, cria-se uma cena 

que parece quase catapultar-nos ao azulejo que serve de fundo à cena, “Susana e os 

velhos”.  

 
 

        
 1:12:20 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
422 Monteiro, Paulo Filipe. “Il cinema idiosincretico di João César Monteiro” em Giarrusso, Francesco et 
al. João giullare di Dio. Tutto il cinema di João César Monteiro. Bergamo-Pisa: Edizioni di Cineforum – 
Edizioni ETS, 2007: 140. 
423 “A mulher fálica é aquela dominadora, enérgica, autosuficiente, que se apodera do homem, que o 
seduz e o usa como se fosse parte dela, como se fosse seu falus, seu instrumento de poder. Ela não é a 
presa do homem. Ele é que é presa dela. 
O corpo fatal [...] é o das visões contrárias: ela atrai e repele; ela é vitima e carrasco, é a água e o fogo, é 
abrigo e abismo profundo, avilta e degrada o homem, corrompe-o, provoca sua desgraça e o mata. O 
corpo fatal submete o homem aos desejos da carne. Portanto, a mulher detém um tipo de poder, o “falus” 
do sexo irresistível. O homem, por sua vez, detém um outro poder, aquele que sempre lhe coube, o poder 
económico e aí ele também detém o falus” (De Carli, 2009: 99). 
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 1:13:19 1:16:46 

 
 

Lemos no guião: 

 
“CENA 21 
Cenário: QUINTA DO PARAÍSO: LOGGIA E LAGO DA CASA DE 
PRAZER. EXTERIOR. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ELENA SOROKOWSKA, OMAR 
RASCHID. 
 
Na galeria da casa de prazer, João de Deus e Omar Raschid contemplam o 
azulejo que representa “Susana e os Velhos”. João de Deus explica: 
 
JOÃO DE DEUS 
Conheceis o tema bíblico? 
 
OMAR RASCHID 
A casta Susana e os velhos. Se não me engano é um suplemento grego do 
livro de Daniel. 
 
JOÃO DE DEUS (off)424 
Exactamente. O motivo foi tirado de uma estampa de Aneas Viço. É um 
azulejo de transição entre a tradição mudéjar e a modernidade do 
Quattrocento italiano. 
 
João de Deus mostra a Omar Raschid um outro azulejo quase inteiramente 
destruído. 
Este representava o Massacre dos Centauros nas bodas de Hipodamia. A 
barbárie que se seguiu deve tê-lo achado demasiado licencioso.” (Guião, 
p.53. Minutagem 1:11:57 – 1:12:49) 
 
 

Voltamos a encontrar uma referência às ondinas quando Elena nada nua no 

“lago da casa de prazeres” (1:15:20), uma cena de forte carga erótica.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
424 No filme a voz não é off. 
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“A água do lago agita-se. Ouve-se o ruído de um corpo que mergulha na 
água. A Princesa banha-se nua. Começa a ouvir-se o Adágio da Sétima 
Sinfonia de Bruckner425. João de Deus enche os dois últimos copos de 
vinho. Bebem o vinho. João de Deus faz um gesto para que Omar lance os 
dados. Omar declina o convite. 
 
OMAR RASCHID 
Sois vós o anfitrião. 
 
João de Deus lança os dados. Olham ambos para os dados caídos na mesa. 
Omar Raschid levanta-se, dizendo: 
 
OMAR RASCHID 
Adeus, meu amigo. 
 
Omar Raschid parte. João de Deus, impassível, assiste ao banho da 
Princesa. Esta nada na direcção de João de Deus, até ao rebordo do lago. 
 
ELENA (sorridente) 
Omar partiu? 
 
João de Deus acena que sim. 
 
ELENA 
Sem dizer uma palavra? 
 
JOÃO DE DEUS 
Disse que o amor move o sol e as outras estrelas.426 
 
Elena afasta-se, nadando de costas. 
A música de Bruckner continua a ouvir-se.” (Guião, 1994: 55-6. Minutagem 
01:15:24 – 01:17:07) 
 
 

Quando João ganha a princesa e Omar se vai embora, o movimento que ele faz 

ao trocar de cadeira e sentar-se no lugar do príncipe Omar é de uma força visual intensa. 

Um gesto que quer enfatizar ainda mais o seu poder, o colocar-se no lugar de Omar, o 

lugar de um homem de poder, rico e amante da princesa.  

Continuando a nossa análise do erotismo, no terceiro capítulo da trilogia 

chegamos à cena que nos remete à História do Olho de Bataille (cena 22 do guião), 

quando João e Elena estão perante o altar em casa do barão, e onde se lê:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
425 No filme não se ouve a sinfonia. 
426 No filme João de Deus profere esta frase em italiano “L'amor che move il sole e l'altre stele” 
(Alighieri, Dante. Paradiso XXXIII, 145)”. 
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“CENA 22 
Cenário: QUINTA DO PARAÍSO: CAPELA. INTERIOR. DIA. 
Personagens: JOÃO DE DEUS, ELENA SOROKOWSKA. 
 
João de Deus, acompanhado pela Princesa, enfia a chave na fechadura e 
abre a porta da capela427, onde, junto ao altar, está colocado um cofre cuja 
porta tem a forma de uma bocarra infernal. 
 
ELENA 
Não é um sacrilégio? 
 
João de Deus abeira-se do cofre e experimenta abri-lo. 
 
JOÃO DE DEUS 
As santas imagens foram roubadas no tempo das invasões francesas, 
provavelmente pelo exército428 de Napoleão. Não tendo convicções 
religiosas, não vejo nenhuma razão para restituir a esta capela a sua função 
de lugar de culto.429 
 
João de Deus abre o cofre repleto de dinheiro. 
 
ELENA 
O novo deus aparece em todo o seu esplendor. 
 
João de Deus volta a fechar o cofre, depois de depositar o cheque de Omar. 
 
JOÃO DE DEUS 
Preferiria que não me tomásseis por um oficiante do deus-dinheiro. Admito 
porém que este altar é um lugar de depósito irónico para quem, sem se 
servir, se serve dele. Elena, vós sois a minha única deusa, a única que desejo 
conduzir ao altar. 
 
João de Deus ajoelha-se aos pés de Elena e os pés lhe beija, no seu modo 
um tudo nada lambido. 
 
ELENA 
É um pedido de casamento? 
 
João de Deus continua a lambuzar os pés de Elena. 
 
É o famoso beijo-vaca. 
 
Elena parece agradada. 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
427 No filme as personagens já se encontram perante o altar. Minutagem 1:17:08 – 1:19:17. 
428 No filme não é “exército” mas “tropa”. 
429 No filme João profere “Ita Missa Est”. 
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ELENA 
Sei vícios. 
 
Elena urina pelas pernas abaixo. A boca de João de Deus abeira-se da 
nascente430. A câmara sobe até ao azul-celeste do altar”. (Guião, 1994: 57-8) 
 
 

      
 1:17:47 1:18:38 

 
 

Paini afirma que: 

 
O João César encena processos de adoração: ele filma-se a si próprio, 
frequentemente, defronte de altares de todo o género, reais ou improvisados, 
a partir de peças vulgares de mobiliário transformadas para a ocasião em 
dispositivos susceptíveis de acolher venerações e oferendas. 
Mas o estilo com que João César encena as cerimónias litúrgicas é um estilo 
que pouco ou nada tem a haver com as práticas religiosas. Oficial de um 
culto libertino, João César Monteiro é, no cinema contemporâneo, uma 
variante inédita de uma atitude inaugurada, precocemente, no período do 
mudo de Eric von Stroheim (...). 
Este gosto pelo cerimonial está, sem dúvida, ligado ao trabalho sobre a 
memória. Uma memória ligada a um simbolismo especificamente português 
(...). 
A mise-en-scène de João César inspira-se numa tradição ritual muito rica de 
ostentação das metáforas do sacrifício. É o próprio realizador que celebra os 
rituais nos quais as jovens raparigas se submetem em altares. O cineasta 
revela o que ainda permanece de sacrifício na sociedade moderna, e designa 
precisamente esse sacrifício como um comportamento e um pensamento já 
desaparecidos.431 
 
 

Segue-se a cena da ópera432, onde: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
430 No filme não vemos “Elena urina pelas pernas abaixo. A boca de João de Deus abeira-se da nascente.” 
431 Paini, Dominique “João Cesar Monteiro ou a nostalgia do sacrifício” in Nicolau, João (org.) João 
César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 584. 
432 Minutagem 01:30:47 – 01:35:30. 
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“Violeta avança para a boca de cena, mostra as mamas, caso a cantora não 
veja inconveniente, e grita, histérica: 
 
VIOLETTA 
Exponho os meus peitos às balas dos tiranos! 
 
ELENA 
E agora, João, o que é que faço? 
 
JOÃO DE DEUS 
Estamos no poleiro. Vale mais Rainha por uma hora do que Princesa toda a 
vida. Não vos peço para terdes um orgasmo, mas tenho a certeza que 
estareis à altura das circunstancias! Oito séculos de história vos 
contemplam. 
 
Desembaraçando-se da túnica, a Princesa mostra os seios à populaça. É 
unanimemente secundada por toda a assistência feminina. Todos cantam o 
“QUEREMOS DEUS”. 
 
JOÃO DE DEUS 
“Transformei-me numa ópera fabulosa”433. 
 
ELENA (cobrindo um dos seios) 
Juntos, podíamos conquistar o mundo. 
 
JOÃO DE DEUS (céptico) 
E quem o carregava às costas? 
 
A câmara sobe até aos anjos dourados que encimam o camarote real.” (Guião, 
1994: 66-7) 
 
 

Interessantes são também as cenas que ocorrem durante a ópera, onde podemos 

encontrar vários elementos eróticos.  

A primeira é quando o anão, com ar perverso e ao mesmo tempo irónico, tenta 

seduzir a princesa à distância; a segunda, quando as comediantes no palco mostram o 

peito nu em forma de protesto (1:30:47); a terceira quando, ao deitar abaixo os 

manequins, que representam os altos cargos do estado (o político, o cardeal, o militar e 

ele mesmo, presidente da República), o anão tira as cuecas cor-de-rosa do único 

manequim feminino, cheirando-as e lambendo-as antes de se atirar do camarote abaixo 

(1:33:28). 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
433 No filme esta frase è proferida em francês. 
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 1:30:50 1:33:41 
 
 

Por fim, ainda durante a ópera, a cena em que João tira um ovo debaixo do 

assento de Elena (1:34:47), remetendo novamente para a Bataille. 

