A MORAL COMO ECONOMIA DE TROCAS:
AS MULHERES E A AUTORIDADE
Catarina Maia1

Resumo: Nas artes, e o cinema não é exceção, a mulher é muitas vezes vista
dentro do quadro romântico de uma perfeita dicotomia: a mulher anjo e a
mulher diabo, ou a esposa fiel e a sedutora femme fatale. A atravessar a obra
cinematográfica de João César Monteiro encontramos também, claramente,
estes dois tipos de mulher, embora bastante diluídos em relação ao estereótipo
puro. Nos seus filmes, e especialmente no círculo de relações da personagem de
João de Deus, surgem, podemos dizer, as mulheres que representam o desejo, e
as mulheres que representam a autoridade. Nesta apresentação quero explorar
apenas o segundo tipo. As mulheres que representam a autoridade (familiar,
económica, religiosa): Dona Violeta, Judite e Madre Bernarda. Estas três
personagens (de Recordações?, A Comédia? e As Bodas?, respectivamente),
todas magnificamente interpretadas pela mesma atriz, Manuela de Freitas, não
coincidindo, formam uma certa unidade. Envelhecem, sofrem uma evolução,
mas mantêm sempre, todas elas, o estatuto de poder. São por isso
particularmente interessantes pela corrupção moral que exibem. Elas
funcionam como “personagens tipo”, ilustram o carácter comum de um tempo
específico, o nosso, em que da linguagem moral restam apenas reminiscências.
Instaladas num mundo capitalista onde a moral é uma espécie de
impossibilidade lógica, vivem das aparências, de uma moral como economia de
troca.
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Introdução
Uma das qualidades de João César Monteiro enquanto realizador consiste na
sua agudeza e habilidade para iluminar, muitas vezes através do humor negro, a
dimensão obscena da autoridade simbólica. O suicídio de um Presidente da
República anão e da sua comitiva de fantoches, um cónego e um político
rodeados de prostitutas com vestidos alugados, uma polícia ignorante e
pacóvia... Não são difíceis de encontrar nos filmes de Monteiro exemplos onde
a autoridade é desafiada e exposta ao ridículo, os seus vícios exibidos como
esgotos infectos a céu aberto. Porém, em vez de tentar uma apresentação
exaustiva, esta análise focará apenas três casos que, pelas suas características
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particulares e pelo peso que têm na narrativa fílmica, funcionam como
paradigmas da autoridade simbólica.
Refiro-me aos exemplos de Dona Violeta, Judite e Madre Bernarda, três
personagens centrais de Recordações da Casa Amarela (1989), A Comédia de
Deus (1995) e As Bodas de Deus (1998), respetivamente, todas magnificamente
interpretadas pela mesma atriz, Manuela de Freitas, que, não coincidindo,
formam uma certa unidade. Envelhecem, sofrem uma evolução, mas mantêm
sempre, todas elas, o estatuto de poder. São por isso particularmente
interessantes pela corrupção moral que exibem.
Estas personagens encarnam e são a expressão viva do universo moral
altamente fragilizado e decadente onde não existem valores estáveis para além
da defesa das aparências. A beata, a empresária e a Madre Superiora
funcionam, pois, como “personagens tipo”, ilustrando o caráter comum de um
tempo específico, o nosso, onde a ação moral se tornou numa espécie de
impossibilidade lógica. Este estado traduz uma teoria, o emotivismo, que reduz
a moralidade à expressão de preferências individuais e suprime qualquer
distinção genuína entre relações sociais manipuladoras e não-manipuladoras2.

As Personagens como Espelhos Sociais
Torna-se aqui crucial considerar o conceito de personagem como uma chave
interpretativa da crítica à modernidade, como nos a oferece Alasdair
MacIntyre. Neste sentido, então, o que é uma personagem?

