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“Le cinéma, c’est un oeil ouvert sur le monde” 

(Joseph Bédier, 2015).
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PREFÁCIO

O cinema pode se mostrar como uma importante ferramenta 
de convencimento. Mesmo quando não seja seu principal escopo, 
uma obra cinematográfica é portadora de visões de mundo, que, 
por sua vez, carregam consigo estereótipos, representações e 
lugares comuns de uma época. O investimento necessário para se 
produzir um filme, às vezes, envolve a cifra dos milhões, e, nesse 
processo, geralmente estão envolvidos governos ou entidades de 
considerável expressão na sociedade.

Efetivamente, a capacidade de o cinema influenciar pessoas 
levou Estados a fazerem uso das várias possibilidades que o veículo 
oferece, seja como forma de propaganda governamental, seja para 
difundir a imagem de um país no exterior e, com isso, atrair parceiros 
pela empatia. Nos Estados Unidos, por exemplo, maior potência 
mundial, os estúdios de Hollywood guardam estreita relação com 
o poder político através de agências de fomento e órgãos regula-
dores. Na história do país, vários foram os momentos em que o 
cinema serviu como estratégia de política internacional. 

Um caso emblemático dessa relação entre cinema e política 
externa se deu durante a década de 1930 e 1940, com a chamada 
Política da Boa Vizinhança de Franklin Delano Roosevelt. A iniciativa 
foi apresentada na Conferência Pan-Americana de Montevideo, em 
dezembro de 1933, no intuito de estreitar os laços culturais entre 
os Estados Unidos e a América Latina, bem como de acalmar os 
ânimos na região, acirrados devido aos longos anos de vigência da 
política do Big Stick (em português, “Grande Porrete”). Idealizada 
por Theodore Roosevelt em 1901, essa política, cujo nome já sugere 
sua agressividade, caracterizou-se por um período de forte interven-
cionismo na América Latina pelos EUA, que viam nas américas a 



11

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

extensão de seu próprio quintal. Data dessa época a criação, pelos 
estúdios Walt Disney, dos personagens Pato Donald e Zé Carioca, 
este a representação do camarada malandro e faceiro do Brasil. 

O Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), 
órgão ligado ao Conselho de Defesa Nacional do governo dos EUA, 
atuava no Brasil com o Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP) do Estado Novo de Getúlio Vargas. Procurou-se cuidar para 
que a distribuição dos filmes hollywoodianos se restringisse àqueles 
que exaltavam o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida 
consumista da classe média estadunidense. O OCIAA contratou o 
aclamado diretor de cinema Orson Welles para tratar de assuntos 
culturais no Brasil. Mais que um diretor de cinema designado para 
realizar filmagens, Welles se apresentava, de fato, como mostra 
o Memorandum CO-948 do OCIAA de 27 de abril de 1942, como 
um verdadeiro embaixador da cultura norte-americana na América 
Latina (apud ZAGNI, 2011, p. 316).

Um outro exemplo do uso do cinema como instrumento de 
política internacional se deu no interior do chamado Plano Marshall, 
um pacote de ajuda dos Estados Unidos para a reconstrução dos 
Estados aliados europeus depois da Segunda Guerra Mundial. O 
acordo tinha como premissa a distribuição maciça de produções 
cinematográficas hollywoodianas na Europa. François Truffaut, 
expoente da Nouvelle Vague francesa, é testemunha dessa medida 
em seu artigo André Bazin, l’occupation et moi (TRUFFAUT, 1975). 
É que, no dizer de McClure, o cinema é o idioma americano por 
excelência (McCLURE, 1971). Se o cinema é o idioma dos Estados 
Unidos, maior potência mundial, então não poderia deixar de ser 
instrumento de americanização do mundo, de ser o lugar de difusão 
dos mitos fundadores do “sonho americano”.

Já durante a Guerra Fria, os estúdios cinematográficos, nos 
Estados Unidos, eram constantemente policiados pelo tribunal 
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macarthista, pois acreditava-se que a circulação de ideias comu-
nistas pelo cinema poderia reforçar o risco da invasão do inimigo, 
ou seja, da União Soviética, ou, pelo menos, de seu discurso 
socialista. Foi criado, assim, no Parlamento, pelos republicanos, o 
Comitê de Atividades Antiamericanas. Baseando-se em denúncias 
anônimas, esse órgão procurava extirpar todas as representações 
que, de alguma forma, denegrissem os valores do Estado mínimo, 
este considerado a essência do americanismo.

O discurso cinematográfico se mostra, às vezes, como se 
percebe, repositório de relações de poder. Se o cinema possui tal 
prerrogativa, então Hollywood, “meca” da indústria cinematográfica 
e emanação da ideologia da maior potência econômica e militar 
do mundo, não poderia deixar de ser importante objeto de estudo 
de humanistas e, por conseguinte, de internacionalistas. Os filmes 
os mais aparentemente inofensivos podem carregar consigo alto 
conteúdo ideológico, pois, como defende Amossy, “que ele vise 
uma multidão indistinta, um grupo definido ou um ouvinte privile-
giado, o discurso tem sempre como escopo produzir um impacto 
sobre seu público” (AMOSSY, 2006, p. 1, tradução nossa2). Isso 
significa dizer que, dado o caráter intencional do ato humano, e, 
por extensão, do discurso, há subjacente nele o intuito de suscitar 
alguma reação do espectador. 

Assim, o cinema pode ser considerado um discurso que 
permite muitas vezes compreender os lugares comuns, os precon-
ceitos, as ideologias que circulam no interior da sociedade. Alguns 
filmes são capazes de captar sutilezas históricas, o que subsidia 
o trabalho do historiador. Uma obra cinematográfica, a seu modo, 
confere sentido e lança interpretações sobre o dado vivido. 

2. Qu’il vise une multitude indistincte, un groupe défini ou un auditeur privilégié, le discours 
cherche toujours à avoir un impact sur son public.
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Do ponto de vista linguístico, um filme é considerado discurso 
tendo em vista alguns critérios. Segundo o Dicionário de Análise 
do Discurso de Charaudeau & Maingueneau (2004), no verbete 
“discurso”, encontram-se determinados pré-requisitos que fazem 
com que certo enunciado seja considerado como tal: a) organi-
zação transfrástica; b) orientação, c) ação/interatividade, d) contex-
tualização, e) autoria e f) normas de constituição. 

A organização transfrástica indica que o discurso dispõe 
de uma série de códigos semiológicos que, no conjunto, veicula 
determinada mensagem. A orientação sugere que o discurso está 
voltado para determinada finalidade, visa a provocar certo efeito 
no espectador. A ação/interatividade consiste no fato de que 
todo discurso suscita no público determinada atitude, mesmo que, 
paradoxalmente, de passividade. A contextualização diz respeito 
ao caráter situado do discurso. A autoria, como o próprio nome 
sugere, está na ideia de que todo enunciado é emanação de um 
sujeito específico. Finalmente, as normas mostram que determi-
nado tipo de enunciado apresenta regras próprias de constituição. 

No cinema, a organização transfrástica está na junção de 
diversas manifestações artísticas como a música, a fotografia, o 
teatro, etc. que, juntas, contribuem para formar um sentido específico. 

Em alguns filmes que poderiam ser denominados de “cinema 
de tese”, a orientação, através de uma análise argumentativa, fica 
explícita, como quando, em Sindicato de Ladrões, de Elia Kazan, 
objeto de análise no terceiro capítulo, os componentes dos operá-
rios do sindicato são representados com categorias negativas, e 
o herói dissidente da “ditadura” sindical, com categorias positivas. 

Esse mesmo exemplo mostra a capacidade de o discurso cine-
matográfico suscitar ações e interatividade, no caso, de posturas 
anticomunistas/socialistas e pró liberalismo (político e econômico). 
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O filme em questão é passível também de ser contextuali-
zado no período macarthista de “caça às bruxas”, isto é, de guerra 
cultural contra toda ideologia esquerdista nos Estados Unidos no 
período da Guerra Fria. 

No que diz respeito à autoria, no cinema, a figura do autor 
é complexa, por ser o filme produto da convergência de diversas 
subjetividades, como a do roteirista, do produtor, do figurinista, do 
técnico de som, dos atores, dos personagens, etc. Entretanto, a 
assinatura final é do diretor. É ele quem, como um maestro, irá reger 
o jogo cênico e imprimirá sua identidade no filme. Dessa forma, 
é possível dizer que o filme cumpre o requisito da autoria para se 
configurar como discurso. 

Uma produção cinematográfica também possui normas de 
constituição que lhe são próprias, como os papéis do diretor, dos 
atores, dos responsáveis pelos efeitos visuais, etc.; o lugar para o 
seu acontecimento, que é a sala de cinema ou o aparelho reprodutor, 
uma temporalidade, que é o momento da projeção e uma modali-
dade visual e sonora. Mesmo o cinema mudo possui acompanha-
mento musical que, por sua vez, auxilia na produção de sentido.

O cinema, portanto, pode ser considerado uma expressão 
discursiva repositório de ideologias que se difundem na sociedade 
e instrumento de políticas de soft power. Assim, propõe-se, nesta 
obra, reunir perspectivas teórico-metodológicas para o estudo 
cinematográfico no âmbito das Ciências Sociais, em geral, e das 
Relações Internacionais, em particular, tendo como pano de fundo 
um exemplo de análise de dois filmes do diretor Elia Kazan.

Kazan era não só um artista, mas também um intelectual e 
militante político. Foi membro do Partido Comunista americano na 
década de 1930 e delator no tribunal macarthista na década de 
1950. Tratava-se de um duplo imigrante. Era originário da região 
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da Anatólia, na Turquia, mas de uma família de minorias gregas 
refugiadas. Chegou aos Estados Unidos ainda jovem junto com os 
pais. O diretor, por conseguinte, poderia oferecer um olhar tanto de 
dentro, quanto de fora, sobre os problemas que apresentava.

Um dos filmes escolhidos para análise, Rio Violento, passa-se 
na década de 1930, período da crise do mundo capitalista, com crash 
da bolsa de Nova York e as tentativas de recuperação econômica por 
meio de forte intervenção estatal, em contraste com as ideias liberais 
que antes eram onipresentes nos EUA. Paralelamente à derrocada do 
capitalismo, a União Soviética, com sua economia planificada, ficou 
ao abrigo das convulsões econômicas mundiais e, assim, pôde atrair 
para si discursos simpatizantes ao seu modo de produção.

O outro filme a ser analisado, Sindicato de Ladrões, tem como 
contexto de enunciação a Guerra Fria, momento em que o mundo 
se viu bipolarizado por duas potências hegemônicas, os EUA e a 
União Soviética. Principalmente nos EUA, o discurso do medo do 
perigo iminente representado pelo comunismo ganhou força. Existia 
uma polícia social, um ambiente discursivo no ar que obstaculizava 
o trânsito de qualquer ideologia que fosse contrária aos valores 
americanos do Estado mínimo. 

Procurou-se identificar, dessa forma, em cada filme, como 
são construídos os discursos que delimitam o dentro e o fora, que 
apontam o que é ou não desejável, que denunciam quem é o amigo 
e quem é o inimigo. Buscou-se ainda verificar quais as formações 
discursivas que estão em jogo nos filmes e como elas se relacionam, 
qual dessas formações seria supostamente adotada, tomada em 
uma valência positiva, pelo narrador. Com efeito, identificando-se o 
amigo, necessariamente identifica-se também a formação discur-
siva inimiga e as representações a ela associadas. 
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É preciso ressaltar que o conceito de inimigo (e, consequen-
temente, de amigo) adotado neste trabalho é um conceito direta-
mente relacionado à ideia de formação discursiva elaborada por 
Foucault em Arqueologia do Saber (2012), principalmente, e reto-
mada pelos analistas do discurso franceses na década de 1960. 
Uma formação discursiva, como detalhado no segundo capítulo, é 
aquela que estabelece o que pode ou não ser dito, o que é ou não 
compatível com dado universo ideológico. O conceito de inimigo, 
pois, associa-se à formação discursiva divergente da defesa geral 
do enunciador fílmico. 

Na abordagem dos filmes, apesar de se apontar para 
algumas outras possiblidades de análises de discursos que veiculam 
problemas sociais, políticos e, mais restritamente, referentes às 
Relações Internacionais, são aprofundadas as categorias utilizadas 
para a análise dos filmes mencionados. Trata-se dos pressupostos 
teórico-metodológicos da chamada Análise do Discurso Francesa 
(AD), que, em linhas gerais, concebe os dizeres como inseridos em 
seu contexto, influenciados por suas condições de produção, impac-
tando na sociedade e, ao mesmo tempo, sendo perturbados por ela. 

Com Amossy (2006), parte-se aqui do pressuposto segundo 
o qual todo enunciado possuiria uma dimensão argumentativa, 
já que as ações humanas são intencionais, visam produzir algum 
efeito, qualquer que seja, no meio à sua volta. A autora defende que, 
para se analisarem os aspectos argumentativos de um discurso, é 
importante a associação de elementos lógicos, patêmicos (relativos 
às emoções, do grego pathos, “paixão”), do ethos (imagem que o 
orador produz de si no discurso) e dóxicos (opiniões comuns mobi-
lizadas nos discursos). 

A essa análise argumentativa do discurso, juntam-se os 
pressupostos da Semiótica de Greimas, também conhecida como 
semiótica francesa, aplicada à análise de imagens. Procede-se a 
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um recorte e adaptação dessa teoria, tomada no interior de uma 
análise argumentativa do discurso, o que ficou definido aqui como 
Semiótica Visual do Discurso. 

Antes das análises fílmicas, o livro, que possui três capítulos 
complementares, mas que também podem ser lidos separada-
mente, começa com a problematização de algumas perspectivas 
teóricas em Relações Internacionais que tradicionalmente tomam 
discursos como objeto de análise. 

Essas perspectivas, chamadas pós-positivistas, agrupam um 
conjunto enorme de concepções, mas possuem o traço comum de 
considerarem as identidades, os sujeitos e a estrutura das relações 
internacionais não como dados a priori, mas construídos. Alguns 
teóricos pós-positivistas, dentre eles os pós-estruturalistas, adeptos 
da chamada virada linguística, chegam a afirmar que as relações 
internacionais só se constroem pelos discursos. É o que se verá no 
capítulo seguinte.



CAPÍTULO 1

PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA O ESTUDO DO 
CINEMA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS1

Perspectivas teóricas 
para o estudo do 

cinema em Relações 
Internacionais
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Resumo:
O objetivo deste capítulo é desenvolver um arcabouço teórico que 
poderia servir de embasamento para análises de discursos cine-
matográficos no âmbito dos estudos em Ciências Sociais, em 
geral, e das Relações Internacionais, em específico. As perspec-
tivas teóricas que têm embasado estudos discursivos no âmbito 
das ciências humanas são aquelas relacionadas aos pressupostos 
pós-positivistas de ciência. Antes de desenvolver esse ponto, retro-
cedeu-se às concepções positivistas as quais os pós-positivistas 
vieram questionar.

Palavras-chave: 
Relações Internacionais; Positivismo; Pós-positivismo; Discurso; Cinema.
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Genealogia histórico-filosófica do pensamento pós-positivista

A Análise do discurso, que não se reduz à descrição de 
conteúdo, mas que apresenta uma abordagem crítica, no âmbito 
das ciências humanas, é concebida no universo teórico identificado 
com o que se entende por pós-positivismo. Não se trata de uma 
escola unívoca, linear, abarcando determinado objeto de estudo ou 
compreendendo certo campo do conhecimento. O que se engloba 
aqui na, por assim dizer, “tendência” teórica pós-positivista é mais 
uma postura, um olhar sobre o mundo (dos homens, no caso das 
ciências humanas), não partilhando dos mesmos pressupostos das 
ciências da natureza. Nesse sentido, um teórico que se autopro-
clama pós-positivista se recusa a usar de categorias próprias da 
física, por exemplo, com seus conceitos de ação e reação, causa 
e efeito, na compreensão dos fenômenos humanos. Não concebe, 
assim, o cientista, que de determinada ação sobre um ser humano 
decorrerá uma reação que possa ser mensurável. 