 
 

     
 1:35:03 1:35:28 

 
 

Chegámos então à cena mais perturbadora e, também, a mais criticada do filme, 

ou seja, o plano sequência da cena de João de Deus e Elena na cama, onde vemos o 

corpo decrépito de Monteiro em comunhão com o corpo sinuoso da jovem – é uma 

escabrosa cena de união entre a beleza e o cadavérico que, faz lembrar o quadro A morte 

e a mulher de Munch (1894) ou, ainda, Der Tod und das Mädchen de Hans Baldung 

Grien (1517).  
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 A Morte e a Mulher      A Morte e a Donzela 
 Munch (1894)  Hans Baldung Grien (1517) 

 
 
 

Embora o realizador tivesse em casa números livros dedicados às artes, nunca 

saberemos se se inspirou em tais pinturas; mas é óbvio que, nos seus filmes, a 

inspiração e a emulação as artes plásticas é mais que visível.  

Como sublinha Paulo Filipe Monteiro “Alain Bergala desenvolve o tema de um 

artista movido por um impulso erotizante, fazendo uma comparação, que vale a pena 

citar longamente, com alguns pintores”. 

 
Dos seus modelos femininos, Matisse dizia que no momento da passagem 
ao acto de pintar, ele tinha imperativamente de se desligar da sua presença. 
Picasso, Bacon, pensavam da mesma maneira: que a boa pintura só podia 
fazer-se despejando do atelier o modelo que tinha servido para os colocar 
em estado emocional de criação pictural. (...) Matisse afirmava que ‘O 
modelo conta não como uma possibilidade de informações sobre a sua 
constituição, mas para me manter em estado de emoção, em estado de uma 
espécie de flirt que acaba por levar a uma violação. Violação de quem? De 
mim mesmo, de um certo enternecimento diante do objecto simpático.’ O 
modelo, para ele, não era de modo algum uma fonte de informações visuais, 
mas ‘a fornalha da sua energia’. A ponto de lhe ter acontecido, em Nice, 
alugar como modelos os serviços de bonitas figurantes de cinema, seis horas 
por dia, para se pôr em estado emocional de pintar quadros de flores e de 
frutos onde essas raparigas estavam completamente ausentes. Penso que há 
disso no cinema de Monteiro. (...) Ele esforça-se por fazer com que a 
emoção criativa que emana delas, e da qual ele tem necessidade para se 
colocar em estado de criação, seja espalhada por toda a tela e não enquistada 
apenas sobre as figuras. Em muitos planos, aliás, em que ele está co-
presente com o seu modelo, artista diante da rapariga – como em numerosos 
quadros e desenhos de Picasso em que o pintor é um velho gnomo 
acocorado diante da Beleza – torna-se claro que é o acto da criação, com as 
suas enganosas evidências e os seus mistérios escondidos, que é o tema 



 234!

mesmo da tela. (...) Em Monteiro, só há erotização da criação, nunca do 
corpo das suas raparigas. (apud Monteiro, P.F, 2012: 264) 
 
 

Voltando à cena, o corpo de Elena e de João são peles dirigidas para o exterior, 

para o mundo das contingências dos corpos. Se, como dizia Descartes, “não há outra 

evidência senão a do corpo”, Jean-Luc Nancy rebate esta ideia explicando que, se a 

peculiaridade da existência é não ter nenhuma essência, então o corpo é o ser da 

existência. É o lugar do seu acontecimento, a abertura, a articulação, a inscrição do 

sentido.434 Neste cena, o erotismo é enfatizado pelo voyeurismo: um jogo de atracção 

mas também de repulsão, quando o nu é portador de obscenidade, pressupondo toda a 

beleza que nega. Desnudar-se significa expor-se como imagem, transferir cada mistério 

profundo para a superfície corpórea porque “o mundo é composto própria e somente de 

superfícies sobre superfícies.” (Ibidem, 8) 

Como afirma o realizador, “o que cria um certo mal-estar é a confrontação de 

um corpo belo com o de uma velha carcaça. Acho que a sequência é bastante chocante. 

Por causa do meu corpo. É a única razão. Se tivesse escolhido uma beldade como, por 

exemplo, o Tom Cruise para fazer a «lambidela», a cena torna-se-ia muito confortável 

para o espectador.”435. Quando se faz referência ao termo obscenidade em relação ao 

erótico e ao pornográfico, não se pode deixar de mencionar que “esse algo obsceno” é 

despertado pelo olhar – algo que se inscreve e se coloca em cena com o intuito de 

provocar sensações nos indivíduos, de sair do gueto e se apresentar – buscando o 

ilimitado por meio de um jogo combinatório e amplo de possibilidades. A cena encerra 

em si uma forte carga ritual e sagrada, nomeadamente quando Elena sai do “banho 

purificador” (1:36:50) e se prepara para a cena profana da consagração dos corpos: 

“Comei! Este é o meu corpo”, profere Elena.  

Vejamos como foi pensada a cena no guião: 

 
 “Cena 28436 
Cenário: QUINTA DO PARAÍSO: QUARTO DE DORMIR E QUARTO 
DE BANHO DE JOÃO DE DEUS. INTERIOR. NOITE. 
Personagens: JOÃO DE DEUS e ELENA SOROKOWSKA 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
434 Nancy, Jean-Luc. Indizi sul corpo. Torino: Ananke, 2009: 8. 
435 Monteiro, João César entrevistado por Burdeau Emmanuel “Não ceder nem um pintelho” in Nicolau, 
João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 441. 
436 Monteiro, João César. Le Bassin de John Wayne seguido de As bodas de Deus. Lisboa: & etc, 1997: 
188-9. 
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João está reclinado na cama, as mãos pousadas no ventre. Elena toma banho 
na banheira. Anuncia: 
 
ELENA 
“Cher grand homme, je me prépare pour vous”. 
 
JOÃO DE DEUS 
Quem dá o que tem, a mais não é obrigado. 
 
João de Deus recita, ouvindo as lavagens de Elena: 
 
JOÃO DE DEUS 
“E vós, fodões encarniçados / Que pensais agradar às moças belas / Por 
terdes uns marzapos que, estirados, / Vão pregar com os focinhos nas 
canelas, / Sabereis aqui, desenganados, / Que não são tais porrões do gosto 
delas, / Pois não lhes poderá causar recreio, / Todo aquele que passar de 
palmo e meio”437 
 
João de Deus olha para baixo, na direcção dos órgãos genitais. Erecção à 
vista? 
Elena, recortada em silhueta, aparece toda nua junto ao umbral da casa de 
banho, preparada para a noite nupcial. 
 
ELENA 
Vous disiez... 
 
JOÃO DE DEUS 
Des choses barbares. 
 
ELENA 
Mangez! Ceci est mon corps!438 
 
Elena enfia-se debaixo dos lençóis de linho abraçada a João de Deus que, 
num ápice, desaparece. Ouve-se a sua voz, vinda das profundezas do lençol: 
 
JOÃO DE DEUS 
Pela manhã, a cona439 está bem derretida, por causa do brando e doce calor 
da noite, que a marinou e aboborou, e que assim é bem melhor e saborosa. 
 
ELENA 
Como os cofres. Querem-se secretos.440 
 
A cabeça de João de Deus reaparece, entre os seios da Princesa. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
437 Ibidem, 188. 
438 No filme a frase é proferida em português. 
439 No filme João não profere “cona” mas “cono”. Minutagem 1:41:15. 
440 Esta frase de Elena é proferida antes da frase de João sobre “o cono”. 
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JOÃO DE DEUS 
A vida consagrada ao amor.441É o segredo. 
 
João de Deus adormece entre os seios da Princesa. Repouso merecido.”442. 
 
 

“Constante e natural sacralização do profano e profanação do sacro – não se 

pode profanar a realidade”, diz João César Monteiro que, constantemente, profana o 

sacro ou passa “do abominável ao sacro”. (Monteiro, P. F., em Giarrusso e al., 2007: 

144) “Há uma reinvenção dos gestos, um aspecto litúrgico e pequenas cerimónias”443. 

Pela primeira vez na trilogia, assistimos a uma cena de sexo explícito, não escondido 

atrás de portas ou representado pelo som, como já tinha acontecido nos filmes 

anteriores. Este erotismo não chega, contudo, ao da pornografia ou do blasfemo. João 

César Monteiro explica que “o único acto blasfemo seria a interrupção fílmica deste 

evento ‘religioso’”. Nesta cena é expresso magistralmente o conceito de dupla 

divindade, representada por João e por Elena – o duplo masculino e feminino – 

princípios inscritos em cada religião.  

Esta cena faz lembrar as palavras de Bataille: 

 
Toda a concretização do erotismo tem por fim atingir o mais íntimo do ser, 
no ponto em que o coração nos falta. A passagem do estado normal ao 
desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa do ser constituído na 
ordem descontínua[,] (...) [no] movimento de dissolução dos seres, onde a 
parte masculina tem, em princípio, um papel activo, enquanto a parte 
feminina é passiva. (...) Mas para um parceiro masculino a dissolução da 
parte passiva só tem um sentido: ela prepara uma fusão onde se misturam 
dois seres que ao final chegam juntos ao mesmo ponto de dissolução. (...) 
[O]s corpos [abrem-se] para a continuidade através desses canais secretos 
que nos dão o sentimento da obscenidade. A obscenidade significa a 
desordem que perturba o corpo fechado em si (...) permitindo o 
desapossamento para o renovar da fusão.444 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
441 João profere também a frase “Vitam Impedere Amori” (1:17:12), parafraseiando o título de um poema 
de Apollinaire. 
442 Afinal o realizador mudou a cena. Consultar guião, 1994: 68-9. A intera cena na cama desenvolve-se 
entre o minuto 1:35:30 e o minuto 1:42:08. 
443 Entrevista feita a João César Monteiro por Jorge Leitão Ramos e publicada no journal Expresso, 30 de 
Janeiro de 1996, p.72. 
444 Bataille, Georges. O Erotismo. Lisboa: Antígona, 2008 : 16. 
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O corpo esquelético de João de Deus remete para o conceito de corpo grotesco. 

Como mostrava Bakhtine,  

 
o principio do grotesco, cuja aplicação mina, por um riso radical, a 
seriedade hierárquica, tem algo a ver com um certo uso do corpo: «o traço 
marcante do realismo grotesco é o aviltamento, isto é, a transferência de 
tudo que é elevado, espiritualmente, ideal e abstracto para o plano material e 
corporal, plano da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade. 
Um dos processos utilizados para rebaixar consistia em transpor todas as 
cerimónias e ritos para o plano corporal (beber, comer, digerir e 
fornicar)».445 
 
 

Continua o autor, 

 
Dá-se mais importância às partes do corpo que se abrem para o mundo 
exterior, ou seja, em que o mundo penetra no corpo ou sai dele ou àqueles 
que saem para o mundo, isto é, os orifícios, as protuberâncias, todas as 
ramificações e excrescências: boca aberta, órgãos genitais, falo, seios, 
ventre gordo, nariz. O corpo apenas revela a sua essência como principio 
que cresce e ultrapassa os seus limites, em actos como o acoplamento, a 
gravidez, o parto – etc. (Ibidem, 64) 
 
 

O corpo terá as suas partes redimensionadas e representadas através de uma 

separação erótica, essencialmente metonímica, mediadora do desejo e da transgressão 

numa epifania em que o sagrado e o erótico irrompem. Como dizia João César Monteiro 

acerca do filme, “penso que o objecto do amor não está lá. Nesse sentido, acho que 

estou próximo de Godard, que disse num filme recente: ‘Eu sou aquele que ama’. Ele é 

o agente amoroso, ele é activo. Mas se não existe objecto, a culpa não é minha.” 