Characters specified thus must not be confused with social roles in
general. For they are a very special type of social role which places a
certain kind of moral constraint on the personality of those who inhabit
them in a way in which many other social roles do not. (…) They are, so
to speak, the moral representatives of their culture and they are so
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because of the way in which moral and metaphysical ideas and theories
assume through them an embodied existence in the social world.
Characters are the masks worn by moral philosophies. (MacIntyre 1984,
27-28)

MacIntyre escolhe a palavra “personagem” (character) atendendo
justamente ao modo como nela se associam a expressão dramática e a prática
moral. Quando introduz esta ideia, ele refere-se a antigas tradições dramáticas
como o teatro Noh ou as moralidades do teatro medieval inglês, que usam um
conjunto de personagens imediatamente reconhecidas pelo público, figuras que
personificam defeitos, virtudes ou acontecimentos, personagens alegóricas
como, por exemplo, a Luxúria, a Avareza, a Guerra, o Trabalho ou o Comércio,
etc.. Perceber estas personagens dentro de uma narrativa significa saber
decifrar o código no comportamento dos atores que as representam. Do mesmo
modo, segundo MacIntyre, determinado tipo de papéis sociais específicos e
emblemáticos de certas culturas fornecem também personagens reconhecidas e
a nossa capacidade para as identificar é socialmente decisiva porque o
conhecimento da personagem permite-nos a interpretação das ações dos
indivíduos que assumiram essa personagem.
MacIntyre não explica exatamente como selecionar estas personagens,
mas é evidente que muitas profissões modernas como a de dentista, de
empregado de mesa ou recepcionista não são personagens neste sentido. Como
personagens típicas da modernidade, personagens que encarnam portanto os
valores e modos de vida emotivista, MacIntyre indica o esteta rico, o
administrador (manager) e o terapeuta. Mesmo numa descrição sucinta, é
importante reter como estas personagens incorporam e fundem em si mesmas
um tipo específico de personalidade com o papel social que representam.
Destas três personagens, talvez a menos próxima de nós seja a do esteta.
A personagem do esteta vive num contexto de riqueza e abundância, onde a
necessidade de trabalhar desapareceu.

Atormentado pelo tédio e na sua

incessante busca pelo prazer, ele permite-se tratar as outras pessoas como
meros meios para alcançar os seus fins. Usando-as e manipulando-as a seu bel-
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prazer. Mas, no fundo, o que esta personagem representa é um ser ocioso, que
coloca os seus pequenos prazeres à frente de todos e de tudo o resto3.
Por outro lado, o contexto em que se movem o terapeuta e o
administrador é o mundo empresarial e burocrático. Enquanto profissionais
eles excluem-se do debate social e moral, veem-se e são vistos pelos outros
como figuras incontestáveis que se restringem ao campo dos factos, da
eficiência, daquilo que pode ser provado e medido (como o lucro). Eles
representam a racionalidade burocrática, ou seja, a racionalidade que faz
corresponder de forma rápida, eficiente e económica os meios e os fins. A
ambos não lhes interessam os fins, esses são-lhes muitas vezes fornecidos. A
eles cabe-lhes apenas a execução prática de transformar materiais brutos em
produtos para venda, trabalho desqualificado em trabalho qualificado,
investimento em lucro (administrador); transformar sintomas neuróticos em
energia bem direcionada, indivíduos mal-ajustados em indivíduos bemajustados (terapeuta).
O retrato que estas personagens nos deixam é o de um mundo visto
como uma grande arena onde a luta pela satisfação egoísta dos nossos desejos é
uma prioridade e os outros são vistos como meios para uso pessoal. Esta é
também a realidade que habitam as personagens nos filmes de Monteiro, uma
realidade onde essas personagens se sentem em casa.

As Mulheres e a Autoridade
Em Recordações, a primeira imagem que nos é dada da personagem de Dona
Violeta (Imagem 1) sucede-se a um inesperado e violento raccord sonoro que
interrompe a música suave de Schubert com o que se assemelha a um disparo,
fazendo levantar voo os pássaros na copa de uma árvore. O espectador está
agora atento e em sentido, a primeira imagem desta mulher surge, então, num
plano aproximado de peito onde a expressão rígida da sua face ocupa quase
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todo o espaço do quadro e onde a profundidade de campo é eliminada para lhe
dar ainda mais destaque. Atendendo apenas à informação visual, a sua
aparência austera traduz-se no penteado (cabelo grisalho, nenhum fio fora do
lugar), na roupa (um vestido negro que a cobre do pescoço aos pés), no olhar
frio, autoritário e desdenhoso que lança de soslaio, e que é potenciado pelo
plano longo e o uso do contrapicado (Imagem 2). A sua integridade perece à
prova de bala. Será?