São várias as razões que levam os pós-positivistas a abdi-
carem dos conceitos das ciências naturais para pensarem a huma-
nidade. A primeira das explicações reside no fato de que as ações 
humanas são sempre intencionais. Isso significa dizer que o ser 
humano é um ente de vontade e, com efeito, não age sem ter em 
vista um telos, um fim. Nessa perspectiva, as leis de causa e efeito 
não auxiliariam na compreensão da complexidade do fenômeno 
humano. Ora, um traço que distingue os homens dos objetos da 
natureza, para os pós-positivistas, seria exatamente essa possibili-
dade de refletir e projetar seu próprio agir. 

Como corolário do caráter intencional das ações humanas, 
estas estarão sempre imbuídas de idealidade, no sentido de que 
existe algo além do mundo físico (no caso, a vontade, o desejo, o 
motivo, etc.) que explica determinada atitude. E aí está mais uma 
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razão para os humanistas se afastarem dos pressupostos das ciên-
cias físicas. Ora, se as ações humanas estão repletas de idealidade, 
então o pressuposto positivista segundo o qual a realidade é algo 
separado da idealidade seria falso. 

O Positivismo, nos moldes de Auguste Comte, como o 
próprio nome já sugere, é o estudo do positus, ou seja, daquilo que 
está posto, que está aí. Excluem-se assim do espectro de análise 
do positivista todas as considerações ideacionais ou ideológicas. 
Então, se o objeto de estudo das ciências humanas são justa-
mente as ações dos homens, e estas apresentam-se imbricadas 
em idealidades, os pressupostos positivistas de modelo de ciência 
não poderiam ser aplicados nas humanidades, pelo menos não em 
todos os casos.

Uma outra razão que leva pós-positivistas a romperem com o 
modelo de ciência tradicional está no fato de as ciências humanas 
remeterem a acontecimentos que não são necessários, mas contin-
gentes. Necessário, um conceito filosófico, é aquilo que é e não 
pode deixar de ser. Contingente, por sua vez, significa o que pode 
ser de muitos modos. No terreno do necessário, não há liberdade, 
pois tudo deve se passar necessariamente, como no caso da lei da 
ação e reação. Do ponto de vista físico, a toda ação corresponde, 
necessariamente, uma reação. Se isso não ocorrer, a lei da ação e 
reação não será verdadeira e, portanto, deixará de ser uma lei. As 
ações humanas não obedecem a essa lógica, por serem contin-
gentes e, portanto, livres. De uma agressão verbal ou física, não se 
segue que alguém agirá da mesma forma e na mesma proporção. 
O perdão, próprio do humano, é a prova de que uma relação neces-
sária de causa e efeito não poderia ser aplicada no terreno livre e 
contingente dos homens. Nessa perspectiva, pode-se ou não, a 
depender da autonomia da vontade, reagir a dada agressão.
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Outro fator que faz com que pós-positivistas se distanciem do 
paradigma positivista de ciência diz respeito à renúncia de alguns 
teóricos, dentre eles Nietzsche e, na sua esteira, Foucault, em reco-
nhecer a premissa segundo a qual o conhecimento liberta. Trata-se 
de uma crença da filosofia socrático-racionalista, que passou por 
Descartes, foi reproposta pelos iluministas do século XVIII e difun-
dida pelos positivistas no século XIX. Ao contrário, para a tradição 
nietzschiana, o conhecimento não emancipa, não rompe grilhões, 
pois todo conhecimento não é mais que um discurso que visa se 
sobrepor sobre os outros. Por exemplo, o discurso científico que 
visa se sobrepor sobre o saber popular, ou o discurso do tecnocrata 
sobre os demais cidadãos; o discurso médico sobre os loucos, os 
ébrios e os deficientes mentais; o discurso heterossexual sobre o 
discurso homossexual; o discurso masculino sobre o discurso femi-
nino, entre outros. Eis a tese de Foucault presente em seu A verdade 
e as formas jurídicas:

Não há (...) no conhecimento uma adequação ao objeto, uma 
relação de assimilação, mas, ao contrário, uma relação de distância 
e dominação; não há no conhecimento algo como felicidade e amor, 
mas ódio e hostilidade; não há unificação, mas sistema precário de 
poder (FOUCAULT, 2005, p. 22).

Por conseguinte, se o conhecimento é discurso, então não 
seria próprio falar que ele é inerente à natureza humana, já que todo 
discurso é construído, concretiza-se em esferas deliberativas e se 
estabelece na intersubjetividade. Como adverte Foucault: 

O conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. É 
a luta, o combate, o resultado do combate e consequentemente o 
risco e o acaso que vão dar lugar ao conhecimento. O conhecimento 
não é instintivo, é contra instintivo, assim como ele não é natural, é 
contranatural (FOUCAULT, 2005, p. 17).

Assim, o caráter discursivo do saber faz dele não mais que 
uma forma de dominação, a dominação de uma visão de mundo 
sobre as outras. É nesse sentido que comumente os pós-positi-
vistas associam conhecimento e violência. 
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Foucault, com Nietzsche, adverte que é em Platão que se 
inicia o mito ocidental da separação entre saber e poder. Para o 
platonismo, quem detém o poder político é taxado de ignorante, 
por não dispor do acesso às verdades fundamentais às quais os 
filósofos e os deuses o possuem:

O Ocidente vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade 
nunca pertence ao poder político, de que o poder político é cego, 
de que o verdadeiro saber é o que se possui quando se está em 
contacto com os deuses ou nos recordamos das coisas, quando 
olhamos o grande sol eterno ou abrimos os olhos para o que se 
passou. Com Platão, inicia-se um grande mito ocidental: o de que 
há antinomia entre saber e poder. Se há o saber, é preciso que 
ele renuncie ao poder. Onde se encontra saber e ciência em sua 
verdade pura, não pode mais haver poder político (FOUCAULT, 
2005, p. 50-51).

O primeiro grande soçobrar dessa Metafísica tradicional inau-
gurada por Platão começa em Descartes. Considerado fundador 
do pensamento moderno no Ocidente, o filósofo francês instaura 
um novo modo de pensar centrado sobre o homem e sua racio-
nalidade. Descartes edifica um tipo de saber não mais com o foco 
no ser ou em Deus, mas na razão humana. Se a filosofia e a lógica 
medievais, para Descartes, não seriam mais do que expositoras de 
verdades (e não conquistadoras) e o saber matemático se lhe afigu-
rava demasiadamente abstrato, urgia evidenciar um fundamento 
que o permitisse operar uma virada no conhecimento, pelo menos 
em linhas essenciais. O centro da nova epistemologia passa a ser 
então o sujeito humano que, ao fazer uso da dúvida metódica e dos 
critérios da clareza e distinção, possui a capacidade de, intuitiva-
mente, alcançar a verdade. 

Ora, se tudo no mundo pode ser colocado em dúvida, a única 
verdade e condição de todo existir é o fato de o sujeito se conceber 
como ser pensante. Fora do âmbito da Metafísica da objetividade dos 
gregos e do teologismo dos escolásticos, Descartes procede a uma 
humanização radical do conhecimento com sua Metafísica do sujeito, 
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distinguindo-lhe duas substâncias, a res extensa e a res cogitans. 
Trata-se de entidades estanques, independentes, a primeira, material 
e a segunda, espiritual, esta a verdadeira essência do homem.  

Nas Meditações (1996), Descartes começa sua empresa 
filosófica tentando demonstrar quais as coisas no mundo podem 
ser colocadas em dúvida. Descartes se propõe, em primeiro lugar, 
despojar-se de todo preconceito que tem carregado ao longo da 
vida, todas as falsas premissas e pressupostos conceituais que 
possivelmente o têm levado a conclusões erráticas. É o que se vê 
na seguinte passagem das Meditações:

Há algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros 
anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que 
aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados 
não podia ser senão mui duvidoso e incerto; de modo que me era 
necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me 
de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo 
novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de 
firme e de constante nas ciências (DESCARTES, 1996b, p. 257).

Em Discurso do Método, outra obra de Descartes, perce-
be-se a clarificação do ideal racionalista do fazer científico. Se nas 
Meditações Descartes lança as bases do racionalismo filosófico, no 
Discurso do Método elabora o que seria, por assim dizer, a práxis 
de seu ideal de filosofia. Assim, Descartes enumera quatro regras 
pétreas, que não podem ser modificadas e da qual não se pode 
prescindir se se quer obter um conhecimento claro e distinto dos 
fenômenos. Ressalta o filósofo francês que a lógica, os raciocínios 
silogísticos servem mais para explicar o que já está dado do que 
auxiliam na apreensão de conhecimento, daí a importância das 
quatro regras simples, mas eficazes:

(...) quanto à Lógica, os seus silogismos e a maior parte de seus 
outros preceitos servem mais para explicar a outrem as coisas que 
já se sabem, ou mesmo, como a arte de Lúlio, para falar, sem julga-
mento, daquelas que se ignoram, do que para apreendê-las (...). Por 
esta causa, pensei ser mister procurar algum outro método que (...) 
fosse isento [desses] defeitos (DESCARTES, 1996a, p. 27).
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A primeira regra é a regra da Evidência, que consiste em não 
tomar nada como posto ou verdadeiro algo que não esteja clara-
mente distinto na mente; não julgar precipitadamente os fenômenos 
antes que possam encontrar confirmação de seu estatuto. Tudo 
deve convergir para a clareza e a distinção. Essa é a fase de conhe-
cimento que se caracteriza pelo exercício da luz da razão conside-
rada em si mesma, intuída e ainda não argumentada, o ponto de 
chegada e de partida de todo o conhecer.

A segunda regra é da Análise ou Decomposição. Trata-se do 
estágio de elaboração do conhecimento que se processa logo após 
a evidência clara e distinta dos fenômenos, e que consiste em dividir 
o todo a ser analisado em quantas partes quantas forem possíveis. 
Desarticulando-se o complexo no simples, permite-se que a luz do 
intelecto dissipe as ambiguidades, pois, para a intuição, é neces-
sária a simplicidade. 

A terceira regra é a da Restituição, o rearranjar das partes 
fragmentadas na fase da Análise para dispô-las de forma mais clara 
e mais suscetível de aquisição. Presencia-se aqui um raciocínio 
oposto ao da Análise, pois o caminho é o do simples ao composto, 
este agora reproposto em outros termos. 

A quarta e última regra é a da Enumeração e Revisão, que diz 
respeito ao elenco dos passos do caminho percorrido de pesquisa, 
bem como sua revisão, buscando eliminar a maior quantidade de 
erros possível (DESCARTES, 1996a).

Especula-se ter sido inaugurada, portanto, nessas passagens, 
a tradição racionalista moderna no Ocidente (REALE, 2005). Daí em 
diante, os modelos dos sistemas de legitimação das práticas cogni-
tivas se pautariam no imperativo primeiro da busca de maior clareza, 
verificabilidade e falseabilidade do objeto de estudo através do exer-
cício metódico da dúvida e do raciocínio. O pensamento de Descartes 
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teria lançado um modelo epistemológico que ainda reverbera no 
fazer científico que hoje se denomina de tradicional, positivista. Este, 
apesar de ter eliminado de seu vocabulário qualquer remissão a enti-
dades suprassensíveis, metafísicas, pode ser considerado como 
tributário do modelo de ciência concebido por Descartes. 

Seguindo essa tradição racionalista cartesiana, o positivismo 
foi uma escola filosófica que se espraiou nos mais diversos campos 
do saber, dominando grande parte da cultura europeia não só na 
Filosofia, mas também na Política, na Pedagogia, na Historiografia e 
na Literatura (com os movimentos realistas e naturalistas), exaltando 
o progresso social, a ciência e o uso da razão. 

O contexto do surgimento do positivismo, em meados do 
século XIX, consistiu em um período de relativa estabilidade militar 
e de grande produção industrial. De fato, passada a tempestade 
representada pela Primavera dos Povos (1848) – um conjunto de 
revoluções de caráter liberal, democrático, nacionalista e socia-
lista na Europa desencadeada pela crise econômica na França no 
regime de Luís Bonaparte –, a época do positivismo caracterizou-se 
por um período de relativa paz, excetuando-se o conflito da Criméia 
em 1854 e a guerra franco-prussiana de 1870 (HOBSBAWM, 1995).

Tratou-se também de um contexto que teve na Revolução 
Industrial e na expansão imperialista na África e na Ásia um ponto 
marcante. A prosperidade econômica proporcionou uma mudança 
radical no modo de vida da população, principalmente nos países em 
que a Revolução Industrial se fez mais presente e em maior intensidade. 
Cresceram os entusiasmos em torno da ideia de progresso humano, 
social e científico, o qual o positivismo favorece, interpreta e exalta. 

Como já apontado, um traço compartilhado pelos diversos 
positivismos é a aversão ao idealismo e ao espiritualismo, com afir-
mação do primado das ciências da natureza, a única que carregaria 
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consigo um método legítimo de conhecimento. O anti-idealismo e o 
antiespiritualismo se manifestam na tendência a somente se consi-
derarem fatos empíricos como base de um conhecimento verda-
deiro e seguro. Eis como Comte enuncia a máxima fundamental:

Todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais 
os conhecimentos que repousam sobre fatos observados. Essa máxima 
fundamental é evidentemente incontestável, se for aplicada, como 
convém, ao estado viril de nossa inteligência (COMTE, 1978, p. 5).

Assim como para Bacon e Descartes, para Comte, a ciência é 
que fornece ao homem o domínio sobre a natureza. Isso não significa 
que o positivismo conceba a ciência como aquela que deve oferecer 
soluções para problemas práticos do cotidiano. A academia, tal 
como pensada positivamente, não se compara a uma oficina mecâ-
nica, devido à convicção segundo a qual o conhecimento científico 
possui natureza essencialmente teórica, em oposição ao conhe-
cimento técnico-prático. Apesar da prevalência sobre os dados de 
fato enquanto objeto por excelência do fazer científico, Comte não é 
um empirista no sentido clássico, tal como o foram Hobbes, Locke 
e Hume, que conferem importância apenas aos elementos prove-
nientes da experiência, negligenciando a teoria. No comtismo, é 
importante o processo de indução e a formulação de leis por meio da 
generalização dos fenômenos empíricos. Em contrapartida, a pura 
erudição, cara aos metafísicos, preocupa-se com essências e causas 
últimas sem corroboração fática. A verdadeira ciência, assim, residiria 
na elaboração de leis controladas pelo lastro empírico.

Auguste Comte elabora sua conhecida “lei dos três estágios” 
para ressaltar a superioridade da ciência em relação às demais 
formas de saber. Nesse sentido, a humanidade, conforme o desen-
volvimento da psique humana, passa por três estágios necessários. 
O primeiro, e mais primitivo, seria o estágio teológico, no qual os 
fenômenos são tidos pelos homens como produtos da ação direta 
e perene de agentes sobrenaturais. O segundo período do estágio 
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de desenvolvimento mental do homem teria início com o advento da 
Metafísica, quando então os fenômenos são explicados em função 
de essências, forças abstratas ou ideias. É o período inaugurado 
por Platão, com sua doutrina das ideias, e por Aristóteles, que 
concebeu a teoria do primeiro-motor, causa necessária e primeira 
de todo o mundo. 