(Monteiro, J. C. em Nicolau (org.), 2005: 445)  

João de Deus, desesperado pelo desaparecimento de Elena e novamente pobre, 

sentado na cama da sua empregada, delicia-se com peito desta (minutagem:1:52:48 – 

1:55:29)446. É a despedida do seu mundo dos prazeres antes de ser preso pela polícia.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
445 Gil, José. Monstros. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2006: 63. 
446 Não encontramos esta cena no guião. 
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 1:55:15 1:55:27 

 
 

Enclausurado na prisão, recebe a visita da sua amada Joana que, envergonhada e 

a seu pedido, lhe mostra o peito nu e lhe oferece um “fio de Ariane” (2:23:31) que o 

ajudará a sair da sua clausura e lhe trará a liberdade e o amor, no final desta comédia. 

 
 

           
 2:20:14 2:22:10 

 
 
Onde começa a patologia? No momento em que o amor por um pormenor 
qualquer se torna preponderante, ao ponto de apagar todos os outros. (...) Na 
perversão sexual o amor, em vez de ser excitado pelo corpo inteiro, é 
excitado pela parte que substitui o todo. O amor do perverso é uma pièce 
teatral na qual uma simples representação emerge e se coloca no lugar do 
protagonista.447 
 
 

Para concluir, podemos afirmar que o fetichismo de Monteiro, que marca toda a 

trilogia, é um fetichismo “politeísta” que não resulta de uma excitação única, mas da 

uma miríade de excitações. 

João de Deus, como Pan, deus do corpo, do instinto e do pânico, cadencia a sua 

ambivalência ao ritmo da dança trágica (ou tragédia clássica), que é uma forma de 

drama. Um drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, envolvendo 

frequentemente um conflito entre um personagem central e poderes de uma instância 

maior (como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
447 Binet, Alfred. “Le Fétichisme dans l’amour” in Études de psycologie expérimentale. Bibliothèque dês 
actualités médicales et scientifiques. Paris: Octave Doin Éditeur, 1888: 274. 
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O ritual em honra do deus Pan era inicialmente um ritual orgástico que promovia 

o transe místico, formado por um coral (as bacantes) e um personagem central 

(Dionísio) a ser sacrificado; o ritual evoluiu, depois, para um espectáculo teatral com 

várias personagens e público. Lembramos que a palavra grega “tragédia” significa 

“canto do bode” e refere-se, possivelmente, a um ritual feito em honra a Dionísio. Bode 

expiatório é uma expressão alegórica oriunda de um facto literal: um bode era imolado 

para expiar os pecados dos participantes. O rito a Dionísio, no qual se sacrificava um 

bode, ligava-se ao culto da fertilidade, ao ciclo vegetal e ao ciclo da vida humana, 

condicionada pela sombra da morte e aberta, pelo ritual, à possibilidade de ressurreição. 

Ao longo da trilogia, João de Deus é o bode e, ao mesmo tempo, o “Deus” ao qual o 

animal é sacrificado. O realizador joga com a sedução dos corpos femininos, revelando 

o que está escondido sem destruir o seu carácter secreto.  

Nos filmes de Monteiro, na nossa opinião, a transgressão não tem nada de 

escandaloso, jogando antes com os seus fundamentos e com as suas regras. A 

transgressão percorre cada evento, não por negar existências e valores, mas por 

conduzir cada existência e cada valor aos próprios limites. “Transgredir” é “caminhar 

além”; e este fascínio, como diz Foucault, é “aquele coração vazio onde se cumpre a 

decisão ontológica, onde o Ser chega ao limite e onde o limite define o Ser”.448 O que 

fica claro, ao longo da trilogia, é que não é a sexualidade a produzir os seus fantasmas 

na sociedade, mas a sociedade a produzir fantasmas na sexualidade, a marcar o corpo e 

a castigá-lo, “recitando as inscrições do poder marcadas no azar do desejo”.449 

Como dizia Oscar Wilde, falando da sua personagem Dorian Gray, 

 
muito frequentemente e com bastante justiça, tem sido censurado o culto 
dos sentidos, quando os homens experimentam um natural impulso de terror 
diante das paixões e sensações que parecem mais fortes que eles e que, de 
maneira consciente, partilham com formas menos desenvolvidas de 
existência. Mas Dorian Gray tinha a impressão de que a verdadeira natureza 
dos sentidos nunca tinha sido compreendida, que os homens permaneciam 
selvagens e animalizados, porque o mundo tinha querido mantê-los famintos 
pela submissão. (...) Quantos tinham sido vencidos! E por motivos tão 
mesquinhos! Quantas renúncias terríveis e premeditadas, quantas formas 
monstruosas de auto-tortura e recusa tinham existido, cuja origem era o 
medo, e cujo resultado era uma degradação infinitamente mais abjeta do que 
a corrupção imaginária que, na sua ignorância, tinham procurado evitar. 
(Wilde apud De Carli, 2009: 136) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
448 Foucault apud Galimberti, U. Il corpo. Milano: Feltrinelli, 2007: 457. 
449 Galimberti, Umberto. Il corpo. Milano: Felrinelli, 2007: 389. 
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Conclusão (aberta) 

 

 

 

Como Monsieur Opale, no filme de Renoir450, João de Deus é uma personagem 

absolutamente desvinculada de tabus, completamente livre mas, ao mesmo tempo, 

contrariamente ao monstro de Renoir, é propenso ao bem e à adoração da beleza 

feminina. Esta beleza choca, por vezes, com as acções de João, sendo um bloqueio à sua 

tendência para tentar elevar-se na sociedade.  

O que tentámos analisar, ao longo desta investigação, foi exactamente este 

percurso: uma verdadeira via crucis que, ao longo da trilogia, conduz a personagem a 

sucessivas melhorias de vida seguidas de súbitos retrocessos, transformando-o, corporal 

e psicologicamente , e levando-o a instaurar relações profundas com o mundo que o 

rodeia.  

De um modo geral, a filmografia de Monteiro desenvolveu-se muito em torno 

dos temas dos rituais, do sagrado e do profano. Como afirma Paula Soares,  

 
admiravelmente, João César Monteiro vai buscar o nome de um santo 
português nascido em 1495 – João de Deus – que em tempos protegeu 
prostituídos e doentes. Sexo e morte, dialéctica inerente ao erotismo 
batailliano e ao cinema monteiriano. No qual, umas vezes, essa lógica surge 
de forma subtil e metafórica, implícita, e, outras, mais evidente e aligeirada. 
(…) O cinema de João César Monteiro é de transgressão, desejo que só é 
permitido (carnalmente) no teatro e, ou, no cinema. (…) Corpo 
transgressivo feito de paixão e de pecado esculpido na cenografia dos 
sentidos eróticos.451 
 
 

Portanto, o protagonista tem que ser visto como uma espécie de santo-pecador 

em permanente ida e vinda entre o crime e o castigo; o que está em causa é sempre um 

jogo com a teoria dos limites.  

Nas infinitas variações que o realizador dá ao tema, há um denominador comum: 

a ideia de uma religião sem Deus, cujos rituais são inspirados num ramo da família 

espiritual do cineasta: Sade e Bataille. Destas premissas emerge o mundo fantástico de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
450 João César Monteiro sugere que João de Deus possa ter sido inspirado na personagem Opale do filme 
O Testamento do Médico de Renoir. Burdeau, E. “ne pas céder un poil: entretien avec João César 
Monteiro” em Cahiers du Cinéma, 541, Décembre 1999: 46. 
451 Apud Gouveia Monteiro, Luís. Eternuridade, http://eternuridade.blogspot.com/2006/11/comdia-de-
deus-joo-csar-monteiro.html (último acesso Julho de 2013). 
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Monteiro. Toda a sua obra caminha entre os mundos da imanência e da transcendência; 

a ritualização do sexo e a introdução de rituais mais ou menos sacrificiais faz parte 

dessa alquimia.  

São numerosas as referências possíveis de recolher sobre as formalidades de 

ordem mágico-religiosa, associadas às fronteiras físicas na cinematografia de Monteiro. 

É muito provável que muitos dos símbolos utilizados pelo realizador não tenham sido 

descodificados de igual forma pelos observadores. Os elementos utilizados possuem um 

valor simbólico no interior da sua obra, sendo apenas possível partilhar o valor 

simbólico dado e a maneira como ele os utilizou nos seus filmes, pelo acompanhar da 

fruição do seu discurso. Esses símbolos eram, para ele, veículos de experiência e 

representavam efeitos desconhecidos.  

Começámos a desenvolver a presente investigação com o objectivo de demonstrar 

que é possível e necessário utilizar novas ferramentas interdisciplinares no estudo do 

cinema. Tentámos demonstrar, ao longo de cinco capítulos, que é possível utilizar 

teorias sócio-antropológicas com o objectivo de analisar uma filmografia que possa sair 

da etnografia ou da antropologia clássica, marcas comuns no documentarismo, e ser 

utilizadas na análise de uma filmografia ficcional, como a de João César Monteiro. 

Na realidade, não é comum ler acerca de investigações que fogem dos caminhos 

clássicos, mas o desafio a que nos propusemos, desde o início, foi exactamente esse: 

abandonar as formas clássicas e os caminhos já vastamente percorridos e traçar novos 

trilhos. 

Isso não se revelou fácil e, muitas vezes, deparámos-nos com becos sem saída, 

mas não quisemos desistir. Como é óbvio, não temos a pretensão de apresentar esta 

investigação como concluída, ou como sendo um pilar no estudo do cinema; pelo 

contrário, gostaríamos que fosse um ponto de partida para quem, como nós, queira 

iniciar-se na área da investigação e precise de um olhar diferente e diversificado.  

Começámos por partir da constatação que a personagem João de Deus, 

interpretada pelo realizador, traçaria um percurso de evolução própria ao longo dos 

filmes. Isto não significa que ele se tenha adaptado ou assumido compromissos com a 

sociedade e aceitado as suas regras mas, de uma certa forma, no fim da trilogia 

consegue, à sua maneira, integrar-se na estrutura social ou, pelo menos, assim parece.  