Imagens 1 e 2

A cena que introduz esta personagem, que nos apresenta a dona da
pensão onde se situará grande parte da ação do filme, é muitíssimo bem
conseguida. Note-se como em apenas 3 minutos temos: arrogância e vaidade
(na sua casa não há bichos4, está tudo impecavelmente limpo, foi casa de
marqueses e de príncipes de Portugal, até a televisão já lá esteve), presunção e
desdém (duvida da limpeza de João de Deus, sabe-se lá por onde ele andou), a
pequena e baixa corrupção (“a coisinha” que a menina Julieta, sua filha, tem
segura na PSP), a extrema valorização das aparências (não quer, de modo
nenhum, que a vizinhança saiba do pequeno incidente com os percevejos),
poderia abalar a reputação da casa, e a reputação é muito importante, a
reputação traz dinheiro e o dinheiro reputação.
Mas as suas qualidades não se esgotam por aqui: ela é bisbilhoteira e
controladora (quer saber o que João de Deus tem nos sacos, se o rádio que traz
4
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escondidas.
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é a pilhas). Conhece a gula (aos hóspedes oferece um chazinho, mas mal se vê
sozinha, empanturra-se de bom-bons que tinha propositadamente escondidos),
é debochada (na festa de anos de João de Deus repare-se no modo lascivo e
ordinário com que lambe e abocanha o bolo).

Imagens 3 e 4

Uma outra cena interessante em termos de mise-en-scène e composição
do quadro é a do “tribunal de rua” (Imagem 3). Mais uma vez impecavelmente
vestida de negro, xaile pela cabeça, bíblia e terço na mão (armas que
obviamente não se priva de usar quando quer dar ênfase ao que diz), este é o
desenho perfeito de uma beata. Estrategicamente posicionada no centro do
conjunto é ela quem orquestra a cena5, mas enquanto fala condoída da desgraça
que se abateu sobre a sua respeitosa casa, ouvem-se vozes dissidentes que
acusam: “chulo”, referindo-se a Laurindo, hóspede que foi preso, e comentários
indecorosos sobre a menina Julieta. Ela finge que não ouve, continua o seu
espetáculo e esforça-se por mostrar aos vizinhos a sua religiosidade e
integridade absolutas.
Os exemplos são muitos, entre eles o pequeno acidente em que o cão de
Mimi (Sabina Sacchi) urina nos seus preciosos veludos. Nesta cena apenas
ouvimos a conversa entre a Dona Violeta e Mimi, em campo está João de Deus
indiferente, deitado na cama a ouvir um relato de futebol através do rádio. Mas
não precisamos ver para perceber a violência e crueldade da personagem.