O estágio mais desenvolvido e sofisticado da racionalidade 
humana tem seu início, para Comte, com o surgimento da ciência, 
quando se inicia o chamado período positivo civilizacional. “Positivo” 
aqui não tem exatamente aquela conotação que se opõe a nega-
tivo, apesar de esta não ser uma designação de todo imprópria, 
pois o período positivo é aquele estágio qualitativamente superior 
da experiência humana na terra. Entretanto, a palavra “positivismo” 
possui um sentido mais específico, como já adiantado, significando 
tudo aquilo que está posto, em detrimento de todas as concepções 
espiritualistas, idealistas ou metafísicas, que pensam o transcen-
dente. Nessa perspectiva, no período positivo, o homem reconhece 
a impossibilidade da empresa de se almejar obter conhecimentos 
absolutos, universais e necessários, sendo possíveis apenas os 
conhecimentos generalizáveis. Com efeito, o homem em seu estágio 
superior renunciaria a se colocar questões metafísicas como “qual 
é sua origem, seu destino no universo, quais as causas intrínsecas 
dos fenômenos”. Ao contrário, o que o homem positivo busca é, 
através do uso bem combinado do raciocínio e da observação, a 
elaboração de leis que decorram de dados de fato. É assim que 
Comte sintetiza sua “Lei dos três estágios”: 

O sistema teológico chegou à mais alta perfeição de que é susce-
tível quando substituiu, pela ação providencial de um ser único, o 
jogo variado de numerosas divindades independentes, que primiti-
vamente tinham sido imaginadas. Do mesmo modo, o último termo 
do sistema metafísico consiste em conceber, em lugar de diferentes 
entidades particulares, uma única grande entidade geral, a natu-
reza, considerada como fonte exclusiva de todos os fenômenos. 
Paralelamente, a perfeição do sistema positivo à qual este tende 
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sem cessar, apesar de ser muito provável que nunca deva atingi-la, 
seria poder representar todos os diversos fenômenos observáveis 
como casos particulares dum único fato geral, como a gravitação o 
exemplifica (COMTE, 1978, p. 4).

A depreciação de toda concepção teológica ou metafísica de 
mundo fica patente na seguinte passagem:

Ora, cada um de nós, contemplando sua própria história, não se 
lembra de que foi sucessivamente, no que concerne às noções mais 
importantes, teólogo em sua infância, metafísico em sua juventude e 
físico em sua virilidade? (COMTE, 1978, p. 5).

Quando Comte associa a Teologia à infância, a Metafísica à 
juventude e a Física (ciência) à virilidade, percebe-se claramente 
a existência de uma hierarquia de valores nesses três estágios, 
passando do mais primitivo e ingênuo, o da Teologia, até chegar 
em seu nível de maior vitalidade e rebuscamento, que é o das ciên-
cias positivas. A Metafísica, alocada no estágio intermediário da 
evolução humana, será então incluída no domínio do inútil:

A teologia e a física são de tal modo incompatíveis, suas concepções 
possuem caracteres tão radicalmente opostos, que, antes de renun-
ciar a umas para empregar exclusivamente outras, a inteligência 
humana precisou servir-se de concepções intermediárias, de caráter 
bastardo, adequadas, por isso mesmo, para operar gradualmente a 
transição. Tal é o destino natural das concepções metafísicas, que 
não possuem utilidade real (COMTE, 1978, p. 7).

Curioso notar que Comte, mesmo relegando ao limbo todo 
idealismo e espiritualismo, parece construir uma lógica da história de 
tipo hegeliano, que de materialista não tem nada. É como se o filósofo 
francês esboçasse um caminho necessário do percurso humano na 
terra, que passa infalivelmente de um estágio mais primitivo para outro 
menos primitivo, solapando assim todas as idiossincrasias de cada 
período e a multiplicidade de formas de saber que podem coexistir. 

Uma segunda tendência comum aos positivistas é a que 
preconiza o método das ciências naturais aplicado ao estudo da 
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sociedade. Nesse sentido, a Sociologia, por exemplo, com seus 
métodos provenientes das ciências da natureza, seria uma espécie 
de “física social”. Esse é um posicionamento que decorre de uma 
visão otimista e, talvez, messiânica que Comte nutre sobre o discurso 
científico, visto como único meio possível de se resolverem todos os 
problemas humanos e sociais. Esse otimismo nasce da certeza no 
progresso inevitável que a humanidade presenciaria em decorrência 
do avanço científico. Críticos como Marx e Engels e os neomarxistas 
da Escola de Frankfurt tentarão mostrar, contudo, que o progresso 
também foi causa da exploração do homem pelo homem.

No caso específico da Sociologia, através do raciocínio e da 
observação dos fenômenos sociais, para Comte, seria possível o 
estabelecimento de leis regulares da sociedade. A Sociologia se 
dividiria em estática social, que estuda as condições de existência 
inerente a toda sociedade, em qualquer tempo e lugar, e em dinâ-
mica social, que consiste no estudo das leis de desenvolvimento da 
sociedade. Segundo a estática social, os princípios de toda ordem 
social seriam, por exemplo, a sociabilidade fundamental do homem 
(tal como Aristóteles a concebeu, aliás), a existência de núcleos 
familiares e a divisão do trabalho. Quanto à dinâmica social, esta 
corresponderia à evolução da sociedade segundo à Lei dos três 
estágios vista acima. 

Auguste Comte ressentia-se, portanto, da aplicação de 
métodos teológicos e metafísicos no estudo da sociedade. 
Imperava que na Sociologia penetrasse a metodologia própria das 
ciências da natureza, contra todo o “obscurantismo” então presente 
nas ciências humanas. A ciência, enquanto panaceia para todos os 
males, seria para Comte a única capaz de se contrapor à desordem 
e à involução de que a sociedade padece. A coexistência de três 
tipos de filosofias, a teológica, a metafísica e a positiva seria a causa 
do “mal-estar estar na civilização”. Caberia então à filosofia positiva 
triunfar sobre as demais formas de conhecimento e estabelecer a 
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ordem e o progresso na sociedade. Essa visão de Comte acerca da 
ciência fica clara na seguinte passagem: 

[...] a desordem atual das inteligências vincula-se, em última análise, 
ao emprego simultâneo de três filosofias radicalmente incompatí-
veis: a filosofia teológica, a filosofia metafísica e a filosofia positiva. 
[...] É evidente, em virtude de algumas das principais razões de toda 
sorte que indiquei neste discurso, que a filosofia positiva é a única 
destinada a prevalecer, conforme o curso ordinário das coisas. [...] 
O triunfo definitivo da filosofia positiva ocorrerá espontaneamente e 
restabelecerá a ordem na sociedade (COMTE, 1978, p. 18). 

Esse espírito de ordem, progresso, controle e previsão 
da filosofia positiva teria sido o responsável pela sistematização 
dos saberes, com a criação das chamadas ciências positivas, tal 
como se conhecem hoje: Física, Química, Biologia, Astronomia, 
Sociologia, etc. (REALE, 1995). Enquanto a Teologia e a Metafísica 
buscam a compreensão da totalidade do universo (e isso pode ser 
observado nos tratados de Aristóteles, por exemplo, que, médico, 
pesquisa tanto a Física quanto a Metafísica), as ciências positivas 
almejam a fragmentação do conhecimento, com a delimitação de 
seu objeto e a escolha de métodos próprios que as diferenciem 
uma das outras: 

Por uma lei cuja necessidade é evidente, cada ramo do sistema cien-
tífico se separa insensivelmente do tronco, desde que cresça suficien-
temente para comportar uma cultura isolada, isto é, quando chega ao 
ponto de poder ser a ocupação exclusiva da atividade permanente 
de algumas inteligências. É a essa repartição de diversas espé-
cies de pesquisas entre diferentes ordens de sábios que devemos, 
evidentemente, o desenvolvimento tão notável que tomou, enfim, em 
nossos dias, cada classe distinta dos conhecimentos humanos e que 
torna manifesta a impossibilidade, entre os modernos, dessa univer-
salidade de pesquisas especiais, tão fácil e tão comum nos tempos 
antigos. Numa palavra, a divisão do trabalho intelectual, aperfeiçoada 
progressivamente, é um dos atributos característicos mais impor-
tantes da filosofia positiva (COMTE, 1978, p. 11).

Das ciências positivas, excluem-se, além obviamente 
da Teologia e da Metafísica, também a moral, por ser parte da 
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Sociologia; a Psicologia, por ser parte tanto da Biologia, quanto da 
Sociologia; a Matemática, que é base de todo o saber, não consti-
tuindo, assim, o campo de análise próprio; e a Filosofia, que, não 
sendo o conjunto de todas as ciências, reduz-se à metodologia das 
ciências, perdendo sua função crítica.

A razão que normaliza, calcula, classifica e domina de Comte, 
no entanto, é diferente daquela razão crítica do iluminista que se 
insurge contra o obscurantismo, contra a superstição e o dogma 
religioso. Comte chegou até mesmo a fundar sua Igreja Positivista, 
tendo inclusive ainda hoje uma sede no Rio de Janeiro e no Rio 
Grande do Sul. Surge então uma ambiguidade, conforme observa 
Verdenal: “trata-se de uma racionalização do sagrado ou de uma 
sacralização do racional?” (VERDENAL apud CHÂTELET, 1974, p. 
229). A razão, não considerada em seu uso crítico, pode se trans-
formar em razão de Estado, em razão de classe, e por que não em 
razão totalitária?

É essa destituição do caráter crítico das ciências humanas 
a que geral se contrapõem as concepções pós-positivistas de 
ciência e, por conseguinte, a Análise do discurso, inclusive no 
âmbito das Ciências Sociais e, mais especificamente, em Relações 
Internacionais, como se verá adiante.

Expoentes do pós-positivismo filosófico

O pós-positivismo, em sentido estrito, enquanto tendência 
crítica das Relações Internacionais, apropriou-se da elaboração 
teórica de autores externos à área, como Giddens, Habermas, Rorty, 
mas principalmente Foucault e Derrida. Os pós-positivistas podem 
ser compreendidos no contexto da chamada “crise da razão” que 
se operou no final do século XIX e ao longo do século XX, incluindo, 
por exemplo, autores como Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. 
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Nietzsche foi um filósofo polêmico. Assim como os positi-
vistas, o pensador alemão também se insurgiu contra a Metafísica 
ocidental, cujos grandes mentores foram Platão e Aristóteles. 
Contudo, diferentemente de Auguste Comte, Nietzsche não baseia 
sua crítica na exaltação de uma razão “descarnada”, lastreada em 
fundamentos empíricos, razão que calcula, domina, classifica e que 
tem como pretensão um conhecimento seguro e objetivo. Assim, 
ambos a Metafísica e o positivismo são vistos pelo pós-positivismo 
como instâncias discursivas situadas e relativas e, com efeito, não 
sendo capazes de se sustentarem enquanto fonte de um conheci-
mento neutro e absoluto. 

Nietzsche contrapôs a Metafísica de Platão e Aristóteles, que 
teria fundado o chamado período apolíneo (por referência a Apolo, 
deus grego da razão), aos filósofos pré-socráticos, por Nietzsche 
associados ao período dionisíaco (referente a Dionísio, deus do 
vinho e do teatro). Enquanto o mundo de Apolo é o da robustez da 
razão, do equilíbrio, da proporção, da justa medida, da moderação, 
o de Dionísio é da plena humanidade, da força instintiva e saúde efer-
vescente, da embriaguez criativa e da paixão sensual. A passagem 
do período dionisíaco para o período apolíneo é, para Nietzsche, 
sinônimo de decadência, passagem de um momento de luminosi-
dade vital para outro de superficialidade silogística. Nesse sentido, 
compreende-se por que Nietzsche vincula Platão e Aristóteles aos 
instrumentos da dissolução grega, de corrupção dos “verdadeiros” 
gregos, que seriam os pré-socráticos. Apesar da diversidade de 
concepções, todos os pré-socráticos, de uma certa forma, teori-
zaram a origem do universo a partir de uma matéria pré-existente 
no universo, sem a intervenção de seres suprassensíveis ou meta-
físicos. Platão e Aristóteles seriam, assim, para Nietzsche, os pseu-
dogregos, os antigregos. 

Inaugurada a era da Metafísica, o que não faltou foi, segundo 
Nietzsche, a soberba de se pensar o homem universal, como um 
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bloco monolítico, acabado e decifrado. Diante da ingênua pretensão 
ao universalismo antropológico, urge então a promoção de um 
filosofar que seja histórico e que, modestamente, compreenda o 
homem em sua contingência, em sua facticidade: 

Todos os filósofos têm em si o defeito comum de partirem do homem 
do presente e acreditarem chegar ao alvo por uma análise dele. Sem 
querer, paira diante deles ‘o homem, como uma aeterna veritas, como 
algo que permanece igual em todo o torvelinho, como uma medida 
segura das coisas. Tudo o que o filósofo enuncia sobre o homem, 
entretanto, nada mais é, no fundo, do que um testemunho sobre o 
homem de um espaço de tempo muito limitado [...]. Mas tudo veio a 
ser; não há fatos eternos: assim como não há verdades absolutas. – 
Portanto, o filosofar histórico é necessário de agora em diante e, com 
ele, a virtude da modéstia (NIETZSCHE, 1978b, §2, p. 92).

Nietzsche associa o obscurecimento da vontade proporcio-
nada por Platão e Aristóteles à prepotência dos fanáticos religiosos 
que se autoproclamam portadores da palavra divina e, portanto, da 
verdade. Em A Gaia Ciência, por exemplo, Nietzsche se refere espe-
cificamente ao cristianismo e ao budismo:

[...] as duas religiões universais, o budismo e o cristianismo, pode-
riam ter tido a razão de seu surgimento, sobretudo de sua súbita 
propagação, em um descomunal adoecimento da vontade. E 
assim foi na verdade: ambas as religiões encontraram um desejo 
que, pelo adoecimento da vontade, se acumulara até a insensatez 
e chegava até o desespero, o desejo de um ‘tu deves’; ambas as 
religiões foram mestras de fanatismo em tempos de adormecimento 
da vontade e com isso ofereciam a inúmeros um amparo, uma nova 
possibilidade de querer, uma fruição do querer. O fanatismo é, com 
efeito, a única ‘força de vontade’ a que também se podem levar os 
fracos e inseguros, como uma espécie de hipnotização de todo o 
sistema sensório-intelectual em favor da superabundante nutrição 
(hipertrofia) de um único ponto de vista e de sentimento, que dora-
vante domina (NIETZSCHE, 1978a, § 347, p. 215).

A crítica ao ideal ascético das religiões é parte de uma crítica 
que Nietzsche realiza contra a moral em geral, que ele compreende 
como nada mais do que discursos sobre discursos. Em Para além 
do bem e do mal e em Genealogia da Moral, Nietzsche defende o 
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caráter discursivo de todo edifício ético. Trata-se de uma abordagem 
que não é original do autor, pois filósofos céticos, desde a Grécia 
Antiga, como os sofistas Górgias e Protágoras, já tratavam da rela-
tivização da moral. Entretanto, a forma enfática como Nietzsche se 
apropriou dos termos promoveu rebuliço nas humanidades e serviu 
como fonte de inspiração para os estudos discursivos em ciências 
humanas (REALE, 2005b).