João de Deus apresenta-se como um verdadeiro dandy, que quer distância dos 

códigos sociais e da moralidade e que nunca se interessou por dinheiro. Percebemos 

esta situação desde o primeiro filme da trilogia, Recordações da Casa Amarela, quando 
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João, depois de roubar o dinheiro a Mimi, o despeja na cara de Julieta e foge da pensão, 

mais pobre que nunca. Encontramos a mesma atitude no segundo filme, A Comédia de 

Deus, onde João não parece estar satisfeito por se unir com um grande nome da 

gelataria francesa e, assim, ampliar o “império dos gelados”, mesmo que isso lhe 

trouxesse mais dinheiro. Situação análoga no último filme da trilogia, As Bodas de 

Deus, onde João, depois de ter recebido uma mala cheia de dinheiro, a deixa 

descuidadamente à vista para salvar uma desconhecida que se atirou à agua. Um 

indivíduo que sempre viveu no limiar da pobreza e perdeu tudo o que tinha construído 

nunca deixaria a mala assim à vista, mas João parece comportar-se fora do esquema 

comum. Quando é roubado por Elena, e com a polícia na sua quinta, a única coisa em 

que pensa não é em ter perdido o dinheiro ou o seu paraíso, mas em ter perdido a sua 

deusa e os seus pêlos púbicos. Recordamos as palavras proferidas por João de Deus: 

“Sangue frio é que é preciso. Não há-de ser morte de homem. O pior foi não ter deixado 

pentelho!... Que se foda a Princesa. Implantei a República!”452. 

 

 

Rito de passagem 

 

 

Um dos focos do trabalho foi, portanto, demonstrar a índole transgressiva da 

personagem, uma transgressão existente a todos os níveis: social, sexual, etc. De modo a 

demonstrar a tese que João de Deus percorre um caminho de elevação social, sem nunca 

se adaptar a regras sociais, foram utilizadas as teorias do rito de passagem. João, como o 

neófito de uma comunidade, teve de superar uma série de provas de modo a ser 

integrado como membro na sociedade onde nascera. 

Como vimos no capítulo 2, o precursor da teoria dos ritos de passagem foi o 

antropólogo Arnold van Gennep, que, no seu livro Les Rites de Passage, identificou o 

rito como segmento autónomo. Nesta obra, van Gennep efectuou um estudo das 

cerimónias que, em diversas sociedades, marcam a transição dos indivíduos de um 

status para outro. O antropólogo define esses ritos como aqueles que acompanham toda 

a mudança de lugar, estado, posição social e idade. Ele afirma que os ritos de passagem 

implicam três fases distintas: separação, incorporação e, entre estas, uma fase liminar, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
452 Guião, 1994: 192. 



 243!

fronteiriça, marginal, paradoxal e ambígua – “limen” – que, apesar de ocorrer em todas 

as outras fases, é destacada, focalizada e valorizada. É necessário, portanto, analisar os 

ritos como o afastamento do indivíduo de uma estrutura social e o seu regresso, com um 

novo status. 

Partindo do modelo dos ritos de passagem de Arnold Van Gennep, Victor 

Turner desdobrou o modelo de drama social em quatro fases: ruptura, crise e 

intensificação da crise, acção reparadora e desfecho. Turner discute, no capítulo 

“Liminaridade e Communitas” do livro O Processo Ritual, o rito de passagem, 

apontando para a característica da “liminaridade” que o isolamento confere aos 

indivíduos, no momento em que estes estão sujeitos ao rito. Turner escreve que os 

atributos da liminaridade, ou das personae liminais, são necessariamente ambíguos, 

porque estas condições e pessoas elidem-se (a si mesmas) através da rede de 

classificações que normalmente localizam estados e posições no espaço cultural. Tendo 

em conta tais teorias mostrámos que, apesar de João de Deus vir a atravessar uma fase 

liminar, não identificamos nele, para além da ambiguidade, as características que Turner 

atribuiu aos indivíduos liminais. 

Como vimos ao longo destas páginas, a integração, ou pseudo-integração, do 

protagonista na trilogia de Deus encontramo-la somente no fim do terceiro filme, As 

Bodas de Deus. Escrevemos “pseudo” porque não vimos João e Joana viver felizes, em 

conformidade com a sociedade, vemos apenas um casal de mãos dadas. Nunca 

saberemos as verdadeiras intenções da personagem e do realizador, que num primeiro 

momento pensara num casamento mas que, finalmente, afirmou “não há casamento”453. 

Com ou sem casamento, não devemos ver este final como a derrota da personagem, que 

se deixa algemar pelas normas sociais. Já vimos os primeiros sinais de adaptação social 

de João, em primeiro lugar quando, em A Comédia de Deus, ele assume o papel de 

vendedor de gelados. Trabalha honestamente e até vive num espaço razoável. Aquilo 

que demonstra, na intimidade doméstica, é o seu verdadeiro Eu; só ali é que depõe a 

máscara social e pode ser verdadeiramente João. Uma máscara social que costuma ser 

criada pela pessoa, com o desejo de se defender. Ou seja, a pessoa esconde-se e mostra 

uma máscara que, supõe, evitará punições e/ou trará recompensas. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
453 Monteiro entrevistado por Emmanuel Burdeau in Nicolau João (org.) João César Monteiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, 2005: 442. 



 244!

Desvio social 

 

 

Como escreve Claude Faugeron, “o desviante é essencialmente entendido e 

representado como sendo diferente do restante grupo social.”454 Uma definição canónica 

indica o desvio como um comportamento que viola as expectativas institucionalizadas 

de uma dada norma social, ou seja, uma ausência de conformidade face às normas ou 

obrigações sociais. Portanto, só podemos estabelecer que um comportamento é 

desviante relativamente à sociedade da qual que esse comportamento emerge, porque 

cada sociedade define os comportamentos socialmente aceitáveis. 

João de Deus é etiquetado como “uma personagem excessiva, sem limites”455. 

Uma personagem que, ao longo da trilogia, tenta continuadamente subverter as regras 

sociais. O seu corpo de outsider ganha visibilidade no próprio cinema e esse corpo é o 

registo orgânico de estilos de vida, resistentes, em geral, ao status quo. É por isso que a 

quase totalidade das suas personagens nos filmes apresenta alguns traços 

comportamentais desviantes.  

O desvio não é uma qualidade que resida no próprio comportamento, mas na 

interacção entre a pessoa que comete o acto e as que reagem a esse mesmo acto (ibidem, 

27). E João de Deus é perfeitamente adaptável a esta definição.  

Se quiséssemos enumerar as várias transgressões que, ao longo da trilogia, 

levam a personagem a viver o drama social, poderíamos individuar: em Recordações da 

Casa Amarela, um primeiro acto transgressivo quando João rouba o dinheiro que Mimi 

tinha escondido dentro de uma boneca, destinado aos estudos da filha. O acto de roubar, 

na maioria das vezes, costuma ser um acto ditado pelas exigências primárias do homem. 

Poderíamos até chamá-lo instinto de sobrevivência. Rouba-se, por exemplo, por fome 

ou para sustentar a prole. Muita gente não admite o roubo, mesmo que esteja a passar 

necessidades. Essas pessoas cumprem um mandamento ético, que garante a própria 

continuidade das sociedades civilizadas, que se baseiam em leis e direitos. Em João de 

Deus, pelo contrário, vemos um acto ditado exclusivamente pela vontade de possuir a 

jovem clarinetista, apesar de viver numa pensão barata e não conseguir comer todos os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
454 Fagueron, Claude. De la deviance et du controle social (représentations et attitudes). Paris: Presses de 
Copedith, 1976: 13. 
455 Monteiro entrevistado por Gili, Jean “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César 
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 411. 
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dias – o único impulso que o leva a roubar é uma pulsão sexual. Uma pulsão que nos 

traz ao segundo acto transgressivo: violar.  

João tenta violar Julieta, que recusa a sua proposta de viajarem juntos até Viena. 

O acto é interrompido pela entrada da mãe da rapariga no quarto, mas o facto 

permanece: é uma violação. O comportamento sexual humano é diversificado e 

determinado por uma combinação de vários factores, tais como os relacionamentos do 

indivíduo com os outros, pelas próprias circunstâncias de vida e pela cultura na qual ele 

vive. Por isso, é muito difícil conceituar o que é “normal”, em termos da sexualidade. O 

que se pode afirmar, em relação a isso, é que a normalidade sexual está relacionada com 

o facto de a sexualidade ser compartilhada, de forma a que o casal esteja de acordo com 

o que é feito, sem carácter destrutivo para o indivíduo ou para o parceiro e sem afrontar 

regras comuns da sociedade em que se vive. 

Ao arrancar a farda da jovem, a nosso ver, João quer enfatizar a sua posição 

transgressiva, quer dizer-nos que não respeita a farda de polícia e por isso não respeita a 

ordem social constituída. Não podemos esquecer que a farda sempre foi um símbolo da 

ordem e do controlo social, uma marca distintiva de quem mantém a ordem dentro de 

um grupo social. 

Outro acto transgressivo ligado à sexualidade é o voyeurismo de João: uma 

atitude da personagem constante ao longo da trilogia. O impulso do voyeurismo dá-se 

quando alguém precisa de observar pessoas que não suspeitam estar a ser observadas, 

quando elas se estão a despir, estão nuas ou no acto sexual, de modo a obter excitação e 

prazer. É importante ressaltar que essas condições, segundo os estudos psicológicos, 

apenas são consideradas doenças quando são a única forma de sexualidade do 

indivíduo.  

Dentro da sociedade que João César Monteiro nos quer apresentar com os seus 

filmes, um acto deste género é definido como “anormal”, desviante, como um acto que 

quebra as regras sociais dominantes. O corpo de João de Deus (erótico, produtivo) tenta 

mobilizar-se contra o controlo social, uma força que traz desordem e que vem das 

contradições da própria sociedade e é, por isso, etiquetado como “anormal”. O social é, 

desta forma, levado a utilizar imponentes estruturas e processos para reduzir e controlar 

o que produz por si próprio. Mas como podemos definir um indivíduo como normal ou 

anormal? Para responder a esta questão precisamos de procurar as teorias de Auguste 

Comte que deu ao termo “normal” o significado que lhe atribuímos hoje. Como dizia o 

autor, o “anormal” emerge como desviante e a explicação do seu desvio assenta numa 
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hipotética natureza corrompida, denominada degeneração. 

Antes de prosseguir a análise, gostaríamos de transcrever a resposta que o 

realizador deu durante uma entrevista feita por Hodgson. O entrevistador perguntou, “A 

perversão manteve-se igual?” e João César Monteiro respondeu, “A perversão manteve-

se igual. Bom, aquilo que tu chamas perversão. Eu disse “inclinação perversa”... Tu 

deixaste cair a inclinação... Digamos que a inclinação sempre me... motivou.”456  

No segundo filme, A Comédia de Deus, também o protagonista pode ser 

etiquetado como desviante. Encontramos João com um novo estatuto social (gerente de 

uma geladaria) que adquiriu com a ajuda de Judite, ex-prostituta e amiga de Mimi. Tal 

posição permite-lhe aproximar-se das mulheres de uma forma completamente nova. Já 

não precisa de espiá-las pela fechadura das portas ou pelas janelas mas, pelo contrário, 

até pode instruí-las na arte de fazer gelados e, na intimidade das quatro paredes, oficiar 

cerimónias eróticas que seriam consideradas acções desviantes pela sociedade. “O lugar 

por excelência do exercício da liberdade não se realiza nas ruas, nas comunidades, nos 

actos públicos, mas sim nos espaços fechados e protegidos. Nos interiores.”457 Interiores 

onde João de Deus nos apresenta as suas perversões e onde assistimos aos seus actos 

eróticos mas sem pregar a sua filosofia de vida. A sua transgressão sexual parece ser 

uma construção erótica, sem ser jamais pornográfica, mais concretamente um ritual de 

sedução, celebrado minuciosamente com a escolha de pêlos púbicos e fetiches. 