5

Repare-se como João de Deus é a única personagem que se movimenta, todos os outros estão
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Violeta diz claramente que quando levaram o Sr. Laurindo foi a primeira coisa
de que se lembrou, dos veludos. Ou seja, não a situação da rapariga, nem que ele
tenha sido preso, mas os veludos. As circunstâncias em que ocorre a própria
morte de Mimi, vítima de um aborto clandestino, Violeta não está
minimamente abalada com a trágica morte da sua hóspede, as suas lágrimas são
visivelmente teatro, só está preocupada, isso sim, com as implicações que isso
lhe possa trazer, uma vez que foi chamada à polícia.
Mas a cena em que Dona Violeta apanha João de Deus no quarto da filha
é talvez a mais flagrante. Menina Julieta (Teresa Calado), a mulher-polícia, está,
enfim, meio despida na sua farda, soluça debruçada na cama. João de Deus
atira-lhe o maço de notas que roubou a Mimi e sai disparado pela porta. Perante
isto, o primeiro impulso de Violeta, frio e racional, é o de recolher rapidamente
todo o dinheiro espalhado sobre o corpo da filha (avareza, mesquinhez,
cálculo). As suas mãos ávidas dirigem-se para o dinheiro, não para a filha
(Imagem 4). Depois, mera ação protocolar, vai para a janela pôr-se a gritar.
Denuncia com pormenor o sucedido só para ser humilhada pelas vizinhas que
em grande alarido desvalorizam a situação alegando que ele não era capaz,
põem em causa a sua robustez sexual. Rapidamente a conversa entre as
vizinhas deriva em insultos mútuos, com uso de uma linguagem obscena, o que
a choca muito, mas as suas ações denunciam uma mulher sem escrúpulos,
muito pouco impressionável. Coloca a mão no peito, onde tem o coração ou o
dinheiro?6.
O próximo exemplo é retirado do segundo filme da Trilogia, A Comédia
de Deus. Judite, na descrição do próprio César Monteiro, “representa uma certa
ordem [a ordem estabelecida]. É uma ex-puta. Subiu na vida e não tem nenhuns
escrúpulos” (AAVV 2005, 428). Tornou-se empresária e emprega agora João de
Deus no Paraíso do Gelado. Ao examinar em detalhe a primeira cena da Dona
Violeta constata-se como nela se condensam de forma extraordinária vários
aspetos fundamentais da caracterização da personagem. Apesar de não ser tão
completa, também a primeira cena de Judite é muito reveladora. Ela chega à
6
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geladaria acompanhada por um homem mais jovem, claramente um simplório
que ela usa como objeto sexual em troca do conforto que ela lhe pode oferecer,
e dirige-se diretamente para a caixa registadora (Imagem 5). Grita com as
empregadas numa atitude arrogante de quem sabe que manda, mas o destaque
vai no sentido da imediata associação ao dinheiro.
Judite é uma mulher ambiciosa e orgulhosa (“Tudo o que tenho saiu-me
do pelo”). A sua ética é muito semelhante à do administrador de MacIntyre,
para esta personagem a única virtude reflete-se nos lucros. Na cena em que
apresenta a João de Deus os seus planos de expansão dos negócios com um
francês (Imagem 6), a sua ganância, o cálculo, a falta de escrúpulos destacam-se
como as maiores virtudes desta empresária. Virtudes que, não haja dúvida, a
retiraram da vida de prostituta e a transformaram numa empresária de sucesso.
O segredo do negócio, como explica Judite, é deixar os sentimentos de lado:
“Posso ter sido puta, mas doida é que nunca fui. ‘Oh filho, queres papar um
broche? Paga. É tanto.’ Sempre a facturar. Coração ao largo.” O conteúdo, os
bens ou serviços (se são gelados ou “broches” que se transacionam), não
interessa, interessa a fórmula lucrativa.

Imagens 5 e 6

Um dos exemplos mais perfeitos da sua capacidade de organização e da
sua completa falta de escrúpulos surge na cena do serão onde, à volta da mesa
estão Judite, o cónego de Braga, para abençoar o gelado, um político promissor,
chamado Dr. Cruel, as suas companhias femininas (prostitutas com vestidos
alugados) e, claro, Antoine Doinel (Jean Douchet), célebre confeiteiro francês,
convidado de honra e quem preside à assembleia reunida para assistir ao
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julgamento do gelado preparado por João de Deus7. Como criador do gelado,
cabe a João de Deus fazer um discurso:

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.

No final todos aplaudem. O que se diz não é importante, importante é
que o negócio se faça. O conflito é evitado a todo o custo, a aparência está a
cima de tudo, porque a sinceridade, ou tão simplesmente a realidade pode
prejudicar a empresa.
Mas o negócio acaba mesmo por não se fazer. Parece que o francês era
ainda mais trafulha do que o que naturalmente se esperava. Nada se perde, tudo
se transforma. O negócio é substituído por um outro, desta feita em associação
com o senhor cónego, que por acaso tem uma propriedade mesmo ao lado da Sé
de Braga. A ideia é lucrar com os peregrinos. “Tudo bem quando acaba bem”.
Mas João de Deus tem a sua própria agenda de trabalhos e não podia
estar menos preocupado com o sucesso ou fracasso dos negócios de Judite.
Ocupa-o a criação do gelado perfeito, que envolve banhar uma adolescente,
Joaninha (Cláudia Teixeira), numa banheira de leite. Desta vez a aventura acaba
mal para João de Deus que é espancado pelo pai da rapariga. Quando João de
Deus regressa do hospital ao Paraíso do Gelado encontra o espaço
completamente remodelado. Já não se trata de uma produção nacional mas
vendeu-se ao império do Ice Cream. Judite, que chega com outro

7

Esta sequência, como explica Paulo Cunha, pode ser vista como uma alegoria em que o
império do ice-cream americano e o industrialismo em massa representam a ameaça à
identidade nacional e a subjugação dos interesses portugueses pelos interesses comunitários.
Cf. Cunha 2010, 55.
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acompanhante, fica furiosa por encontrar João de Deus no seu estabelecimento
e começa o seu julgamento público. Ela faz a acusação:

Esgarçou o cu da minha melhor empregada. Uma pobre órfã de pai e
mãe, acabada de sair 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 abandonou logo a mulher e as filhas. Meteu-se com
uma criança! A coisa deu brado. Uma escandaleira.