Nietzsche parte do princípio segundo o qual a moral é um 
construto concebido para fins de dominação do homem sobre o 
homem. O filósofo atribui àquela moral fruto da Metafísica ocidental 
apropriada pelas religiões monoteístas a denominação de “moral 
de escravos”, um artifício discursivo de dominação dos fracos sobre 
os fortes. Os inseguros, os medrosos buscariam, assim – através 
da prescrição de deveres ascéticos baseados no desinteresse pelo 
mundo, no sacrifício de si mesmo e na submissão – seu instrumento 
de dominação sobre aqueles que amam a vida. Para Nietzsche, a 
moral de escravos é legitimada por metafísicas que a chancelam 
com bases em discursos presumidamente objetivos. Não obstante, 
tais metafísicas nada mais seriam que mundos também constru-
ídos, inventados para mortificar a experiência humana. 

O tratamento da moral e da metafísica como discursos e, 
portanto, como construtos humanos, faz do filosofar nietzschiano 
um pensamento pessimista e niilista (cético) por excelência. A todo 
discurso com pretensão à verdade atribui-se a pecha de discurso 
vazio, como metáforas de um mundo ilusório: 

Somente por esquecimento pode o homem alguma vez chegar a 
supor que possui uma ‘verdade’ no grau acima designado. Se ele 
não quiser contentar-se com a verdade na forma da tautologia, isto é, 
com os estojos vazios, comprará eternamente ilusões por verdades 
[...]. Acreditamos saber algo das coisas mesmas, se falamos de 
árvores, cores, neve e flores, e, no entanto, não possuímos nada 
mais do que metáforas das coisas, que de nenhum modo corres-
pondem às entidades de origem. [...] O que é a verdade, portanto? 
Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, 
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enfim, uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas 
poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo 
uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as 
verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, metáforas 
que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam 
sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais 
como moedas (NIETZSCHE, 1978d, § 1, p. 47-48).

O novo filosofar, para Nietzsche, uma postura revolucionária, 
concentra-se na atividade de pensar o mundo para além do bem e 
do mal, para além dos discursos:

Admitir a inverdade como condição de vida: isso significa, sem 
dúvida, opor resistência, de uma maneira perigosa, aos sentimentos 
de valor habituais; e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca, 
simplesmente com isso, para além de bem e mal (NIETZSCHE, 
1978c, § 4, p. 270). 

A compreensão da moral, da Metafísica, das religiões como 
instâncias discursivas atinge também o ideal de ciência preconizado 
por Auguste Comte, que vislumbrou um uso da razão para a criação 
de leis científicas seguras e objetivas. Para Nietzsche, também a 
ciência se vale de construtos, de pressupostos, de discursos sobre o 
mundo e, assim como a religião e a Metafísica, é produto da vontade 
de verdade a todo custo. É o que fica expresso em A Gaia Ciência:

Na ciência as convicções não têm nenhum direito de cidadania, 
assim se diz com bom fundamento: somente quando elas se 
resolvem a rebaixar-se à modéstia de uma hipótese, de um ponto de 
vista provisório de ensaio, de uma ficção regulativa, pode ser-lhes 
concedida a entrada e até mesmo um certo valor dentro do reino do 
conhecimento – sempre com a restrição de permanecerem sob vigi-
lância policial, sob a polícia da desconfiança (...). Vê-se que também 
a ciência repousa sobre uma crença, não há nenhuma ciência sem 
pressupostos (...). Portanto, a crença na ciência, que agora está aí 
incontestavelmente, não pode ter tirado sua origem de um cálculo 
utilitário, mas, antes, a despeito de lhe ter sido constantemente 
demonstrada a inutilidade e periculosidade da ‘vontade de verdade’, 
a ‘verdade a todo preço’ (NIETZSCHE, 1978a, § 344, p. 212-213).

Uma ciência madura só pode ser, com efeito, para 
Nietzsche, concebida no eterno exercício da crítica da razão que 
ela pretende veicular. 
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Um pouco depois de Nietzsche, a Psicanálise, disciplina cujo 
pai foi Freud ao descobrir a categoria do inconsciente, também teria 
sido uma grande responsável pela crítica do racionalismo ocidental 
(REALE, 2005b). Freud revolucionou os instrumentos de análise em 
ciências humanas. O comportamento humano, a partir do psica-
nalista, começou a ser explicado por conceitos até então impen-
sáveis, como desejo sexual, sonhos, lapsos, esquecimentos, etc. 
Os termos fundamentais de análise da teoria freudiana passam a 
tomar parte sistematicamente do vocabulário científico (complexo 
de Édipo, repressão, censura, sublimação, inconsciente, Superego, 
transferência, etc.). 

Para Freud, o “Id”, em alemão “Es”, pronome neutro demonstra-
tivo que equivale ao “id” latino, é o conjunto dos impulsos inconscientes 
da libido ou pulsão sexual. É nada mais que o inconsciente amoral e 
egoísta. O “Ego”, por sua vez, refere-se à ínfima parte consciente da 
estrutura psíquica, a ponta de um iceberg, se comparado ao “Id”. Por 
último, o “Superego” é a sede da consciência moral, a consciência do 
dever, aquilo que distinguiria o homem dos outros animais.

Freud, em seus estudos sobre histeria, perguntou-se por 
que determinados fatos são esquecidos, ao passo que outros não 
o são. Através da observação de seus pacientes, o psicanalista 
chegou à constatação de que a maior parte dos fatos colocados 
no limbo do esquecimento são fatos que se referem a experiências 
penosas, degradantes ou vergonhosas para o sujeito. A partir daí, 
Freud elaborou o que ficou conhecido como “teoria da repressão”, 
segundo a qual em todo ser operam forças, tendências ou impulsos 
perenemente em conflito. A neurose aparece no momento em que 
o Ego consciente impede o livre curso da libido, do impulso, negan-
do-lhe acesso à consciência direta. Esse mecanismo de repressão 
da libido pode resultar em efeitos nefastos para o indivíduo, pois as 
tendências reprimidas são descarregadas por vias indiretas, inclu-
sive pelas neuroses, o que torna inútil o mecanismo da repressão. 
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No histerismo, o impulso reprimido vem à tona em qualquer parte 
do corpo. Foi com o estudo do mecanismo da repressão que 
Freud pôde desenvolver a técnica da hipnose, que faz com que 
os impulsos levados a caminhos tortos pelo Ego sejam descarre-
gados e trazidos para o nível da consciência. Eis o que antes era 
chamado catarse por Aristóteles passar a ser chamado de psicaná-
lise (REALE, 2005b). 

A teoria da repressão também foi útil para a descoberta de 
que é no inconsciente que reside “eu” mais profundo, onde se mani-
festam as neuroses. O inconsciente, então, seria o componente mais 
importante da estrutura psíquica humana, a sua realidade essencial. 
Vê-se, pois, uma inversão da concepção até então em voga que 
identificava psiquismo e consciência. É o inconsciente o respon-
sável pelas fantasias livres e pelos mecanismos de esquecimento. 

Uma forma de se aceder ao inconsciente é através da inter-
pretação dos sonhos. Durante o sono, o cérebro trabalha por asso-
ciações livres e, dessa forma, o mecanismo da repressão da parte 
consciente encontra-se, por assim dizer, “desligado”, momento 
propício para a evasão dos furores enjeitados. Nos sonhos, haveria 
um conteúdo manifesto e outro oculto, este o mais importante, cujo 
acesso só se dá pela interpretação. Por conseguinte, Freud retoma da 
tradição clássica o valor dos sonhos como portadores de profecias, 
o que, à época de Freud, era relegado ao domínio das superstições.

Freud, portanto, veio a contribuir para a caracterização do 
ser do homem não como essencialmente racional, mas marcado 
por pulsões incontroláveis, pela desmesura. Freud, juntamente com 
Nietzsche, reforçou a crítica àquela crença positivista no conheci-
mento previsível, objetivo e racional. 

No campo das ciências humanas, tanto o objeto de estudo, 
quanto o sujeito que conhece são marcados pelo abismo do 
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inconsciente. Nesse sentido, os métodos tradicionais de controle e 
classificação das ciências da natureza seriam impróprios nas huma-
nidades. A Análise do Discurso enquanto disciplina teórico-meto-
dológica não é da época de Freud. Ela surgiu aproximadamente 20 
anos após a sua morte. Mas é nesse universo teórico de crise da 
razão que os estudos discursivos ganham relevância, na medida 
em que se não busca, à maneira das ciências da natureza, a elabo-
ração de leis universais, mas sim analisar gestos de sentidos produ-
zidos pelo homem em sociedade.

Um pensador que se preocupou com o problema dos 
discursos foi Michel Foucault. O filósofo francês, em seu intuito de 
empreender uma arqueologia3 das ciências humanas, é muitas 
vezes confundido por respeitados comentadores, apontam Rabinow 
e Dreyfus (1983), como sendo um teórico estruturalista, de tradição 
positivista. Isso é compreensível, pois Foucault define a sua arque-
ologia como o estudo das estruturas epistêmicas que condicionam 
o saber, que correspondem a formas de enxergar o mundo. No 
entanto, alguns aspectos da obra de Foucault não permitem chegar 
à conclusão de que seu filosofar seja estritamente estruturalista.

O estruturalismo é expressão do espírito filosófico, principal-
mente da França da década de 60, que polemizou alguns preceitos 
então em voga, como o idealismo, o psicologismo, o historicismo, o 
empirismo e o existencialismo. Não se trata de uma escola, mas sim 
de uma atitude contra toda filosofia que exalta o sujeito como prota-
gonista da história e da verdade. O estruturalismo assemelha-se em 
muito às concepções neokantianas de Cassirer. 

O Neokantismo de Cassirer, com seu A filosofia das formas 
simbólicas (1998), retoma a noção de “condição de possibilidade” 

3. Arqueologia aqui não tem o sentido comum de disciplina científica que visa reconstituir o passado 
através de vestígios fósseis. Arqueologia, em Foucault, refere-se mais ao estudo dos mecanismos 
de pré-compreensão subjacentes nos discursos que visam estabelecer regimes de verdade.
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de Kant, mas retira-lhe a figura do sujeito transcendental. As condi-
ções de possibilidade, ou seja, as estruturas a priori cognitivas do 
conhecimento teorizadas por Kant, ganham em Cassirer a alcunha 
de formas simbólicas. Trata-se de formas externas ao sujeito, não 
lhe sendo necessárias e podendo mudar com o tempo e conforme o 
contexto cultural. As formas simbólicas são a linguagem, a religião, 
o mito, a ciência, a arte, tudo aquilo que condiciona o olhar sobre 
a realidade em determinado tempo ou lugar. As formas simbólicas 
estruturam a leitura de mundo, criam uma rede de significados e 
organizam a experiência.

Do neokantismo ao estruturalismo, há um pequeno passo. 
Estruturas seriam o conjunto de leis que definem (e instituem) a 
forma como se compreende a realidade (LÉVI-STRAUSS, 1955; 
ALTHUSSER, 1998; FOUCAULT, 2012): o mesmo conceito, pois, das 
“formas simbólicas” caracterizadas por Cassirer. Como as formas 
simbólicas, as estruturas são objetivas, valem para todos aqueles 
que compartilham dos mesmos pressupostos culturais. É nesse 
sentido que o Estruturalismo se opõe a todas as formas subjetivantes 
de compreensão do real, e, assim, proclama a morte do sujeito. 

Para o estruturalismo filosófico, a categoria ou ideia de fundo 
não é o ser, não é a substância, mas a relação; não é o sujeito, mas a 
estrutura. Assim, contra o historicismo diltheyniano, não é o sujeito que 
conduz o curso da história; contra o idealismo hegeliano, não existe 
uma lógica da história, pois não há ideia de progresso e/ou continui-
dade na sucessão dos fatos históricos, por estes serem contingentes, 
aleatórios; contra o empirismo, o sujeito não condiciona, por si só, 
suas condições de possibilidade do conhecimento; contra o exis-
tencialismo de Sartre, Heidegger ou Merleau-Ponty, o homem não é 
senhor de sua essência, não se projeta no mundo como lhe aprouver, 
mas é condicionado por estruturas a priori de compreensão.
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Uma leitura detida, principalmente de Arqueologia do Saber, 
segundo Rabinow e Dreyfus (1983) impossibilita enquadrar Foucault 
como teórico estruturalista, justamente por este se recusar a pensar 
em estruturas a priori de compreensão. O que Foucault chama de 
estruturas epistêmicas nada mais seriam que regimes de verdade 
que se manifestam no discurso, no aqui e agora e, por isso, não se 
mostram a priori. Os epistema são formações discursivas que, cons-
truídas sobre determinado tema, tenderiam a formar um escudo frente 
a determinadas ideologias, ao mesmo tempo em que protege outras.

O ponto chave na teoria de Foucault que permitiria tratá-lo 
como filósofo pós-estruturalista é então o conceito de formação 
discursiva, ideia que será retomada e reproposta por analistas 
do discurso. Uma formação discursiva é aquela que estabelece o 
que pode ou não ser dito em determinado contexto ideológico. Por 
exemplo, em uma formação discursiva republicana, não se concebe 
a defesa de privilégios hereditários no governo. Nos filmes Sindicato 
de Ladrões e Rio Violento, de Elia Kazan, percebe-se o embate entre 
duas formações discursivas, a liberal e a socialista, sendo que em 
um filme a formação discursiva, por assim dizer, “inimiga”, é a liberal 
e, em outro, é a socialista. Por se constituírem discursivamente é 
que não se poderia dizer serem estruturas a priori de compreensão, 
ou seja, estruturas que estão aí antes dos estabelecimentos dos 
regimes de verdade. A arqueologia do saber mostraria, dessa 
forma, que a história da verdade é a história da sucessão de dife-
rentes discursividades. A arqueologia se debruça sobre as condi-
ções de possibilidade da existência humana, não como universais 
a priori, como queria Kant, Cassirer e os estruturalistas, mas como 
ideologias que se estabelecem na prática, no caso concreto, ainda 
que fazendo referência a pressupostos que já existem antes da 
enunciação. Assim, as formações discursivas socialista e liberal, 
por exemplo, já circulariam na sociedade antes da materialidade 
do texto, mas aquelas só se manifestariam nestes. Ressalte-se 
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que texto aqui é entendido em sentido amplo, como um conjunto 
coerente e coeso de signos, sejam eles verbais, sonoros ou visuais.  

No interior de cada formação discursiva, os epistema 
funcionam, para Foucault, segundo um mecanismo de exclusão ou 
atração ideológica:

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada 
e temível materialidade (FOUCAULT, 2010a, p. 9).

Para Foucault, esses sistemas de exclusão só poderiam ser 
explicados pelo que chama de “vontade de verdade”, em uma refe-
rência a Nietzsche:

Não há [...] no conhecimento uma adequação ao objeto, uma 
relação de assimilação, mas, ao contrário, uma relação de distância 
e dominação; não há no conhecimento algo como felicidade e amor, 
mas ódio e hostilidade; não há unificação, mas sistema precário de 
poder (FOUCAULT, 2005, p. 22).

Retrocedendo na história do pensamento ocidental, Foucault 
observa que a Metafísica de Platão, com sua vontade de verdade, 
excluiu o discurso relativista dos sofistas. Tal vontade de saber (e de 
não saber o que se exclui) não cessou na história com o advento 
das chamadas ciências positivas, que enjeitaram tudo que não 
podia ser verificável e útil:

[...] suponho [...] que não há sociedade onde não existam narra-
tivas maiores que se contam, se repetem e se fazem variar; fórmulas, 
textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram, conforme 
circunstâncias bem determinadas; coisas ditas uma vez e que se 
conservam, porque nelas se imagina haver algo como um segredo 
ou uma riqueza (FOUCAULT, 2005, p. 22).