Interessante no terceiro filme, As Bodas de Deus, a cena em que João regressa ao 

convento para reencontrar Joana e uma freira pergunta: “Quem devo anunciar?”, João 

responde: “O Barão de Deus. Diga-lhe que mudei de classe.”458 Esta frase deixa- 

-nos perceber, mais uma vez, a vontade de João de subir na escala social. Finalmente, 

dispondo de meios financeiros, João cria o seu mundo onde imperam leis e vícios 

próprios que não seriam aceites pela sociedade. Tais comportamentos desviantes 

“tornam-se num meio de defesa, ataque ou adaptação aos problemas, evidentes ou não, 

e que são originados pela sociedade como reacção ao desvio. Na realidade as causas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
456 Monteiro entrevistado por Hodgson in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, 2005: 419. 
457 Moraes, Eliane Robert. Sade: a felicidade libertina. Rio de Janeiro: Imago ed., 1994: 97-8. 
458 Monteiro, João César. Le Bassin de John Wayne seguido de As Bodas de Deus. Lisboa: & etc., 2007: 127. 
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originárias do desvio perdem importância e tornam-se centrais as relações de 

desaprovação, degradação e isolamento implementados pela sociedade”459.  

Percebemos, portanto, que uma constante nos filmes de Monteiro é o entrelaçar 

entre o desvio da personagem e o controlo social. Esta teoria é prática comum entre os 

sociólogos, que põem em relação o aumento dos comportamentos desviantes com a 

fragilidade da coesão social. E para manter tal equilíbrio interno, como foi longamente 

mencionado no capítulo 4, numa sociedade os “infractores devem ser descobertos, 

identificados, presos e condenados. (...) Esta tarefa em geral é atribuída aos impositores 

profissionais, os quais ao impor regras já existentes, criam os indivíduos desviantes que 

a sociedade vê como outsiders.”460  

Podemos afirmar que a personagem de João de Deus, ao longo da trilogia, se vê 

continuamente reclusa em espaços claustrofóbicos e de controlo: prisão, hospital e 

asilo. Percebe-se portanto que, para o realizador, esta ideia de reclusão num espaço 

vigiado é importante para o desenvolvimento da trama e para mostrar como, de cada vez 

que a sua personagem tenta elevar-se, com meios não propriamente aceites pela 

comunidade, é automaticamente fechada e isolada neste espaços. 

Utilizando as teorias do desvio, a fim de melhor compreender a tendência 

desviante de João de Deus, chegamos à conclusão que a personagem é um “homem 

marginal”461.  

 

 

O Corpo 

 

 

Para melhor compreender a natureza transgressiva e sexual de João de Deus 

decidimos aprofundar o estudo social do erotismo do corpo e do erotismo no cinema. 

Primeiramente, no capítulo 4, delineámos uma grelha de leitura da trilogia utilizando 

principalmente as teorias da sociologia do corpo e das culturas corporais de Marcel 

Mauss. Para ele, o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento e objecto técnico do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
459 Lemert apud Marinelli, Andreassi F. Devianze e tecnologie educative e di contrasto. Aquila: Libreria 
Universitária Benedetti, 2007: 16. 
460 Ibidem, 167. 
461 Para aprofundar, ler as teorias de Goffman no capítulo 3. 
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homem. Mauss, em conjunto com van Gennep, demonstrou que as técnicas do corpo 

correspondem a mapeamentos socioculturais do tempo e do espaço. 

O famoso ensaio de Mauss462 sobre as técnicas do corpo abordava os modos do 

corpo enquanto matéria-prima, que a cultura molda e inscreve criando diferenças 

sociais, um corpo que nunca pode ser encontrado num qualquer “estado natural”. As 

suas observações são o ponto de partida que vem iluminar o enigma ambíguo e 

irredutível da corporeidade: o entrelaçamento inextricável da dimensão natural e 

cultural. O corpo de Mauss, sendo o mais natural dos instrumentos técnicos, é ao 

mesmo tempo “culturalizado”, ou seja, especificamente adaptado ao estilo e às 

exigências de uma cultura. 

Mauss dizia que cada cultura instrumentaliza o corpo a seu modo, e as técnicas 

são difundidas pela educação. Assim, todas as técnicas do corpo são estruturadas, 

montadas, agrupadas, na consciência de cada indivíduo, e formam um sistema 

simbólico de acção e interpretação. São classificadas dentro de um sistema de ordem 

social, sendo permitidas ou proibidas de acordo com cada cultura.  

No seu texto As técnicas corporais, Mauss considera o cinema como um meio 

que trouxe mutações nos comportamentos na sociedade. O espectáculo cinemato-

gráfico devém, portanto, um lugar de reflexão e de evolução dos movimentos corporais 

que contribui para a transformação da condição feminina. 

Para o autor, o cinema tem o poder de transformar a sociedade e os seus 

membros através da moda, dos movimentos corporais e dos comportamentos sociais. As 

técnicas cinematográficas permitem que nos familiarizemos com o corpo do actor e o 

apreciemos para além da capacidade de sua actuação, contribuição pessoal e emocional. 

O corpo é, portanto, visto como reflexo, como metáfora, como lugar experimental de 

representação, e o cinema constrói espaços e textos cinematográficos, transformando o 

corpo humano e o corpo das coisas numa geometria de formas e superfícies. 

Nos filmes de Monteiro, o corpo leva-nos a um contacto directo, a um aspecto 

mais físico – e não só na sua vertente corpórea – mas também a “uma performance 

reflexiva que investe no jogo entre formas e sentido, entre conteúdo e expressão, entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
462 Mauss, Marcel. Le tecniche del corpo: teoria generale della magia e altri saggi. Torino: Einaudi, 
1991. 
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significado literário e alusão à paródia, entre sujeito da enunciação e as ‘máscaras 

retóricas’ da linguagem”463. 

O corpo de João de Deus é um corpo dionisíaco. Como dizia D’Allonnes, “Il y a 

donc là du dionysiaque. (…) et dont l’art n’est certes pas apollinien. Pour autant, il ne 

faudrait pas laisser croire que tout le burlesque n’est qu’un art du désordre, du 

chaos.”464  

Ao longo da trilogia podemos individuar fases alternantes entre o dionisíaco e 

apolíneo, como explica Monteiro, P. F., 

 
Há um vai e vem (...) entre dionisíaco e apolíneo. Segundo Nietzsche, estas 
são categorias tradicionalmente separadas, mas que a tragédia grega soube 
articular: não querendo ficar pelas simples aparências formais e 
harmoniosas do sonho apolíneo, ali se fazia o espectador passar pela 
embriaguez musical e dionisíaca, pela perda da individualidade no todo, 
para depois aceder a uma visão mais profunda da beleza serena. Assim 
também em César Monteiro: os momentos dionisíacos conduzem a visões 
apolíneas; mas, para ter a certeza que estas não são pura aparência formal, 
há algo que de imediato as interrompe ou ameaça, ou levam no seu interior 
uma impureza, uma pobreza, um aparente desleixo, uma brutalidade. 
Conforme a frase de Matias Ayres que João de Deus usa n’A Comédia, 
«Toda a arte leva em si um pouco de rudeza».465 
 

O corpo de João de Deus evidencia, portanto, a ausência de limites e a total 

liberdade de expressão de um imaginário obsessivo. 

A escolha de ser o próprio realizador a desempenhar o papel de protagonista, na 

trilogia de Deus, faz com que o seu corpo seja uma espécie de fronteira fílmica na qual 

Monteiro pode exprimir a sua personalidade, utilizando o seu corpo para encher a cena e 

criando um mundo/espelho quase onírico. 

Em Recordações da Casa Amarela, o corpo fraco e oprimido de João de Deus 

mostra-se uma vítima que tenta conquistar a sua desforra sobre a ordem social, usando o 

corpo como instrumento da sociedade na qual está prisioneiro e da qual, através dos 

seus filmes, tenta libertar-se. Apresenta-nos portanto um corpo fraco e doente, que irá 

transformar-se ao longo do filme. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
463 Grande, Maurizio “La scrittura allo specchio: codici individuali e autoriflessità dello stile in Ejzenstejn 
e Vertov” in F. Deriu (org.) La scena lo schermo. 1994: VI (3): 157-176. 
464 D’Allones, Fabrice “L’homme burlesque du cinéma” in Aumont, Jacques. L’invention de la figure 
humaine. Paris: Cinémateque française, 1995: 55.  
465 Monteiro, Paulo Filipe “A erotização do espírito em João César Monteiro” in Acciaiuoli, Margarida; 
Marques, Bruno (orgs.) Arte e erotismo. Instituto de História da Arte / Estudos da arte contempôranea. 
Lisboa: Estudos de Arte Contemporânea-Instituto de História de Arte /FSCH-UNL, 2012: 271-2. 
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O corpo e a corporalidade são muito importantes para o realizador. O corpo 

marca a passagem e mede os tempos e as fases que a personagem de João de Deus 

percorre.  

Assistimos, então, a uma verdadeira metamorfose do seu corpo: João vai fazer a 

barba e toma duche com água gelada no balneário; e, vestida a farda de oficial da 

cavalaria, completa-se uma primeira metamorfose, que apenas termina no final do 

filme: de sem-abrigo passa a oficial de cavalaria, daí a doente recluso no manicómio e 

em seguida a monstro vampírico. Finalmente, um corpo que atrai doenças sem estar 

doente, como se a personagem quisesse resgatar o seu estado de eterna doente com um 

corpo fraco e debilitado. 

Em A Comédia de Deus também o corpo e o físico são predominantes. Podemos 

mesmo afirmar que este é o filme onde o corpo é o verdadeiro protagonista. Outro 

elemento, para além do corpo monstruoso, que predomina ao longo do filme é o corpo 

feminino. Como, por exemplo, na cena de Rosarinho, quando João lhe explica as regras 

de higiene e como lavar as mãos466. 

Neste segundo filme, encontramos verdadeiros cerimoniais ritualistas dedicados 

ao culto do feminino e ao corpo da mulher. Temos de considerar que muitas das 

manipulações do corpo, que pertencem às técnicas extra-quotidianas, são comuns aos 

rituais e às artes performativas. 

O corpo de João de Deus (erótico, produtivo) tenta, através dos rituais que cria, 

mobilizar contra o controlo social uma força que traz desordem e que vem das 

contradições do próprio social. 