A subtileza do humor negro de Monteiro é preciosa. É evidente que o
facto de João de Deus ter sodomizado uma empregada não é o motivo para a
espetacular indignação de Judite — na conversa sobre a expansão do negócio a
que já aludi ela deixa claro que sabe, e não se incomoda muito, com estas
práticas mais ou menos recorrentes. O problema está no escândalo. Se fosse
possível abafar o caso da Joaninha, não haja dúvida, tudo continuaria em grande
paz. Trata-se então de um teatro, em tudo semelhante ao tribunal de rua de
Dona Violeta. Mas a capacidade desta empresária para se regenerar, para
converter os obstáculos em novas oportunidade de negócio, esta é a sua
característica mais marcante. No filme seguinte, As Bodas de Deus, ficamos a
saber que Judite é procurada pela polícia por “presumível envolvimento numa
rede internacional de droga e prostituição”. João de Deus limita-se a dizer que
ela “é mulher para isso e para muito mais”.
O último exemplo é o da Madre Bernarda. Das três personagens, esta é a
que tem menor peso narrativo, mas, ainda assim, a sua análise revela aspectos
muito interessantes. Seguindo a mesma abordagem, começo pela primeira cena
de apresentação da personagem. Depois de a custo ter salvo Joana (Rita Durão)
do suicídio, João de Deus vai entregá-la aos cuidados das freiras, que o recebem
com grande júbilo. Na primeira imagem que vemos da Madre Bernarda, ela
surge do meio da escuridão (para onde depois regressa) Imagem 7. Quando
pergunta a João De Deus se ele é crente a resposta que dá é que: “Não é uma
questão de crença. É uma questão de confiança. Deus é obscuro”. É muito
interessante notar como toda a composição do quadro concorre delicadamente
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para essa ideia, o negro como fundo, os degraus que separam João de Deus da
Madre, o hábito de freira que lhe recorta o rosto — o que dá a esta cena uma
estética próxima do surrealismo. (Imagem 8)

Imagens 7 e 8

Mas a Madre tem também, afinal, pouca fé, como ela própria confessa ao
Barão de Deus (novo título de João de Deus). É antes sensível a valores mais
seguros como o dinheiro que este lhe entrega para “obras de beneficiação do
convento”, tax free. Repare-se também na janelinha por trás da Madre
Bernarda. Por ali vão passando várias freiras. A curiosidade e coscuvilhice são
claramente virtudes neste convento. Como agradecimento pelo donativo, a
Madre convence João de Deus a acompanhá-la num cozido à portuguesa
servido por Joana. Nesta cena, enquanto fumam charuto, trocam-se blasfémias
e obscenidades (“O melhor fascista é o fascista morto.”).

A Moral como Economia de Trocas
É evidente que a escolha destas três personagens não foi inocente. A beata, a
empresária e a Madre incorporam na visão do realizador os valores, as crenças,
os modos de pensar e de agir de uma cultura específica, a nossa. Como vimos,
entre outras coisas, a Dona Violeta recebe o dinheiro em troca da violação da
filha. Em A Comédia… Judite vende-se em troca do consórcio com o francês
com vista à expansão do negócio dos gelados. Em As Bodas a Madre Bernarda é
um fantoche religioso, sensível ao estatuto social, ainda mais sensível quando
isso envolve “muitas notinhas”. Trata-se sempre de uma troca, de uma
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economia de troca, onde os valores morais representam uma fraca moeda de
câmbio.
A obra cinematográfica de João César Monteiro é um campo singular de
reflexão sobre a realidade social, o modo como nos dá a ver, através do excesso
e da distorção, certos aspectos escondidos dessa realidade faz dos seus filmes
experiências libertadoras. Ser capaz de reconhecer a obscenidade na
autoridade, capaz de rir dos poderosos é um caminho para nos libertarmos do
seu controlo. Monteiro insistiu sempre na criação artística e estética como o
veículo privilegiado da afirmação da liberdade.
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