O que faz com que determinado enunciado pertença ou 
não a uma formação discursiva não é o fato de ser verdadeiro ou 
falso, mas sim adequado ou inadequado, se segue ou não certas 
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práticas, métodos, pressupostos teórico-conceituais e precon-
ceitos. É exatamente o que acontece no interior de uma disciplina 
ou ciência positiva:

No interior de seus limites, cada disciplina reconhece proposições 
verdadeiras e falsas; mas ela repele, para fora de suas margens, 
toda uma teratologia do saber [...]. Uma proposição deve preencher 
exigências complexas e pesadas para poder pertencer ao conjunto 
de uma disciplina; antes de poder ser declarada verdadeira ou falsa, 
deve encontrar-se, como diria M. Canguilhem, ‘no verdadeiro’. [...] É 
sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade 
selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obede-
cendo às regras de uma ‘polícia’ discursiva que devemos reativar 
em cada um de nossos discursos. A disciplina é um princípio de 
controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de 
uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente 
das regras (FOUCAULT, 2005, p. 33-36).

Como complemento à tarefa da Arqueologia, Foucault 
propõe o método genealógico. Mais uma vez, assim como acontece 
com a Arqueologia, não se emprega a acepção comum do termo 
“genealogia”, que sugere a ideia de início, começo ou gênese. Para 
Foucault, não existe uma lógica da história, não existe progresso 
ou relação de continuidade necessária entre os eventos históricos. 
Assim, não há que se falar em princípio. Genealogia em Foucault 
significa fazer emergir os discursos encobertos pelas estruturas 
epistêmicas decorrentes das relações de poder; fazer vir à tona 
os saberes e as perspectivas dos marginalizados, como os ébrios, 
os loucos, os homossexuais, as mulheres, os negros, os povos 
indígenas, etc. Indagar como se deu o processo de apagamento 
discursivo, como se deu a apropriação do impróprio e como seria a 
realidade caso não houvesse tal submissão epistêmica:

A genealogia seria, pois, relativamente ao projeto de uma inserção 
dos saberes na hierarquia do poder próprio da ciência, uma espécie 
de empreendimento para “desassujeitar” os saberes históricos 
e torná-los livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a 
coerção de um discurso teórico unitário, formal e científico [...]. A 
arqueologia seria o método próprio da análise das discursividades 
locais assim descritas, os saberes “desassujeitados” que daí se 
desprendem (FOUCAULT, 2010b, p. 11).
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Do ponto de vista da análise política, Foucault inverte a lógica 
de Carl Schmitt ao concentrar o objeto de pesquisa nas bases da 
sociedade, e não em seu topo. Teórico da Ciência Política, apesar 
de se tratar de um autor cujas teses estão longe de ser unanimi-
dade, principalmente por sua adesão ao nazismo na Alemanha do 
Entreguerras, Schmitt possui, no entanto, uma formulação sobre a 
natureza do poder político que influenciou amplamente diversos 
pensadores. Para ele, o que é próprio da política é a distinção que o 
Estado pode fazer entre o dentro e o fora, o desejável e o indesejável, 
o amigo e o inimigo. Se a natureza do econômico está na oposição 
maior/menor lucro, a natureza da estética na oposição entre o belo 
e o feio, e a natureza da ética, na oposição entre o bem e o mal, o 
que é essencial no fazer político é a delimitação entre todos aqueles 
que partilham de determinados pressupostos no interior do estado e 
todos aqueles que se recusam ou não podem fazer parte do sistema, 
entre o cidadão e o não-cidadão, entre o dentro e o fora (FERREIRA, 
2004). A condição do inimigo, do outsider, para usar a expressão de 
Walker (1995), é a condição do não-direito, ser contra o qual tudo é 
possível, pois não é sujeito de garantias constitucionais. 

Foucault de certo modo partilha da concepção de Schmitt de 
política, no que diz respeito ao estabelecimento do dentro e do fora 
nos regimes de verdade, com a ressalva de que esse fenômeno não 
se dá exclusivamente em âmbito estatal, mas se dilui em instâncias 
mais microfísicas. Em outras palavras, é na gramática das práticas 
sociais, nos microdiscursos dispersos na sociedade que se encontra 
o maior número de dizeres legitimadores do insider e do outsider. Os 
microdiscursos, se são aptos a legitimarem ou deslegitimarem certos 
grupos ou práticas sociais, então poderiam também, para Foucault, 
ser considerados micropoderes (FOUCAULT, 2010b; 2014).

Diversos são os micropoderes espalhados na sociedade: 
as ciências positivas, as opiniões de personalidades, os jornais, as 
revistas, a música, a literatura e também o cinema. Trata-se de esferas 
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que não constituem extensões, pelo menos diretas, do aparato 
estatal. É nesse sentido que teóricos pós-positivistas e pós-estrutura-
listas das ciências humanas clamam pela necessidade de se retomar 
o estudo do fenômeno político, econômico, cultural, histórico, social, 
etc. a partir dos microdiscursos. Um argumento frequentemente 
levantado reside na necessidade de se restituir à sociedade o conhe-
cimento antes monopolizado pelos aparelhos estatais. 

Para Foucault, não seria de todo próprio explicar o fenômeno 
do poder unicamente pela lógica da repressão do mais forte sobre 
os mais fracos. Essa concepção de Estado que vê no poder uma 
articulação direta dos estratos mais elevados da sociedade sobre a 
base é uma concepção estritamente jurídica que não explica como o 
poder pode se sustentar por muito tempo nesse suposto estado de 
constante alerta policial. Ora, pergunta-se Foucault, o que faz com 
que o poder seja observado nas periculosidades mais estreitas da 
sociedade, onde dificilmente pode haver fiscalização? O que explica 
o poder só poderia, assim, estar no fato de ele se autoproduzir e 
circular na base da sociedade através dos discursos:

A noção de repressão é totalmente inadequada para dar conta do 
que existe justamente de produtor no poder. Quando se definem os 
efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção puramente 
jurídica desse mesmo poder; identifica-se o poder a uma lei que diz 
não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser essa 
uma noção negativa, estreita e esquelética do poder que curiosa-
mente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se 
não fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria 
obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que seja 
aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz 
não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 
forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 
produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 
instância negativa que tem por função reprimir [...]. As monarquias 
da Época Clássica não só desenvolveram grandes aparelhos de 
Estado – Exército, polícia, administração local –, mas instauraram 
o que se poderia chamar uma nova ‘economia’ do poder, isto é, 
procedimentos que permitissem fazer circular os efeitos de poder de 
forma ao mesmo tempo contínua, ininterrupta, adaptada e ‘individu-
alizada’ em todo o corpo social (FOUCAULT, 2014, p. 44-45).
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Foucault, portanto, além de inverter a lógica de análise de 
Schmitt, inverte também a estrutura de poder tal como concebida 
no Leviatã de Thomas Hobbes, que parte da figura do soberano 
para explicar o poder na sociedade. Ao contrário, Foucault busca 
compreender como o poder se exerce nas capilaridades do tecido 
social, através dos aparelhos de vigilância encontrados nos mais 
diversos níveis, inclusive na linguagem. E isso ele o concebeu muito 
antes do advento das redes sociais:

Não se trata de analisar as formas regulamentadas e legítimas do 
poder em seu centro, no que podem ser seus mecanismos gerais 
ou seus efeitos de conjunto. Trata-se de apreender, ao contrário, o 
poder em suas extremidades, em seus últimos lineamentos, onde 
ele se torna capilar (FOUCAULT, 2010b, p. 25).

O poder, para Foucault, não é um bloco monolítico, homo-
gêneo, que se exerce de cima para baixo, mas transita nos inters-
tícios da vida social. Com efeito, o filósofo francês se propõe a 
analisar o fenômeno do poder não de um seu suposto centro, mas 
captá-lo em suas extremidades, em suas ramificações, nas suas 
instituições mais regionais. O poder, assim, não é visto da perspec-
tiva de uma decisão de alguma autoridade competente, mas a partir 
de sua lógica de funcionamento e circulação. Faz-se necessário 
compreender como o poder se imiscui nos corpos e os faz rever-
berar ditames através dos pensamentos, dos desejos, das imagens 
comuns, das caricaturas e estereótipos. O poder, por não ser maciço 
e uniforme, não poderia também ser visto pela lógica marxista da 
dominação de uma classe sobre outra, segundo Foucault, mas 
como algo que circula e só funciona em cadeia. O poder não está 
aqui ou ali, em uma classe ou outra, não está nas mãos dos deten-
tores dos meios de produção, não é uma riqueza ou um bem. É, ao 
contrário, algo difuso que só se estabeleceria em rede. O indivíduo 
é ao mesmo tempo seu receptor e seu epicentro de transmissão.

Essa crise da razão percebida em Foucault, depois de 
Nietzsche e Freud, atinge seu paroxismo em Jacques Derrida. Ao 
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compreender o mundo como escritura, Derrida solapa pela base 
toda pretensão a um conhecimento objetivo, acabado, universal, 
racional e previsível. A noção de escritura opõe-se à ideia de origem 
e de presença tão íntimas ao pensamento metafísico, que, para 
Derrida, sempre se quer maniqueísta, com suas tradicionais oposi-
ções: mundo sensível/mundo inteligível, razão/emoção, original/
imitação, masculino/feminino, etc. Derrida afirma que a concepção 
de escritura também vai de encontro ao mito do conhecimento 
imparcial e quantificado que os positivismos desenvolvem e 
defendem. Não seria possível, assim, segurar a escritura e arrancar-
-lhe um significado unívoco, objetivo e imparcial, pois é próprio do 
signo linguístico a característica de ser indomável, de estar a todo 
tempo se ressignificando e se apropriando de outros contextos e 
discursos. A escritura é fugidia e, por isso, seria impossível amorda-
çá-la em uma única chave de compreensão (DERRIDA, 1995). 

O conceito de escritura aproxima-se muito do conceito (ou 
quase-conceito, porque, no terreno da desconstrução, toda definição 
está condicionada a se desintegrar) de intertextualidade cunhado por 
Julia Kristeva. Justamente pelo caráter do eterno retomar discursivo 
de cada produção textual. Todo texto é intertexto, é fruto da reapro-
priação de outros discursos. Nas palavras de Kristeva, “(...) todo texto 
se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e trans-
formação de um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64). 

O mesmo se posse dizer da relação do conceito de escritura 
com o de dialogismo constitutivo em Bakhtin (1992). Nesse caso, 
não se fala de uma retomada de textos específicos, mas da presença 
de vozes outras que não a do enunciador como algo constitutivo do 
próprio discurso, intrínseco à sua natureza (BAKHTIN, 1992). 

Nessa perspectiva, cairia por terra a noção romântica de 
origem e originalidade, tema também abordado por Roland Barthes 
em seu “La mort de l’auteur” (1984). Ora, se não se fala em origem 
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no interior da escritura, é improvável pensar na hipótese de autoria 
como agente regulador de significados. Para a desconstrução derri-
diana, uma análise textual que visa revelar uma suposta intenção do 
autor é charlatã. Em primeiro lugar, porque não haveria como provar 
os dados de consciência de um autor através de seu texto. Segundo, 
porque a própria noção de consciência é problemática e contes-
tável nesse universo teórico pós-estruturalista de Derrida, que lança 
dúvidas sobre as mais diversas fronteiras do pensamento, inclusive 
aquela que separa o consciente do inconsciente. Em terceiro lugar, 
porque, para Derrida e Roland Barthes (em um segundo período de 
seu pensamento), todo texto autoprojeta-se no tempo e no espaço. 
Isso significa dizer que o autor, lançada sua escritura no mundo, não 
tem mais controle das interpretações que sua obra pode suscitar 
nos imprevisíveis contextos em que estiver inserida. 

A concepção derridiana de mundo como escritura fica patente 
na seguinte passagem de A escritura e a diferença: 

Foi então o momento em que a linguagem invadiu o campo proble-
mático universal; foi então o momento em que, na ausência de 
centro ou de origem, tudo se torna discurso – com a condição de 
nos entendermos sobre esta palavra – isto é, sistema no qual o 
significado central, originário ou transcendental, nunca está absolu-
tamente presente fora de um sistema de diferenças. A ausência de 
significado transcendental amplia indefinidamente o campo e o jogo 
da significação (DERRIDA, 1995, p. 232).

Derrida ilustra a errância do signo linguístico, seu caráter 
de não lugar, com a palavra “Différance”. Preferiu-se aqui deixar a 
palavra no original, sem a tradução, ao contrário do que faz Renato 
Janine Ribeiro (DERRIDA, 1973), que a traduziu por “diferência”, 
pois é a sonoridade da palavra que traz consigo o propósito de 
Derrida. O filósofo francês opõe a palavra “différence” – que signi-
fica “diferença” em português, mas também pode significar diferir, 
no sentido de atrasar, procrastinar, isso já um sinal da polissemia da 
escritura – à palavra “différance”, que não existe em Francês, mas 
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que é homófona a “différence”, ou seja, é pronunciada da mesma 
forma no idioma. A distinção entre “différance” e “différence” só se 
dá no plano da escritura, e não no da fala. Isso para mostrar que 
a língua não se encerra em seu registro oral. Não é da essência 
da língua, como queriam os metafísicos, seguidos por Ferdinand 
de Saussure, o aspecto da fala, pois esta não consegue abarcar 
toda a complexidade do fenômeno linguístico, já que, por exemplo, 
o termo “différance” passa despercebido na linguagem falada. Para 
traduzir fielmente “différance”, seria preciso encontrar uma palavra 
homófona a “diferença”, mas que não exista no registro culto, o que 
é impossível em português.  

Quanto à maior importância da fala em detrimento da escritura 
no pensamento ocidental, apontada por Derrida, isso seria possível 
de ser comprovado observando-se os universos teórico-culturais exis-
tentes desde a Grécia Antiga, passando por Descartes, Rousseau, 
chegando até mesmo ao etnólogo estruturalista Lévi-Strauss e ao 
fenomenólogo Edmund Husserl. Efetivamente, na Grécia Antiga, 
muito antes da época de ouro de Platão e Aristóteles, a literatura era 
predominantemente oral. As epopeias de Homero não foram escritas 
por ele. Trata-se de compilações de textos atribuídos ao autor. Hoje 
surge mesmo o questionamento quanto a existência de um Homero 
histórico. Especula-se que o poeta teria sido não mais que a subli-
mação de uma representação coletiva grega (REALE, 2005c).

Da mesma forma, Platão, apesar de realmente ter escrito sua 
própria obra, não desenvolveu tratados sistemáticos de filosofia. 
Seus escritos também privilegiavam a fala, por serem constituídos 
basicamente por diálogos. O “parto das ideias” pelo personagem 
Sócrates só se dá em regime de intensos debates com seus inter-
locutores. É que Platão, com a sua visão maniqueísta de mundo 
– que divide a realidade entre uma dimensão suprafísica (ou meta-
física), perfeita, incorruptível, ideal, e outra dimensão física, imper-
feita, cópia das ideias – atribui à fala uma maior proximidade daquilo 
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que é essencial ao ser humano. A escritura, a poesia, a arte são 
corruptelas degenerativas do mundo das ideias. Nessa perspectiva, 
se a escritura é representação do estrato sensível do universo, e 
se este é por sua vez representação do mundo das ideias, então a 
escritura é representação da representação, duas vezes distante, 
pois, do ideal de perfeição, duas vezes mais próxima do “mundo 
das sombras”. Vê-se aí a sedimentação daquilo que Derrida chama 
de fonocentrismo, isto é, a centralidade da fala, da oralidade, no 
pensamento ocidental. Esse fonocentrismo está diretamente rela-
cionado a outro fenômeno analisado e contestado por Derrida, o 
logocentrismo, a prevalência do racional, do logos, do incorpóreo 
sobre o que é errante, errático e ébrio. De acordo com Derrida:

O privilégio da phoné não depende de uma escolha que teria sido 
possível evitar. Responde a um momento da economia (digamos, 
da “vida”, da “história” ou do “ser como relação a si”). O sistema 
do “ouvir-se-falar” através da substância fônica – que se dá como 
significante não-exterior, não-mundano, portanto não-empírico 
ou não-contingente – teve de dominar durante toda uma época a 
história do mundo, até mesmo produziu a ideia de mundo, a ideia 
de origem do mundo a partir da diferença entre o mundano e o 
não-mundano, o fora e o dentro, a idealidade e a não-idealidade, 
o universal e o não-universal, o transcendental e o empírico, etc. 
(DERRIDA, 1973, p. 9).