No terceiro filme, As Bodas de Deus, depois da exaltação da beleza feminina, 

Monteiro enfatiza o corpo e o acto sexual onde os corpos são protagonistas. Há sempre 

nos seus filmes a elevação da beleza e a baixeza da carne. Como, por exemplo, na cena 

de sexo de João e Elena, que nos faz lembrar a pintura de Bacon, que destruiu o 

conceito de beleza da representação clássica e impôs os seus corpos desfigurados, 

mutilados, contorcendo-se, construindo assim um novo paradigma estético. 

Mais um elemento ligado ao corpo é a cena do interrogatório: João de Deus é 

preso pela polícia por posse de armas de fogo ilícitas. A cena desenvolve-se no quartel, 

nomeadamente no gabinete do inspector. Quando o inspector procura provas contra o 

pseudo-subversor político-social, afirma: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
466 Cena 7 do guião. Minutagem: 26:38 – 31:53. 
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“Basta, aliás, um olhar de relance para a sua configuração craniana, a óbvia 
desproporção com o resto do corpo, para nos apercebermos que estamos 
perante uma espécime cujos traços correspondem à tipologia [da 
“psychopathia criminalis”]”467.  
 
 

É necessário referir ainda duas cenas de uma componente corporal performativa 

de impacto visual deslumbrante: a primeira é quando voltamos a assistir a uma cena 

panóptica no jardim do hospital, na qual o corpo de João de Deus volta a perfazer o 

círculo percorrido em Recordações da Casa Amarela, mas desta vez no sentido 

contrário. 

A segunda cena acontece quando João, como o Caravadossi468 da Tosca, canta 

na prisão, lembrando-se da sua amada Tosca, está recluso na sua cela e, sentado à 

secretária ouvindo a Tosca de Puccini, de repente se levanta-se, brinca com uma laranja 

e começa a dançar de maneira desengraçada mas, ao mesmo tempo, harmoniosa. O auge 

da cena é quando se agarra às barras da janela, fazendo mais uma evidente homenagem 

ao filme Nosferatu.  

O corpo de João de Deus parece estar situado entre a opressão social e o exílio 

existencial. É evidente a importância, nos seus filmes, do relacionamento com o espaço 

urbano, que se transforma pelos movimentos dos corpos, e a forma como o corpo se 

transforma incessantemente nas experiências propiciadas pelos ambientes. 

 

 

O erotismo 

 

 

A passagem da análise da corporalidade até ao erotismo é quase obrigatória. 

Através do erotismo, afirma George Bataille, o ser humano anseia, obscuramente, 

exceder os seus limites, ir para além de si mesmo469. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
467 Monteiro, J.C. Le bassin de John Wayne seguido de As Bodas de Deus. Lisboa: & etc, 1997: 202.  
468 Cavaradossi está na prisão e pede autorização ao carcereiro para escrever uma carta. Começa a 
escrever e perde-se em lembranças da sua amada Tosca. É nesse momento em que canta uma das mais 
belas árias do repertório operático: “E lucevan le stelle…”. “E reluziam as estrelas / e perfumava a terra. / 
(…) / Entrava ela, perfumada / me caía entre os braços. / Oh, doces beijos, oh lânguidas carícias”. E, nos 
versos finais – “E non ho amato mai tanto la vita/ Tanto la vita”. Tosca de Giacomo Puccini. Tradução 
livre, da minha autoria. 
469 Bataille, Georges. O Erotismo. Lisboa: Antígona, 2008: 16. 
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O erotismo esteve sempre presente na literatura moderna, na pintura, no desenho 

e nas artes plásticas. Porém, o tema veio a ter grande importância para o cinema quando 

o estudioso André Bazin apresentou esta arte como a que melhor representava o 

erotismo. E achamos que o cinema de João César Monteiro explicita bem tal afirmação. 

O cineasta sempre declarou nas entrevistas que o tipo de relação que desenvolve com as 

raparigas “não é amor, é afecto; não é sexual, é sensual; não é posse, mas inclinação; 

não é assédio, mas abordagem.”470 

A cinematografia monteiriana está repleta de conotações eróticas. Os seus filmes 

são lugares que se prestam a ilustrar a especificidade de uma sexualidade feminina 

elevada à sacralidade. Em Recordações da Casa Amarela, por exemplo, João de Deus 

quase idolatra a mulher desejada, espiando-a quando ela toma banho e até bebe da água 

do banho quando ela sai e contempla o pêlo encontrado nela.  

Quase poderiamos resumir o erotismo no acto de voyeurismo de João de Deus. 

Objecto de veneração: Julieta. Encontramo-la sempre como objecto do olhar de João, 

quase nunca tendo um papel activo na cena. É espiada quando sai da casa de banho, 

quando está no quarto e mesmo quando ele tenta violá-la. É sempre o olhar de João que 

predomina. João, neste primeiro filme, ainda não alcançou um papel dominante entre as 

mulheres e, por isso, por enquanto pode apenas espiá-las.  

 

Lemos no artigo de Monteiro, P.F. (2012: 469), 

 
Que o protagonista se agarre tão obcessivamente aos substitutos do amor 
que não consegue obter mostra, não a falsidade, mas a força desse amor. 
Pouco comentada tem sido a solidão a que o voyeurismo e o fetichismo 
remetem e que o próprio autor assim assume, ao falar justamente dos 
pentelhos numa entrevista (a Hodgson, 425) sobre A Comédia: «para mim, 
havia também a ideia da ausência. Porque o meu personagem é um 
personagem muito solitário.» 
 
 

Neste primeiro capítulo, assistimos a várias cenas de forte carga erótica que não 

chegam ao acto sexual, ou pelo menos não são mostradas ao espectador. Tudo se 

mantém no nível do desejo: João de Deus deseja Julieta e para ela até rouba à pobre 

Mimi, quando esta morre de hemorragia devido a um aborto ilegal, o dinheiro que ela 

guardava numa boneca para a sua filha. O desejo consuma-se com um acto de violência 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
470 Apud Monteiro, Paulo Filipe “Il cinema idiosincretico di João César Monteiro” in Giarrusso, 
Francesco et al. João giullare di Dio. Tutto il cinema di João César Monteiro. Bergamo-Pisa: Edizioni di 
Cineforum – Edizioni ETS, 2007: 140. 
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não acabado devido à entrada de Dona Violeta (mãe da rapariga) no quarto.471 

A Comédia de Deus, segundo capítulo do tríptico, reflecte um momento peculiar 

da trajectória de representação do corpo e do erotismo no cinema de Monteiro. É um 

filme onde o erotismo alcança a sua máxima expressão; é a história de um homem que 

vê na mulher e na sua beleza juvenil a marca de Deus. A sacralidade com que João 

venera a mulher, por vezes de maneira grotesca, traz em si uma milagrosa poesia.  

Muita da sexualidade que Monteiro explora neste filme alude a Bataille. Vemos 

isso no episódio dos ovos, no banho de leite, nas referências à urina e aos pêlos púbicos. 

Criam-se, assim, um lugar e um tempo fora da realidade, em que a casa e a geladaria, 

durante os rituais, se transformam em templos nos quais o protagonista/ /sacerdote presta 

um culto baseado na celebração da feminilidade. 

Citemos ainda actos perturbadores que se desenvolvem em A Comédia de Deus: 

o primeiro é a “lição” às empregadas na geladaria, como a penetração anal de Rosarinho 

atrás das portas traseiras da geladaria, como etapa de aprendizagem. A sodomia é uma 

palavra de origem bíblica, da destruição de Sodoma e Gomorra, usada para designar as 

perversões sexuais, com ênfase para o sexo anal, que pode dar-se entre homossexuais ou 

heterossexuais. Como é óbvio, hoje em dia é uma prática sexual bastante comum, tendo 

perdido o seu carácter tabu. O que incomoda, na sodomia de João, é que é um dos actos 

praticados com as jovens empregadas da geladaria enquanto etapa obrigatória para 

continuar a trabalhar com ele, como se percebe através as alusões no diálogo entre João 

e Virgínia, no café Sílvia472.  

O segundo o acto de transgressão é a erotização da menina Joaninha, o que nos 

leva à questão da pedofilia, palavra que vem do grego 8;*<6=*9*; (paidophilia), onde 

8;*- (pais) significa "criança" e =*9*; (philia) significa "amizade". A pedofilia é o 

desvio sexual “caracterizado pela atracção por crianças, com as quais os portadores dão 

vazão ao erotismo pela prática de obscenidades ou de actos libidinosos” (Croce, 1995). 

A pedofilia faz parte de um grupo de preferências sexuais chamado Cronofilia, termo já 

não muito utilizado pelos sexólogos, e refere-se às atracções sexuais fora da faixa de 

idade do indivíduo. A pedofilia é classificada como uma desordem mental e de 

personalidade do adulto e como um desvio sexual pela Organização Mundial de Saúde, 

que a define como preferência sexual por crianças, quer se trate de meninos, meninas ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
471 Aconselha-se a leitura do capítulo 3. 
472 Encontra-se transcrito no capítulo 5. 
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de crianças de um ou do outro sexo, geralmente pré-púberes. É necessário sublinhar que 

tudo o que é definido como comportamento desviante deve ser contextualizado. Ou 

seja, é necessário explicitar onde, ou em que tipo de sociedade, tal comportamento é 

individuado. Muitas culturas reconhecem pessoas como tornando-se adultas em 

variadas idades. Por exemplo, a tradição judaica considera como adultos, ou seja, 

membros da sociedade, as mulheres de 12 e os homens de 13 anos de idade.  

João, durante a cerimónia champanhesa, na qual erotiza o corpo da menina 

Joaninha, foi etiquetado pelo público como pedófilo. Uma acção inadmissível na 

sociedade portuguesa473 e em muitos outros países europeus. Durante a cerimónia, o 

que mais choca é a banheira de leite e a cena da cornucópia. Como dizia Barthes,  

 
par leur dépendance métaphorique, l’œil, le soleil et l’œuf participent 
étroitement au génital; et par leur liberté métonymique, ils échangent sans 
fin leurs sens et leurs usages, en sorte que casser des œufs dans une 
baignoire, gober ou éplucher des œufs (mollets), découper un œil, l’énucléer 
ou en jouer érotiquement, associer l’assiette de lait et de sexe, le filet de 
lumière et le jet d’urine, mordre la glande du taureau comme un œuf ou la 
loger dans son corps, toutes ces associations sont à la fois mêmes et 
autres[.]474 
 
 

O realizador quis esclarecer algo sobre a sua personagem, numa entrevista feita 

por Emmanuel Burdeau (em Nicolau, 2005: 445): 

E.B: Então não leva a vida dissoluta do sedutor João de Deus? 
 
JCM: Acho que há aí um grande equívoco pelo qual não sou responsável. 
Nunca fui um sedutor. Mesmo nos filmes, sempre defendi uma coisa muito 
utópica: o amor absoluto. É uma imbecilidade incrível acreditar no amor 
absoluto. Parece que é preciso relativizar esse género de coisas. Até posso 
estar de acordo, mas sem trair esse sonho.  
 
EB: Há amor em As Bodas de Deus? 
 
JCM: Penso que o objecto do amor não está lá. Nesse sentido, acho que 
estou próximo de Godard, que disse num filme recente: ‘Eu sou aquele que 
ama’. Ele é o agente amoroso, ele é activo. Mas se não existe objecto, a 
culpa não é minha. 
 
EB: João de Deus é aquele que ama? 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
473 Escrevi portuguesa, e não europeia, porque existem tribos em alguns países europeus nas quais é 
permitido o casamento de menores com homens de idade igual ou superior aos pais delas.  
474 Barthes, R. “La métaphore de l’œil” in L’anus solaire. Paris: Gallimard, 1970: 1350-1. 
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JCM: De uma certa maneira, sim. 
 
 

Continua o realizador: “Sempre achei que seria divertido ver um senhor de uma 

certa idade contracenar com uma rapariga, e que teria piada que essa criança fosse 

interpretada por um homem velho. Não há nenhuma inquietação, já que a sexualidade 

foi mantida ao nível da infância.” (ibidem, 437) 

No terceiro e último capítulo, As Bodas de Deus, o desejo sexual de João 

mostra-se mais calmo, mais aristocrático mas, ao mesmo tempo, mais explícito. Ao 

longo deste filme, outro elemento constante são os pêlos púbicos475: de Elena quando 

mostra o seu sexo no jardim das rosas e de Joana na prisão quando oferece um deles ao 

recluso João. 

Chegámos então à cena mais perturbadora e, também, a mais criticada do filme, 

ou seja, o plano sequência da cena na cama de João de Deus e Elena, onde vemos o 

corpo esquelético de Monteiro em comunhão com o corpo sinuoso da jovem – é uma 

escabrosa cena de união entre a beleza e uma “velha carcaça”476.  

Como afirma Narboni, 

 
A magreza ossuda de deportado equilibra sem a arruinar a dimensão 
eucarística instaurada pela declaração da mulher que avança sobre o leito 
para se oferecer dizendo: ‘este é o meu corpo’. A crença numa sacralidade 
do real (no sentido em que a entendia Pasolini), a confiança afirmada, 
apesar dos horrores que aqui se perpetram, neste mundo aqui e em nenhum 
outro, o rigor metódico com que Monteiro regressa obstinadamente aos seus 
objectos de desejo e multiplica os lentos trabalhos de aproximação (verbais 
ou gestuais) para diferir a passagem ao acto (...) fazem do seu cinema uma 
série de exercícios espirituais e testemunham a aspiração a uma forma de 
santidade, sem dúvida desencaminhada, inconveniente e blasfema, mas 
ainda assim uma santidade. (Narboni apud Monteiro, P.F., 2012: 290) 
 
 

Para concluir, podemos afirmar que o fetichismo de Monteiro, que marca toda a 

trilogia, é um fetichismo “politeísta” que não resulta de uma excitação única, mas de 

uma miríade de excitações. 

João de Deus, como Pan, deus do corpo, do instinto e do pânico, cadencia a sua 

ambivalência ao ritmo da dança trágica (ou tragédia clássica), que é uma forma de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
475 Aconselha-se a leitura do cap. 5. 
476 Monteiro, João César entrevistado por Burdeau Emmanuel “Não ceder nem um pintelho” in Nicolau, 
João (org.) João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 441. 
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drama. Um drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, envolvendo 

frequentemente um conflito entre uma personagem central e poderes de uma instância 

maior (como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade).  

Nos filmes de Monteiro, em nossa opinião, a transgressão não tem nada de 

escandaloso, jogando antes com os seus fundamentos e com as suas regras. A 

transgressão percorre cada evento, não por negar existências e valores, mas por 

conduzir cada existência e cada valor aos próprios limites. 

Como foi bem explicitado por Lucia Nagib,  
 

é preciso também dizer que o filme [refere-se a A Comédia de Deus] 
sempre oferece uma segunda versão dos fatos, muito diferente daquela 
mostrada do ponto de vista ritualístico e íntimo de João de Deus. Por 
exemplo, embora Rosarinho pareça inteiramente satisfeita com o sexo algo 
doloroso que acaba de praticar com o sr. João e usufrua do «arroz 
malandrinho» que ele lhe prepara a seguir, João é afinal acusado por Judite 
de ter «esgarçado o cu» de sua melhor empregada. Joaninha também, após 
cumprir com visível deleite todas as etapas do ritual do banho e do sorvete 
com o sr. João, provavelmente conta história bem diversa a seu pai 
açougueiro, que retalha o rosto do herói e o manda nas últimas para o 
hospital. (...) 
A dupla perspectiva serve, em boa medida, como crítica social. Em A 
Comédia de Deus, as prováveis fraudes da fábula nada fazem senão 
espelhar uma sociedade que vive de expedientes ilegais. A ingénua 
Rosarinho vive num bairro miserável chamado o Cambodja, onde crianças 
vendem fotos de crimes para a imprensa – e também de Rosarinho nua. A 
dona da sorveteria não apenas comercia garotas, mas vende-se a si mesma 
a empresários estrangeiros. O açougueiro moralista que retalha João de 
Deus comercia carne sem fiscalização, falsificando o carimbo da saúde 
com a ajuda da mulher e das filhas. Diante disto, os pecadilhos de João, de 
fato, não parecem tão graves assim. (Nagib apud Monteiro, P.F., 2012: 
277-8) 
 
 

O que fica claro, ao longo da trilogia, é que não é a sexualidade a produzir os 

seus fantasmas na sociedade, mas a sociedade a produzir fantasmas na sexualidade, a 

marcar o corpo e a castigá-lo. 

Como dizia Bergala (em Nicolau, 2005: 306, 308), 
 
Apesar dos seus ares de vampiro e de dandy, a sua política da rapariga não é 
nunca a do Mestre de face sombria. O humor e uma alegria infantil são os 
antídotos mais seguros e mais permanentes contra os perigos do cinismo e 
do gozo do seu próprio poder. (...) Mesmo nas cerimónias que encena com a 
maior seriedade, introduz sempre uma parte de falhanço, de ‘mais ou 
menos’, de ridículo, de desajeitamento infantil, de auto-ironia que o salva da 
seriedade imperturbável do perverso preso à sua própria perversão. 
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Outras tipologias de transgressão 

 

 

Em As Bodas de Deus, o primeiro acto de transgressão de João é a apropriação 

indevida do título de barão. Segundo os últimos estudos, as pessoas de classe social alta, 

com mais recursos económicos e educação, tendem a comportamentos menos éticos do 

que aquelas com menos recursos. Mendoza-Dento477, professor do Departamento de 

Psicologia da Universidade da Califórnia (Berkeley), falou da publicação de um estudo 

da sua equipa na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Este refere 

que os membros da classe alta, devido a terem mais recursos, se sentem mais seguros, 

têm o luxo de ser mais independentes, tendem a focar os pensamentos e as emoções 

em si mesmos e pensam menos nas consequências que o seu comportamento tem para 

outros. A equipa de estudo revelou que os ricos são mais propensos a quebrar leis 

morais e éticas devido a: 1) independência em interpretações pessoais, que podem 

moldar sentimentos de ter direito sobre outros, além da falta de atenção para com as 

consequências dos actos sem ética sobre as pessoas; 2) reduzida preocupação pela 

avaliação das pessoas e 3) aumento do foco na meta que querem conseguir, custe o que 

custar, ferindo qualquer ética.  

 

Os autores da pesquisa terminam o texto escrevendo:  

 
Ainda que a cobiça possa ser, de fato, uma motivação que todas as pessoas 
têm sentido em algum ponto de suas vidas, nós argumentamos que os 
motivos gananciosos não são igualmente prevalentes através de todas as 
classes sociais. Como nossos achados sugerem, a busca de auto-interesse é 
uma motivação mais fundamental da elite, e o aumento do desejo associado 
com maior riqueza e status pode promover a transgressão. Comportamento 
não-ético ao serviço de interesses pessoais que aumenta a riqueza e a 
posição social, pode ser uma dinâmica auto-perpetuadora que à frente 
exacerba disparidades económicas na sociedade, um frutífero tópico para 
um futuro estudo de classes sociais. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
477 Uma equipa de cientistas do Departamento de Psicologia da University of California, Berkeley, nos 
Estados Unidos, em conjunto com outros de Rotman School of Management da University of Toronto, 
Canadá, pesquisou sobre este assunto, e o resultado foi publicado recentemente na PNSA Early Edition, 
da Academia de Ciências dos Estados Unidos da América, (March 13, 2012 vol. 109 no. 11 4086-4091).  
http://www.pnas.org/content/109/11/4086, último acesso Julho 2013. 
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Há ainda dois últimos aspectos a destacar. Um é a atitude de João de Deus 

como anticlerical assumido. O primeiro elemento que nos traz a esta conclusão é o 

contínuo jogo de palavras que ele faz com o seu apelido. Em A Comédia de Deus, por 

exemplo, quando Joaninha pede os três sabores João responde “o Paraíso está esgotado, 

mas o Vaja con Dios é quase tão bom” (1:38:05). Ainda em As Bodas de Deus, 

encontramos uma personagem que diz ter sido, em tempos, o “enviado de Deus” mas, 

agora que Cristo subiu ao céu e está “sentado no trono celeste à direita do Pai”, já não o 

é. Quando o enviado divino profere esta frase, está sentado à direita de João de “Deus”, 

no banco de pedra do sanatório; é interessante a relação entre o diálogo e a colocação 

das personagens nesta cena. Outro exemplo acontece quando, na cena 6 do guião, a 

Madre Bernarda diz: “Tantas notinhas! Não serão manhas de Lúcifer?”, e João de Deus 

responde: “É dinheiro imaculado. De hora a hora, Deus melhora.”478. Ou ainda, durante 

o diálogo, no jardim do convento, com a Madre Abadessa: 

 
“MADRE BERNARDA 
Eu sei que não. acredita em milagres, mas não esqueço o dia em que, 
trémula de frio, Joana me apareceu pela primeira vez. (...) Os prodígios de 
Deus não cessam de nos surpreender. 
 
JOÃO DE DEUS 
A César o que é de César, a Deus o que é de Deus.”479 
 
 

Mesmo a atitude da freira não é a que se acharia normal. Fuma charutos, profere 

slogans políticos, até diz que não é muito crente. Ainda na cena 6 (Guião, 1994: 132), 

Madre Bernarda diz: “Vou proferir uma blasfémia, mas como Staline dizia, o melhor 

fascista é o fascista morto. Para que a Besta do apocalipse não ressurja. Nunca mais”. 