O mesmo se passa com Aristóteles. Apesar de divergir em 
muitos aspectos de seu mestre Platão, o médico-filósofo estagirita 
cultiva o mesmo princípio da prevalência da fala sobre a escritura. 
De fato, as obras de Aristóteles que chegaram à modernidade são 
traduções feitas pelos árabes, durante Idade Média, dos aponta-
mentos de discípulos da Escola Peripatética, da qual Aristóteles foi 
fundador, significando “escola dos que caminham”. Tratava-se de 
cursos orais que Aristóteles proferia caminhando pelos jardins de 
Atenas (REALE, 2005c). 

Sobre a tradição moderna e contemporânea, também muito 
tributária do fonocentrismo, Derrida estabelece um diálogo com 
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Rousseau em Gramatologia (1973). O filósofo genebrino é conhe-
cido pela criação da imagem do “bom selvagem”, aquele ser natu-
ralmente virtuoso, por se encontrar distante do mundo da cultura/
escritura. Essa é na verdade uma simplificação do pensamento de 
Rousseau. O “bom selvagem”, na verdade, é uma categoria filo-
sófica, uma hipótese de trabalho que concebe um ser não datado 
em determinado momento histórico, mas que remonta às origens 
do processo civilizacional (REALE, 2005). Seria errôneo também 
dizer que o “bom selvagem” era de fato bom. Da leitura de Discurso 
sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens 
(1978), infere-se que o homem em estado de natureza não é bom, 
pois o conceito de bondade pressupõe um sistema de moralidade 
construída, não natural, e, portanto, relativo no tempo e no espaço. 
O selvagem, para Rousseau, com efeito, não é moral nem imoral, 
mas amoral (REALE, 2005).

Conforme observa Derrida, Rousseau atribui ao ser natural a 
habilidade da fala, em contraposição ao ser de cultura, onde preva-
lece a escritura. E a fala, em Rousseau, adquire preponderância 
filosófica. O mundo da escritura é visto como a causa de todos os 
males, de todos os vícios, de todos os torpores e intranquilidades 
da alma; causa da corrupção, da degradação e da desigualdade 
entre os homens; do estabelecimento da propriedade privada e 
da exploração do homem pelo homem. Claude Lévi-Strauss, para 
Derrida, não faria mais que subscrever a tese rousseauísta, desta 
vez aplicada aos aborígenes da América do Sul. Segundo Derrida:

[Em Tristes Trópicos,] as premissas indispensáveis, a saber, a 
natureza do organismo submetido à agressão da escritura, em 
nenhum outro lugar são mais explícitas. (...) Apenas uma comuni-
dade inocente, apenas uma comunidade de dimensões reduzidas, 
apenas uma micros sociedade de não-violência e de franqueza 
cujos membros podem manter-se todos retamente ao alcance da 
alocução imediata e transparente, “cristalina”, plenamente presente 
a si na sua fala viva, apenas uma tal comunidade pode sofrer, como 
a surpresa de uma agressão vinda de fora, a insinuação da escritura, 
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a infiltração da sua “astúcia” e da sua “perfídia”. Apenas uma tal 
comunidade pode importar do estrangeiro a “exploração do homem 
pelo homem (DERRIDA, 1973, p. 147).

Diante dessa preponderância do fonocentrismo e do logo-
centrismo no pensamento ocidental, seria tarefa da desconstrução 
derridiana reabilitar a dignidade da escritura, promovendo o descen-
tramento da fala e do logos. Desconstruir é impedir o apagamento 
da escritura, do rastro, daquilo que não tem origem, mas que está 
aqui e ali, o passe-partout. Desconstruir é relativizar a metafísica da 
presença que sempre presentifica, trazendo a lume o essencial, o 
originário, o original, o ideal e o suprassensível. A desconstrução 
condecora o transbordante, o excessivo, o suplemento. Ela relativiza 
o binarismo filosófico em busca daquilo que está além do dentro e 
do fora, do racional e do passional, do amigo e do inimigo. 

Esse foi o ponto do qual partiram pensadores do pós-posi-
tivismo em Relações Internacionais para elaborarem suas teorias, 
como se verá adiante. 

Pós-positivismo em Relações Internacionais

As concepções pós-positivistas de Nietzsche, Freud, Foucault 
e Derrida serviram de substrato para a elaboração do pensamento 
internacionalista que se debruça sobre os estudos discursivos: parte 
dos chamados construtivistas e, em maior escala, os pós-estrutura-
listas, os pós-colonialistas e os feministas. Considerar-se-ão aqui 
pós-positivistas em Relações Internacionais todos os entusiastas do 
que ficou conhecido como “virada linguística”, isto é, os que, no 
todo ou em parte, compreendem a realidade enquanto construto da 
ordem do discurso ou na interação com ele. 

Partidários da desconstrução derridiana, os pós-positivistas 
questionam o modelo de ciência dogmática desenvolvido tanto 
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pelo realismo e neorrealismo de Carr, Morgenthau, Waltz, etc.), 
quanto pelo idealismo e institucionalismo (Norman Angell, Keohane, 
etc.), em suas diferentes modalidades. Se a realidade é escritura, é 
discurso, então é impróprio pensar em estruturas a priori da experi-
ência humana, pois o terreno da escritura é o terreno do construído, 
do que acontece em ato, no momento da enunciação discursiva. 
Os discursos não são dados da natureza, mas estabelecem-se 
nas práticas sociais. A naturalização da anarquia (BULL, 2002), 
dos agentes e identidades (MORGENTHAU, 2003) ou da estrutura 
(WALTZ, 2002) internacionais é resultado de uma visão de mundo 
dogmática e dicotômica. Os pós-positivistas, em geral, debatem 
não “o porquê” de dado fenômeno internacional, mas “o como”, 
como são construídos os interesses, as estruturas, as identidades, 
os regimes de verdade, as instâncias de legitimação do dentro e do 
fora, a distinção entre o amigo e o inimigo. 

No caso do construtivismo em Relações Internacionais, este 
surgiu por ocasião das publicações de Nicholas Onuf, “World of Our 
Making” (ONUF, 1989) e de Alexander Wendt, “Anarchy is what states 
make of it” (WENDT, 1992). Ambos os autores assumiram como 
premissa o fato de as representações sociais serem construtos, não 
dados a priori. Isso significa dizer que os humanos seriam protago-
nistas no teatro da vida, causa deste mundo em eterna construção. 

Onuf e Wendt retomam a polêmica presente no chamado 
Primeiro Debate, entre realistas e idealistas, não restrito às Relações 
Internacionais, mas atinente às ciências humanas em geral. A polê-
mica girava em torno da natureza dos agentes e da estrutura interna-
cionais, se eles eram por essência de índole belicosa ou cooperativa. 
Os realistas seguiam a esteira dos pessimistas em relação à natu-
reza humana, tendo como parâmetro Thomas Hobbes. Por outro 
lado, os idealistas partilhavam dos ideais iluministas da “Paz 
Perpétua” de Emmanuel Kant, bem como do que se pode chamar 
de um rousseauísmo aplicado às Relações Internacionais, segundo 
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o qual a natureza humana é essencialmente amistosa. Apesar da 
divergência, tanto o realismo, quanto o idealismo concebiam as 
características dos agentes (identidades, comportamento humano, 
interesses, etc.) e da estrutura internacional (sociedade, institui-
ções, leis, ordem internacional, ideologias, etc.) como dadas, como 
se o que está aí fosse um universal impossível de ser modificado. 
O mesmo se dá, com seus devidos temperamentos, e em outro 
contexto, no Segundo Debate, entre neorrealistas e neoliberais.

O construtivismo vem promover um corte radical nas 
premissas fundadoras do Primeiro e do Segundo Debate, subver-
tendo a lógica da precedência ontológica dos agentes e da estru-
tura (NOGUEIRA & MESSARI, 2003). Tudo seria, então, fruto do 
desígnio humano. É que, para os construtivistas, as ações humanas 
são livres, pois podem ou não se efetivar. Elas são diferentes dos 
fenômenos da natureza, de uma lei física, como a da ação e reação, 
que ocorrem por necessidade, e não por vontade humana, pois, 
do contrário, não se poderia falar em lei natural. As ações humanas 
guardam consigo uma intencionalidade livre intrínseca e, assim, não 
podem, para os construtivistas, ser estudadas segundo o modelo 
das ciências naturais. Se o que está aí nas relações humanas é 
perverso ou não, isso seria produto da deliberação humana, que 
por sua vez é capaz de mudar o status quo. 

Wendt questiona o pressuposto de Waltz sobre a precedência 
da estrutura sobre agentes, dizendo que ambos, estrutura e agentes, 
são coconstituídos. Em seu Anarchy is what states make of it (1992), 
declara-se um construtivista das Relações Internacionais. Para ele, a 
anarquia não necessariamente resulta em conflito, mas pode também 
resultar em cooperação, a depender do que os Estados queiram 
fazer. Em outro artigo publicado dois anos mais tarde (WENDT, 1994), 
o autor reafirma algumas bases lançadas em Anarchy, criticando as 
teorias dominantes sobre identidades e afirmando serem estas não 
predeterminadas, mas artifício humano sujeito a transformações. Nas 
palavras de Wendt, em seu primeiro artigo:
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Os atores não dispõem de um “portfolio” de interesses que eles 
carregam independentemente de um contexto social; ao contrário, 
eles definem seus interesses no processo de definição de suas 
situações. [...] Nós não estabelecemos nosso relacionamento com 
alienígenas no dilema de segurança; dilemas de segurança não 
são dados pela anarquia ou pela natureza. Obviamente, uma vez 
institucionalizados, tais dilemas serão dificilmente modificados [...]. 
Identidades e interesses são constituídos por significados cole-
tivos que estão sempre em processo” (WENDT, 1992, p. 398-407, 
tradução nossa4).

Wendt, apesar de abrir caminho para os pós-positivistas, foi 
criticado pelos mesmos, por ignorar a virada linguística e por tentar 
estabelecer pontes com os modelos de cientificidade das teorias 
ditas tradicionais. 

Friedrich Von Kratochwill e Nicolas Onuf, diferentemente, 
já começam a flertar com os pós-modernos (como também são 
chamados os pós-positivistas), reconhecendo a importância do 
fenômeno da linguagem nas construções identitárias. Entretanto, 
ainda se intitulam construtivistas, e fazem muitas ressalvas à pers-
pectiva pós-estruturalista. Apesar de aderirem, em certa medida, 
à virada linguística, dizem que a linguagem não explica tudo, pois 
existe também um mundo extralinguístico que influencia os homens 
(KRATOCHWILL, 2003). 

Kratochwill e Onuf, como construtivistas, também partem da 
premissa segundo a qual o mundo humano não é predeterminado, 
mas construído. Ressaltam que não há antecedência ontológica 
de agentes sobre a estrutura, e nem vice-versa. Ambos construtos, 
agentes e estruturas são coconstituídos. Isso porque não se pode 
falar em sociedade sem indivíduos, da mesma forma que a exis-

4. Actors do not have a ‘portfolio’ of interests that they carry around independent of social context; 
instead, they define their interests in the process of defining situations. […] We do not begin our 
relationship with the aliens in a security dilemma; security dilemmas are not given by anarchy or 
nature. Of course, once institutionalized such a dilemma may be hard to change […]. Identities 
and interests are constituted by collective meanings that are always in process.
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tência de indivíduos sem sociedade seria impensável. A anarquia 
não é vista por esses autores como componente estrutural das 
Relações Internacionais, pois ela é também construída. Kratochwill, 
criticando as teorias positivistas e anunciando sua adesão à virada 
linguística (mesmo que em parte), diz o seguinte:

[...] somos forçados a reconhecer o fato de que todo conhecimento 
está atrelado a certa perspectiva teórica, e não possuímos um ponto 
Arquimediano a partir do qual possamos ver as coisas como elas 
efetivamente são. Ao contrário, devemos reconhecer as limitações e 
as potenciais distorções que nossas perspectivas implicam. Temos 
que ver também a comunicação científica como um processo de 
engajamento a outras perspectivas e resultados. De fato, o ponto de 
vista dogmático fundamentalmente não compreende a comunicação 
humana, porque ele sugere que, sob toda mudança verbal e concei-
tual existe um procedimento dêitico que dispensa a necessidade de 
comunicação, simplesmente concebendo os fenômenos como fora 
deste mundo (KRATOCHWILL, 2003, p. 126, tradução nossa5).

Nessa passagem, Kratochwill critica a postura dogmática 
das teorias tradicionais ao criarem o que para ele seriam verda-
deiras quimeras. De fato, dizer que uma sociedade é anárquica, ou 
que os agentes por natureza sempre irão se digladiar entre si, é 
estabelecer um dogma, o que é incompatível com o fazer científico. 
Seria possível, assim, provar que a sociedade internacional está 
anárquica, que os agentes estão belicosos (ou que estão coope-
rando), que os interesses estão conflitantes, mas nunca que isso é 
da essência do ser internacional. 

Emmanuel Adler, por sua vez, situa-se em um domínio inter-
mediário entre o racionalismo e o pós-estruturalismo (ADLER, 1999). 

5. [...] We are forced to become aware of the fact that all knowledge is tied to certain theoretical 
perspectives and that we do not possess an Archimedean point from which we can view things 
as they really are. Instead, we have to come to terms with, and reflect critically upon, the limita-
tions and potential distortions that our own perspectives imply. […] We have also to see scien-
tific communication as a process of engagement with other perspectives and their results. As a 
matter of fact, the dogmatic point of view fundamentally misunderstands communication because 
it suggests that underlying all verbal and conceptual exchanges is some deictic procedure that 
dispenses with the need to communicate and simply points out things in the outer world.
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Pare ele, o construtivismo não comunga com os pressupostos 
realistas e neorrealistas, que desprezam concepções idealistas e se 
aferram a preceitos positivistas e, consequentemente, materialistas, 
explicando as relações internacionais em analogia com as forças da 
natureza, como as leis da Física. Citando Smith, Adler explica que o 
positivismo compreende:

a) um compromisso com uma visão unificada de ciência e a adoção 
de metodologias das ciências naturais para explicar o mundo social; 
b) a visão de que há uma distinção entre fatos e valores e, além disso, 
de que ‘fatos’ são neutros à teoria; c) uma forte crença na existência 
de regularidades no mundo social assim como no natural. Isso, 
obviamente, abarca as formas ‘dedutivo-nomológica’ e ‘estático-in-
dutiva’ de cobrir a explicação por leis; e d) uma grande confiança de 
que seja a validação ou falsificação empírica a marca da investigação 
‘real’ (SMITH, 1996 apud KRATOCHWILL, 2003, p. 204).