Mais uma atitude não aceite socialmente é a predisposição para o jogo. O 

comportamento de jogar tem sido classificado como patológico, dentro de determinadas 

condições, e tem sido comparado a disfunções ligadas ao controlo dos impulsos. Como 

no último filme, quando assistimos ao jogo entre João e Omar superando os limites, 

apostando toda a sua fortuna para ganhar ou reter a bela princesa.  

Para melhor perceber as acções do barão de Deus é necessário relembrar a noção 

de despesa teorizada por George Bataille. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
478 Guião, 1994: 129. 
479 Ibidem, 128-9. 
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Como dizia Nagib, em Trópico, 

 
O obsceno, na trilogia, adquire então um viés anticapitalista que, de certo 
modo, se afina à noção de “dispêndio” (“dépense”) formulada por Georges 
Bataille ["A noção de despesa", 1933]. Segundo Bataille, a tradição do gasto 
desmesurado sem expectativa de retorno se liga a uma aristocracia feudal, 
em oposição à burguesia hipócrita moderna, e inclui, entre outros, os jogos, 
as artes e a atividade sexual perversa (isto é, sem finalidade genital). 
 
 

No último capítulo, a personagem apropriou-se do título de barão: há algumas 

reticências da personagem em relação à burguesia. Como dizia Bataille, “a riqueza 

aparece como aquisição, enquanto um poder é adquirido pelo homem rico, mas ela é 

inteiramente dirigida para a perda, no sentido em que esse poder é caracterizado como 

poder de perder. É somente pela perda que a glória e a honra lhe são vinculadas.”480 

Existe, nos grupos sociais, uma pressão que conduz ao princípio da perda. O 

conhecimento da teoria do potlatch exposta pelo sociólogo Marcel Mauss em "Ensaio 

sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas" (1924) parece estar na 

origem do extremo interesse de Bataille pelos factos económicos. 

 
Esse modo de desperdício aparece nas festas, no luxo, nas guerras, nos 
jogos, nos espectáculos e em várias outras actividades da vida social. Não é 
a necessidade, mas seu contrário, o 'luxo', que coloca para a matéria viva e 
para o homem seus problemas fundamentais. (Bataille, 1975: 51). 
 
 

O princípio da perda, portanto, visa a aquisição da honra, glória ou posição na 

hierarquia, ou seja, a perda material pode transformar-se em ganho aos níveis imaterial 

e social. O poder de um chefe passará então a ter significado a partir do seu poder de 

perder: “a riqueza aparece como aquisição enquanto um poder é adquirido pelo homem 

rico, mas ela é inteiramente dirigida para a perda, no sentido em que esse poder é 

caracterizado como poder de perder. É somente pela perda que a glória e a honra lhe são 

vinculadas” (ibidem, 36). 

Até agora apenas uma vez vimos João de Deus jogar às cartas, com o Sr. 

Armando, em Recordações da Casa Amarela. A atitude de João não pode comparar-se à 

patologia do jogo compulsivo, onde um indivíduo perde e aposta tudo, e pode ficar sem 

nada. João já não tem nada, ou melhor dizendo, tudo que ele tem é a mala de dinheiro 

oferecida por um enviado divino. Como dizem muitos psicólogos, não impondo limites, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
480 Bataille, Georges. A noção de despesa: a parte maldita. Rio de Janeiro: Imago, 1975: 36. 
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o jogador pode comprometer a vida social, a renda, o trabalho, os compromissos 

financeiros e, até mesmo, implicar a ruína de seus familiares. Durante o jogo na Quinta 

do Paraíso, a aposta sobe e João diz mesmo: “Ma fortune est mille fois plus grande que 

ce qui est en jeu. Plus ou moins.” E Omar responde : “Mais c’est une somme fabuleuse! 

Toutes mes liquidités n’y suffiraient pas. Si je perds ce qu’il y a sur la table, ça va déjà 

provoquer quelques petits remous dans les milieux financiers, qui sait, une chute du prix 

du baril de brut…”481. Nem no final do filme, quando voltamos a encontrar o enviado, 

percebemos se o dinheiro é realmente um presente ancestral ou foi roubado por mão de 

um louco (reencontramos o enviado internado no manicómio). O que é claro, como já 

foi dito, é que João não está agarrado ao dinheiro e até pode desperdiçá-lo todo num 

jogo de sorte.  

 

Podemos afirmar que a trilogia de Deus é uma janela aberta, que mostra uma 

face da sociedade portuguesa. Durante uma entrevista feita por Gili, na qual foi dito a 

Monteiro: “Recordações da Casa Amarela dá um ponto de vista bastante angustiante 

sobre o estado da sociedade portuguesa”, o realizador respondeu: 

 
Num país livre, acho que não se deve apagar essa imagem. É preciso, apesar 
de tudo - e se puder contar com uma certa benevolência por parte dos meus 
concidadãos e do poder político – dar-lhes essa imagem. O cinema e a 
cultura em geral serão tão mais ricos quanto mais consigam suscitar 
diferentes pontos de vista. Espero que alguns dos meus colegas possam dar 
uma visão mais cor-de-rosa da sociedade portuguesa. O papel dos artistas é 
o de mostrar as dificuldades de uma sociedade, enquanto o do poder é tentar 
escondê-las. O poder português gosta de um cinema que dê uma imagem 
positiva da sociedade, um cinema que se preste a fazer-lhe esse pequeno 
frete. Espero bem que não fique muito contrariado com este filme 
[Recordações da Casa Amarela] senão seria obrigado a exilar-me, ou 
qualquer coisa do género.482 
 
 

Continua o realizador: 

 
Nos filmes podemos lá pôr tudo, podemos hiperbolizar as nossas 
experiências. Na vida, não me posso permitir o comportamento da 
personagem, que age de uma forma livre de todos os constrangimentos, e 
que se inspira – e eu sei que ninguém repara nisso – na personagem de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
481 Guião, 1994: 158. 
482 Monteiro entrevistado por Gili “Um cineasta na cidade” in Nicolau, João (org.) João César Monteiro. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 2005: 415. 
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Opale em O Testamento do Médico e do Monstro. A liberdade dele é sem 
limites. Pode ir até ao crime.483 
 
 

Cremos que, ao longo desta investigação, demonstrámos que a criação de João 

de Deus foi uma maneira de o realizador se libertar das cadeias sociais. Cadeias às quais 

cada um de nós está ligado, de modo a poder sobreviver na sociedade. Uma liberdade 

que o realizador, mesmo na vida real, não podia exercitar em pleno. Sabemos que João 

César Monteiro nunca foi etiquetado como pessoa conformada às normas sociais; foi 

sempre, ao invés, uma pessoa/personagem sui generis, livre para expressar o próprio 

pensamento e acções; através dos seus filmes, ele enfatizou a sua natureza rebelde. João 

de Deus é, em definitivo, uma personagem transgressiva e fora da lei, um autêntico 

outsider. Lembremos o que João declara no quartel, no último capítulo da trilogia: 

 
Alega ignorar a existência do material de guerra encontrado, após busca das 
forças de ordem na Quinta do Paraíso, bem assim como os intuitos com que 
ali terá sido depositado. Entre este facto e os acontecimentos produzidos no 
teatro de São Carlos não vê qualquer ligação, dado que é absurdo pretender-se 
transformar o facto grotesco de uma sociedade que morre de tédio num acto 
de rebelião armada. Nunca a burguesia se atreverá a enfiar o cano dos 
canhões no céu da própria boca. (...) 
Embora admita que o seu comportamento terá provocado distúrbios que o 
ultrapassaram, pretendeu apenas divertir-se, ir para a pândega, nunca tendo 
tido em mente o recurso a meios violentos para derrubar o governo.”484 
 
 

Achamos bastante esclarecedor também o resumo que o inspector de polícia, em 

As Bodas de Deus, faz de João: 

 
“Durante um certo tempo, o senhor trabalhou numa geladaria em Lisboa, 
cuja proprietária é procurada pela polícia por presumível envolvimento 
numa rede internacional de droga e prostituição. (...) 
O senhor foi internado num asilo psiquiátrico por exibir, em pleno dia, num 
jardim público os órgãos genitais a uma menina de sete anos. (...) Cuspiu 
num olho de um inspector de polícia. (...) Não estou a ser exaustivo, senhor 
João de Deus. 
Estava pacientemente a recordar-lhe alguns pormenores da sua vida que, 
desgraçadamente, não deixa grandes margens para dúvidas, no que se refere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
483 Ibidem, 445. 
484 Interessante como esta afirmação, “nunca tendo tido em mente o recurso a meios violentos para 
derrubar o governo”, discorda da frase proferida, no início do filme, por João, quando este pede ao 
Enviado de Deus se, com o dinheiro que acabara de receber, poderia “derrubar governos”. Guião, 1994: 
107. (Minutagem: 1:57:35 – 1:58:59. A cena acaba ao minuto 2:00:45). 
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a um comportamento doentio que situamos no domínio da psicopatologia 
criminalis. (...) 
Instalou-se à grande e à francesa na Pousada de Santa Isabel e sumiu-se sem 
dizer água vai. (...) Apropriou-se indevidamente de um título nobiliárquico. 
(...) Os factos demonstram, senhor João, que usou estratagemas vários para 
atingir propósitos fraudulentos. (...) 
A propriedade [a Quinta do Paraíso] foi adquirida a pronto pagamento, por 
um quantitativo superior ao seu valor real. (...) Como é que um modesto 
empregado de uma geladaria se vê subitamente na posse de uma fortuna 
astronómica?”485 
 
 

Por último, o posicionamento político de Monteiro fica ainda mais explícito nas 

palavras proferidas pelo realizador durante uma entrevista conduzida pela jornalista 

Mota Ribeiro: 

 
MR: Seria óptimo para si viver numa anarquia. 
 
JCM: Seria bom para todos. A anarquia é uma coisa muito ordenada. 
 
MR: Qual é o seu ideal de sociedade? 
 
JCM: Sou por uma transformação radical da sociedade, por meios violentos. 
Se pudessem ser pacíficos tanto melhor, mas já se sabe que assim não se vai 
lá. Vai haver uma nova revolução, mas não nos mesmos moldes das 
fracassadas revoluções. 

 

MR: Não se sabe é quando. 

 

JCM: Todo o sistema capitalista está agónico, é um sistema autofágico. A 
revolução será menos classista e, se calhar, serão os próprios ricos - deixe-
me usar esta linguagem simples - que vão ter de a fazer. O mal estar está 
perfeitamente instalado na classe dominante. A classe dominada tem os 
problemas do costume, de sobrevivência, etc; a outra tem toda a estrutura 
familiar desfeita, os filhos tresmalhados... Se não lhe quiser chamar 
revolução chamo-lhe, pelo menos, reciclagem do sistema.486. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
485 Minutagem: 02:00:45 – 02:06:13. 
486 Mota Ribeiro, Anabela “O que gosta de fazer? Nada. A sério” in Suplemento Dna - Diário de notícias 
26.07.97, p. 19. 
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