Por outro lado, o construtivismo, observa Adler, também não 
seria conforme aos pós-estruturalistas (Ashley, Walker, Der Derian, 
Shapiro, etc.), aos teóricos críticos (Cox, Hoffman, Linklater, etc.) e aos 
teóricos feministas (Runyan, Peterson, Tickner, etc.), que, segundo o 
autor, “constroem uma filosofia da ciência relativista e uma sociologia 
interpretativista do conhecimento”, pois, para eles, “apenas as ideias 
importam e podem ser estudadas” (ADLER, 1999, p. 204). 

Na visão de Adler, os construtivistas, diferentemente dos 
pós-estruturalistas, intitulam-se “realistas ontológicos”, pois, além 
de conferirem importância aos fenômenos cognitivos das ações 
humanas, também admitem a influência de um suposto mundo 
material extradiscursivo sobre as relações humanas. No entanto, 
essa afirmação de Adler seria verdadeira se o construtivismo fosse 
um bloco mais homogêneo. Para Maja Zehfuss, por exemplo, que 
se autointitula construtivista, construtivismo sem análise de discurso 
não tem força. A autora afirma que a inexpressiva virada linguística 
de alguns de seus colegas torna-os para ela sem utilidade. 
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Maja Zehfuss faz, em seu Writing war, against good cons-
cience (2004), à luz da desconstrução de Jacques Derrida, um 
estudo comparativo de duas obras literárias, a de Gert Ledig, Die 
Stalinorgel, e a de Martin Walser, Ein springender Brunnen, ambas 
tendo como contexto a Segunda Guerra Mundial. Para a autora, dife-
rentemente de Walser, Ledig desenha uma ideia negativa da Guerra, 
com uma imagem denegrida de todos os soldados, que são vistos 
como egoístas, sem nenhum traço de heroísmo ou virtude: 

A descrição de homens sujos, desprezíveis e peludos vegetando 
em um buraco no chão, esperando para cumprir uma ordem que 
certamente resultará em suas mortes, tentando esquecer deles 
mesmos através do álcool, defecando sobre enxadas ou em latas 
vazias para não arriscarem suas vidas ao saírem de seus buracos, 
rompe com toda noção de heroísmo. Os alemães são [...] descritos 
como animais por um russo, e ambos são observados em atos de 
brutalidade contra soldados inimigos (ZEHFUSS, 2004, p. 102-103, 
tradução nossa6).

Ao negar o valor da guerra, continua Zehfuss, Ledig se furta 
à compreensão dos reais problemas envolvidos no conflito. Essa 
visão apolítica da guerra denunciaria uma posição política de fundo, 
aquela partidária dos valores liberais de liberdade, igualdade e 
fraternidade. Descrever uma guerra como negativa significa pensar 
que existe uma guerra má e outra boa e justa em prol da demo-
cracia (ZEHFUSS, 2004). 

Zefuss justifica o uso da literatura no estudo das Relações 
Internacionais recorrendo ao pressuposto derridiano segundo o 
qual nada está fora do texto. Afirma também que a literatura é o 
espaço onde tudo pode se dizer, em princípio; é o lugar onde qual-
quer tema pode ser abordado, de forma transdisciplinar; espaço 

6. The description of grimy, dusty, hairy men vegetating in a hole in the ground, waiting to fulfil an 
order that will almost certainly result in their death, trying to numb themselves with alcohol, defe-
cating onto a spade or into empty tins, so that they need not risk their lives by crawling out of the 
hole, undercuts any notion of underdog heroes. The Germans are […] described as ‘animals’ by 
a Russian, and both are observed in acts of brutality against enemy soldiers.
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onde circulam lugares comuns, ideologias e regimes de verdade 
presentes na sociedade:

A literatura, enquanto instituição que fornece em princípio o poder 
de tudo dizer, de quebrar tabus, deve ser vista como produtora de 
problematizações significativas do que à primeira vista pode ser 
visto como categorias incontestáveis: vítima/vilão e boa/má guerra. 
Ler romances sobre guerra com um olhar político é, consequente-
mente, uma forma significativa de tocarmos em questões ético-polí-
ticas sobre guerra (ZEHFUSS, 2004, p. 121, tradução nossa7).

Quanto ao pós-estruturalismo em Relações Internacionais, 
este é largamente tributário das contribuições construtivistas. 
Ambos transitam em um mesmo universo teórico, cujos pressu-
postos encontram-se na negação da pré-existência dos agentes e 
das estruturas internacionais. O que distinguiria as duas tendências 
teóricas seria a preponderância que o pós-estruturalismo confere 
ao caráter linguístico do mundo construído; a premissa segundo 
a qual se vive em um mundo de escritura, em que toda sorte de 
dogmatismo maniqueísta não passa de artifícios arbitrários da 
vontade de potência humana. Retomam-se aqui, portanto, as ideias 
de Nietzsche, Foucault e Derrida (NOGUEIRA & MESSARI, 2003). 

O pós-estruturalismo é essencialmente um movimento de 
crítica à razão instrumental idealizada pelos positivistas. A razão, 
diferentemente do que pensavam os iluministas, não necessaria-
mente emancipa, não é de sua natureza libertar, pois está imbri-
cada nas relações de poder. De fato, há razões e razões: razão que 
calcula, domina e estigmatiza; razão de classe; razão de Estado; 
razão totalitária. Nesse sentido, os pós-estruturalistas assumem 
como tarefa denunciar o mito da neutralidade científica, alçada à 
categoria suprema pelos positivistas, pois a própria observação dos 

7. Literature, as the institution which ‘gives in principle the power to say everything, to break free of 
the rules, may be seen to produce a significant problematisation of what at first appear to be clear 
categories – victim/perpetrator and good war/bad war. Reading novels about war politically is, as 
a consequence, a significant way in which we may approach the ethico-political question of war.
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fatos já seria condicionada pelo olhar situado e limitado do sujeito. 
A naturalização dos pressupostos da ciência termina por excluir 
formas alternativas de conhecimento. A importação dos métodos 
empiristas das ciências naturais aplicados às ciências humanas é 
imprópria, pois os dados em si não dizem nada sem a interveniência 
da interpretação humana, por sua vez carregada de preconceitos e 
valores. Isso sem contar que as ações humanas não apresentam 
regularidades como os fenômenos naturais, por não serem ações 
necessárias, mas livres, intencionais. A fenomenologia humana seria 
complexa, rica e não quantificável e, assim, é violentada quando 
homogeneizada pelo discurso científico, apenas um discurso entre 
tantos outros. Toda teoria, aliás, defendem os pós-estruturalistas, é 
construída a partir de determinados valores, os quais não estariam, 
em um plano ontológico, acima de quaisquer outros. 

É nesse sentido que Ashley (1988), por exemplo, lança sua 
proposta de desconstrução das dualidades existentes nas teorias 
tradicionais, como anarquia/soberania, guerra/paz, cidadão/estran-
geiro, identidade/diferença, ideias/interesses, etc. Tais dualidades, 
bem como a hierarquia de valores construídas ao seu redor, não 
são naturais, não são ditames universais, não são racionalmente 
incontestáveis. Juntamente com Foucault e Derrida, Ashley não vê 
nenhuma essência objetiva nos pressupostos racionalistas e, com 
efeito, defende a desconstrução epistemológica. 

Na mesma perspectiva, Cynthia Weber (1995) tenta mostrar, 
a partir da análise de textos e discursos de autoridades governa-
mentais norte-americanas, da imprensa e de especialistas em 
Relações Internacionais, como a guerra contra o Iraque pôde ser 
levada adiante sem uma sustentação mínima nos “fatos”, apenas 
com a justificativa da teoria da conspiração. 

Paralelamente, David Campbell (1992) defende que as iden-
tidades dos Estados modernos são construídas com base nos 
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“discursos de perigo”, por meio do que chama de “evangelização 
do medo”. É por meio da designação do outro, do diferente, que 
se afirma o si próprio, o self. Michel Plaxton (2000) vai no mesmo 
sentido ao adotar a concepção derridiana de direito, que se opõe à 
estrutura vigente de direito internacional, pois Derrida propõe uma 
perspectiva do direito que, longe de ser hierarquizada e limitada em 
conceitos fechados, é aberta e múltipla: 

Derrida não propõe o colapso da lei, mas sim uma visão radicalmente 
diferente do direito: uma visão em si contingente, uma visão de um 
direito desmistificado que abandona sua pretensão a verdades obje-
tivas, que aceita que é impossível fazer justiça sem se considerarem 
os fatos como particulares, como inclassificáveis em categorias fixas 
de (i)legalidade (PLAXTON, 2000, p. 23, tradução nossa8).

Outro teórico pós-estruturalista importante é Walker. O autor 
afirma que a leitura realista de clássicos da teoria política, como 
Tucídides, Maquiavel e Hobbes não passa de pretexto para se conso-
lidar uma tradição de pensamento ocidental que justifique a real-
politik. Walker vê em Maquiavel um filósofo de seu tempo, não um 
detentor de verdades absolutas incontestáveis. A relativização dos 
valores morais proposta por Maquiavel no domínio da política, em 
contraposição ao universalismo ético cristão, é um imperativo de sua 
época, o da necessidade de consolidação dos Estados nacionais. 

Em Inside/Outside (1993), Walker estabelece as distinções 
entre os discursos que evocam uma comunidade política internacional 
atemporal e os discursos que projetam a temporalidade da política 
internacional no interior dos estados-nações. Walker busca descons-
truir os discursos que usam da dicotomia segundo a qual a política, a 
ordem e a justiça se encontram no interior da delimitação estatal, ao 
passo que a desordem e a barbárie reinam no exterior dessa fronteira:

8. Derrida does not propose a collapse of law, but he does propose a radically different vision 
of law: a vision of law that is as itself contingent, a law that is desystematized, that abandons its 
claims of objective truth, that accepts that it cannot do the work of justice without examining partic-
ular facts as particular, as uncompartmentalizable into fixed categories of (il)legality.
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Eu ofereço uma leitura de teorias modernas de relações internacio-
nais como um discurso que sistematicamente reifica uma ontologia 
espacial historicamente específica, uma forte delineação entre o aqui 
e o lá, um discurso que tanto expressa quanto constantemente afirma 
a presença e a ausência da vida política dentro e fora do estado 
moderno como o único critério a partir do qual necessidades estrutu-
rais podem ser entendidas e novos domínios de liberdade e história 
podem ser revelados. (WALKER, 1993, IX, Prefácio, tradução nossa9).

 Lennen Hansen é outra entusiasta da virada linguística em 
Relações Internacionais. Com Derrida e Kristeva, sublinha o caráter 
intertextual dos discursos. “Qualquer texto é construído como um 
mosaico de citações; qualquer texto é a absorção e transformação 
de um outro”, ressalta (HANSEN, 2006, p. 56). Prova disso é a 
apropriação do texto de Hobbes pelo texto de Waltz, um teórico 
neorrealista. Waltz se utiliza das premissas contidas no Leviatã, de 
acordo com as quais a ausência de um poder soberano é fonte de 
todo o caos no mundo, espaço propício para o homem realizar sua 
natureza de “lobo do homem”. Assim, Waltz pode concluir, dada a 
ausência de um poder soberano mundial, pela anarquia estrutural 
pré-existente a todo construto humano no cenário internacional.

Hansen discorre sobre o caráter construído da linguagem, 
bem como da ideologia que ela veicula. Pós-estruturalista de viés 
feminista, a autora ressalta que, por exemplo, ser mulher no século 
XIX na Europa era diferente de ser mulher hoje no mesmo conti-
nente. Isso para mostrar que as identidades são fluidas, ou seja, 
modificam-se no tempo e no espaço, e, com efeito, não há que se 
falar em pré-constituição identitária. 

Pondera Hansen, a ambição da análise de discurso em 
Relações Internacionais não é somente compreender discursos 

9. I offer a reading of modern theories of international relations as a discourse that systematically 
reifies an historically specific spatial ontology, a sharp delineation of here and there, a discourse 
that both expresses and constantly affirms the presence and absence of political life inside and 
outside the modern state as the only ground on which structural necessities can be understood 
and new realms of freedom and history can be revealed.
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oficiais, bem como os textos e representações que os subsidiaram, 
mas também analisar como outros discursos são apresentados 
como legítimos em relação ao grande público, e como são repro-
duzidos e contestados entre uma variedade de espaços políticos 
(HANSEN, 2006).

Oferecido esse breve mapeamento dos marcos teóricos dos 
estudos discursivos de viés crítico em ciências sociais e, mais espe-
cificamente, em Relações Internacionais, passa-se, no próximo capí-
tulo, à explicitação de algumas categorias de análise que podem 
servir de base para uma análise de discurso cinematográfico na área.



CAPÍTULO 2

CATEGORIAS DE ANÁLISE DO DISCURSO 
PARA O ESTUDO DO CINEMA EM RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS

2
Categorias de Análise do 

Discurso para o estudo 
do cinema em Relações 

Internacionais



65

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

Resumo:
O capítulo tem o objetivo de explicitar alguns pressupostos teórico-
-metodológicos de análise do discurso da imagem, notadamente 
da imagem cinematográfica. Na parte introdutória do capítulo, 
buscou-se problematizar algumas diferentes perspectivas de abor-
dagem, dentre as quais a Análise do Discurso Crítica e a Análise 
do Discurso Francesa. Em função do objeto e dos objetivos de 
pesquisa, escolheu-se pelo aprofundamento da vertente francesa, 
aquela que subsidiará as análises fílmicas feitas no terceiro capítulo. 
Procurou-se também desenvolver um modelo que contemple uma 
análise argumentativa do discurso da imagem, chamado aqui de 
Semiótica Visual do Discurso. 

Palavras-chave: 
Cinema; Análise do Discurso; Semiótica Visual; Relações Internacionais.
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Vertentes em Análise do Discurso 

Uma modalidade possível de análise de texto (tomado em 
sentido amplo) que se queira crítica e afeita às ciências sociais e, 
mais especificamente, às Relações Internacionais é aquela que 
transcende a língua, averiguando como a linguagem funciona 
na sociedade, quais as relações de poder implicadas, quais os 
processos de construção identitária. Ainda que a materialidade do 
objeto de estudo seja o fenômeno linguístico, uma perspectiva teóri-
co-metodológica de análise relevante nesse sentido precisaria levar 
em consideração a linguagem imbuída em seu contexto social. É 
o que se dá com a Análise do Discurso, diferentemente do que se 
passa, por exemplo, com a Pragmática, que se concentra nas estra-
tégias do indivíduo falante, negligenciando as relações de poder 
presentes nas falas; com a Análise da Conversação, que investiga 
as interações de falantes descarnados de seu contexto social; ou 
com a Sociolinguística, que se atém a averiguar a influencia do 
cultural na estrutura da língua, e não em como a linguagem pode, 
em outra via, impactar na cultura (FAIRCLOUGH, 1985; 2001).

Existem diferentes concepções de Análise do Discurso, 
dentre as quais duas se destacam por levarem em conta as condi-
ções de produção, a recepção textual e os efeitos de sentido, tendo 
em vista relações de poder e as interpelações ideológicas: a Análise 
do Discurso francesa, também conhecida como AD, que tem como 
principais expoentes Michel Pêcheux, Dominique Maingueneau, 
Patrick Charaudeau e, no Brasil, Eni Orlandi, entre outros; e a 
Análise Crítica do Discurso (ACD) ou Análise do Discurso Crítica 
(ADC), cujos principais representantes são Günter Kress, Van Dijk 
e Norman Fairclough. É importante ressaltar que, apesar de ser a 
ACD que leva em seu nome a palavra “crítica”, ambas as tradições 
podem, pelas razões expostas acima, ser consideradas críticas. 
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Uma diferença comumente apontada entre AD e ACD é a 
concepção de sujeito, que para a AD seria entendido como mais 
preso às amarras ideológicas, mais assujeitado às formações discur-
sivas que lhe interpelam e lhe retiram a capacidade de agir sobre os 
discursos e sobre o meio do que o sujeito tal como proposto pelos 
analistas críticos do discurso. Esse é o entendimento de VIEIRA & 
MACEDO, para os quais:

(...) na perspectiva da AD, discurso é uma forma de materialização 
ideológica e constitui-se do interdiscurso porque a AD considera 
que todo discurso produz sentidos com base em outros sentidos 
já cristalizados na sociedade; sujeito é depósito dessa ideologia, é 
passivo; e língua é um processo que perpassa as diversas esferas 
da sociedade. Para Maingueneau (1989), discurso é uma dispersão 
de textos com regularidades enunciativas; logo, o discurso não atua 
sobre o mundo, mas sobre outros discursos com os quais dialoga 
e polemiza. O sujeito, por sua vez, é o espaço dividido por esses 
discursos. Vê-se, na AD, a noção do sujeito assujeitado pelo próprio 
discurso, e não como autor dele (MACEDO & VIEIRA, 2018, p. 63). 

No entanto, a concepção do sujeito é bastante complexa e 
heterogênea no interior da AD, não podendo ser reduzida ao rótulo de 
“sujeito assujeitado”, ou “sujeito determinado”. Como se verá adiante, 
se em um primeiro momento da AD, na fase da Análise Automática 
do Discurso de Pêcheux, o sujeito é visto como determinado pelas 
ordens do discurso, com a superveniência de outros estudos, influen-
ciados pela releitura de Foucault por Authier-Revuz e Dominique 
Maingueneau, a ideia de sujeito assujeitado é enfraquecida.

Talvez a diferença mais relevante entre AD e ACD seja a 
postura do sujeito pesquisador, do analista, diante de seu objeto de 
estudo. Na ACD, existe um objetivo explícito de atuar na realidade 
social no sentido de lhe corrigir alguma injustiça, tomando as vozes 
do polo mais fraco das relações de poder. Na AD, não há essa 
intenção declarada. Pelo menos não é a ênfase de seus estudos 
atuar no empoderamento de minorias, como acontece com a ACD. 
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Mais uma vez, essas questões não são simples, porque seria 
contraditório ao princípio da interpelação ideológica do sujeito, pres-
suposto da AD, principalmente em seus primórdios, afirmar que o 
sujeito não toma parte daquilo que analisa. A diferença talvez seja 
uma questão de grau. Não é o foco principal da AD a pesquisa-mili-
tância, como ocorre na ACD, e sim averiguar como se estabelecem as 
relações de sentido em uma sociedade marcada pelo embate ideoló-
gico dos discursos; fazer vir à tona a ideologia encoberta na suposta 
transparência da linguagem. Por sua vez, na ACD, segundo Melo:

(...) para alcançar seus objetivos, pesquisadores(as) da linguagem 
que se reconhecem como analistas críticos(as) do discurso 
procuram usar teorias já propostas pelas ciências sociais – e, em 
alguns casos, reestruturá-las –, explicando a relação que elas podem 
manter com a linguística e projetando estratégias pedagógicas para 
a conscientização e o empoderamento social (MELO, 2018, p. 27). 

Apesar de ambas as tradições de Análise do Discurso 
romperem com o paradigma da supostamente possível neutrali-
dade científica tão exaltada pelos positivistas, isso não significa que 
as análises não sejam científicas, rigorosas, baseadas em critérios 
teórico-metodológicos e em categorias de análise previamente 
estabelecidos. A base sobre a qual se debruçam os analistas do 
discurso é a materialidade do texto, a partir da qual se podem inferir 
as relações de sentido no interior de determinada sociedade. No 
caso da ACD, o fato de ela se mostrar engajada e partidária de 
segmentos desfavorecidos não a destitui do esforço de se valer de 
instrumentos de pesquisa que tragam certa objetividade e refutabi-
lidade às conclusões. Nas palavras Van Dijk: 

Já houve bastante debate sobre se pesquisas de estudiosos social 
e politicamente comprometidos são de fato “científicas”. Acusações 
de um “viés” contra pesquisa crítica são ocorrências comuns e, 
elas mesmas, necessitam de uma análise crítica – até porque o não 
comprometimento político é também uma escolha política. Contudo, 
como estudiosos críticos, deveríamos levar a sério a crítica séria. É 
crucial enfatizar que uma perspectiva crítica e socialmente compro-
metida não implica menor rigor na pesquisa. Nada do que acaba 
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de ser descrito sobre a pesquisa crítica nas ciências sociais implica 
que as teorias e os métodos dos ECD [Estudos Críticos do Discurso] 
deveriam ser menos científicos. Ao contrário, estudiosos dos ECD 
são conscientes de que os estudos discursivos de problemas 
sociais que podem efetivamente beneficiar grupos dominados e que 
podem contribuir para o abandono ou para a mudança de práticas 
discursivas ilegítimas das elites simbólicas normalmente requerem 
programas de pesquisa, teorias e métodos que são complexos e 
multidisciplinares (...). Note também que não estamos dizendo que 
todas as outras formas de estudo de discurso devem ser “críticas”, 
apenas que os estudos críticos não são menos científicos porque 
são críticos (VAN DIJK, 2015, p. 16-17).

O objetivo desta obra não é o de empoderar um setor espe-
cífico da sociedade, mas o de identificar as relações de sentido 
produzidas no discurso de Elia Kazan no interior da sociedade esta-
dunidense e das relações internacionais da época, marcadas, em 
um primeiro momento, pelo crash da Bolsa de Nova York e, poste-
riormente, pela Guerra Fria. Assim, optar-se-á aqui pelo aprofunda-
mento da tradição dita francesa de análise do discurso. 

Quanto às categorias de análise, elas serão as fornecidas 
pelos estudos retóricos, quais sejam, a noção de ethos (as imagens 
que o orador produz de si no discurso), pathos (as emoções que 
ele mobiliza ou visa suscitar em seu interlocutor), logos (os tipos 
de argumentos utilizados), a doxa (os pré-construídos culturais, 
as opiniões compartilhadas, os estereótipos e clichês) e os topoi 
(lugares comuns). 

Tratando-se o cinema de um discurso multimodal, em que 
a linguagem verbal se associa a elementos visuais e sonoros na 
produção do sentido, serão levadas também em consideração na 
análise fílmica as técnicas de filmagens correspondentes ao enqua-
dramento e à posição da câmera (AUMONT, 1995; BETTON, 1987; 
CARRASCO, 2003; MARTIN, 2005; RODRIGUES, 2007), bem como o 
que se chamou aqui de Semiótica Visual do Discurso, um recorte e 
adaptação do percurso gerativo da Semiótica greimasiana aplicada 
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à análise argumentativa do discurso. Como será explicado adiante, 
o enfoque se dará na interação entre um plano de conteúdo (que se 
mostra a partir de um nível superficial rumo a um nível mais abstrato e 
geral) e um plano de expressão, em que se dão as oposições semân-
ticas eidéticas (ligadas à forma), foto-cromáticas (cores e luz) e topo-
lógicas (ligadas à disposição dos elementos cênicos na imagem). 

Passa-se, assim, antes de abordar essas categorias, à proble-
matização do marco teórico-metodológico da Análise do Discurso 
francesa, explicitando alguns de seus conceitos-chave. 

Análise do Discurso Francesa (AD)

Os formalistas russos, como ficaram conhecidos os 
linguistas na Rússia da década de 1920 que instauraram a crítica 
literária moderna, foram os responsáveis pelo início dos chamados 
estudos discursivos (BRANDÃO, 2012). Já a edificação da Análise 
do Discurso enquanto disciplina se dá na década de 1950, com os 
trabalhos de Harris, Jakobson e Benveniste. Harris inicia o que ficou 
conhecido como tradição americana da análise do discurso, de viés 
mais imanentista, isto é, que se restringe aos movimentos internos 
da estrutura textual. Por outro lado, Benveniste fala em “posição” do 
locutor e, dessa forma, fornece material para os futuros analistas do 
discurso que farão do contexto sócio-histórico elemento de suporte 
para análises. Nas palavras de Brandão, Benveniste:

[...] ao falar em ‘posição’ do locutor [...], levanta a questão da relação 
que se estabelece entre o locutor, seu enunciado e o mundo; relação 
que estará no centro das reflexões da análise do discurso em que 
o enfoque da posição sócio-histórica dos enunciadores ocupa um 
lugar primordial (BRANDÃO, 2012, p. 14).

Análise do Discurso Francesa (AD) é a denominação a que 
se convencionou chamar uma análise do discurso cuja metodologia 
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permite considerações acerca do contexto de enunciação 
(POSSENTI, 1990). Trata-se de tradição de análise do discurso 
que nasceu na década de 1960, com Michel Pêcheux, em Análise 
Automática do Discurso (1969), para fazer frente a um tipo de análise 
de conteúdo então em voga, que via o texto como transparente e 
encerrado em si mesmo, ou seja, sem sofrer interferências externas 
(MAINGUENEAU, 1991). A análise de conteúdo se baseava 
fundamentalmente na quantificação de dados recorrentes do corpus 
de análise. A AD vem a se contrapor a essa ideia de transparência 
e imutabilidade do texto, com a defesa de que o interpretar implica 
investigar os modos de funcionamento do texto na sociedade. 

Essa perspectiva da AD de rompimento com uma visão apolí-
tica de análise de texto pode ser entendida tendo em vista o mundo 
no qual estava inserido Pêcheux. Tratava-se da época do maio de 
1968 na França, um movimento estudantil de contestação e relativi-
zação de costumes conservadores da época. Era também o período 
da Guerra Fria, no qual o planeta se encontrava bipolarizado política 
e ideologicamente por duas superpotências internacionais, os EUA 
e a URSS. Do ponto de vista teórico, o neomarxismo de Althusser e 
a psicanálise lacaniana ganhavam a academia. 

Althusser realizava uma leitura da obra de Marx, sem, 
contudo, dar ênfase às condições materiais de produção, mas sim 
no aspecto da ideologia, da “superestrutura”. Trata-se, portanto, de 
uma inversão dos polos de determinação da lógica dialética proposta 
pelo marxismo, em que a infraestrutura, isto é, as condições econô-
micas, é que determinam a cultura, as ideias, os costumes, a moral, 
etc. Para Althusser, ao contrário, são os aspectos ideacionais que 
impactariam nas relações econômicas (ALTHUSSER, 1998). 

Percebe-se que essa influência de Althusser na AD confere a 
esta um ímpeto de engajamento, em uma tentativa de subverter as 
estruturas ideológicas de poder na sociedade. Portanto, a distinção 
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entre AD e ACD, que considera esta como mais engajada do que 
aquela, não é tão simples e linear, tomando como referência os 
pressupostos de que a AD se valeu em seu período de gestação. A 
diferença entre as duas tradições de análise residiria mais nos obje-
tivos de pesquisa, como já mencionado (pois ACD é mais aplicada 
– buscando uma interferência direta na sociedade – do que a AD), e 
não tanto em seus pressupostos teóricos. 

É por isso que a noção de “ideologia” será central na análise do 
discurso pêcheutiana, que, em um momento posterior, sofrerá influ-
ência também das obras de Foucault. De acordo com Marilena Chauí: 

[...] a ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente 
de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de 
conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o 
que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e 
como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o 
que devem fazer e como devem fazer (CHAUÍ, 1980, p. 113).

Se, para a tradição marxista, a ideologia é a imposição repre-
sentacional dos valores de mundo da classe dominante sobre a 
classe dominada, para Foucault (2012), a ideologia se manifesta em 
rede, o indivíduo figurando ao mesmo tempo como seu prisioneiro 
e seu difusor. A ideologia não é uma mentira que legitima formas de 
pensar e de agir. É a naturalização, às vezes inconsciente, de certas 
concepções de mundo, quando na verdade essas visões não são 
naturais, mas históricas, produto da ação humana. Nessa perspec-
tiva, o discurso, ideológico por princípio, pois sempre situado, é o 
espaço da confluência entre saber e poder. O discurso, proferido 
por alguém que fala de algum lugar, quando se passa por verda-
deiro, veicula um saber institucional gerador de poder. 

Uma outra influência de Pêcheux foi a psicanálise lacaniana. 
A ideia de um sujeito cindido pelo inconsciente, categoria herdada 
dos estudos psicanalíticos de Freud, teria fornecido as bases para 
que Pêcheux concebesse o sujeito como atravessado por forças 
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que não pode controlar, no caso, as interpelações ideológicas. 
Talvez por isso a AD possa ser considerada, pelo menos em sua 
primeira fase, como determinista, na medida em que via no sujeito 
algo passivo diante da ideologia. 

É da noção de ideologia que se pode inferir um outro conceito 
caro à AD, o de formação discursiva, tal com desenvolvido por 
Foucault em Arqueologia do Saber (2012), e reapropriado por 
Pêcheux, em Les Vérités de la Palice (1975), inaugurando o que se 
considera como a segunda fase da AD. Uma formação discursiva é 
aquela que estabelece o que pode ou não ser dito em determinado 
contexto ideológico. Por exemplo, em uma formação discursiva 
republicana, não se concebe a defesa de privilégios sucessórios 
hereditários no governo. Nos filmes de Elia Kazan a serem aqui 
analisados, percebe-se o embate entre duas formações discur-
sivas, a liberal e a socialista, sendo que em um filme a formação 
discursiva, por assim dizer, “inimiga” é a liberal e, em outro, é a 
socialista, como se verá. É assim que Foucault coloca o problema 
das formações discursivas:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e, no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as esco-
lhas temáticas, se puderem definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva [...] 
(FOUCAULT, 2012, p. 43-44).

Com efeito, o conceito de discurso, em Foucault, está vinculado 
a uma cadeia de formação que conforma os dizeres e estabelece seus 
modos de funcionamento, seu léxico, seu tom, seus temas, dentre 
outras regularidades próprias de um tipo específico de discurso.

Diferenciando ideologia de formação discursiva, Brandão 
(2012) explica que, enquanto as formações discursivas são um 
conjunto de enunciados que se mostram regidos pelas mesmas 
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regularidades, pela mesma regra de formação, a ideologia é “um 
conjunto complexo de atitudes e representações que não são nem 
individuais, nem universais, mas dizem respeito (...) às posições 
de classe em conflito umas com as outras” (BRANDÃO, 2012, p. 
106-107). Portanto, diferentemente da ideologia, as formações 
discursivas, apesar de preexistirem aos discursos, só se materia-
lizam neles mesmos.  

A AD, em uma fase mais pós-estruturalista, também chamada 
de terceira fase, não vê nas formações discursivas quadros estan-
ques e monolíticos. De acordo com Sírio Possenti (1990), os traba-
lhos de Foucault, Baktin, Lacan e Derrida teriam contribuído para a 
tomada de consciência de um fenômeno presente nos discursos 
para o qual Authier-Revuz (1990) chama a atenção, que é o da hete-
rogeneidade constitutiva, ideia já presente no que Bakhtin (1992) 
chamou de dialogismo constitutivo. O conceito de heterogenei-
dade constitutiva associa-se ao de arquivo (FOUCAULT, 2012), de 
intertextualidade (KRISTEVA, 1974) e de escritura (DERRIDA, 1995). 
O que essas noções têm em comum é o fato de perceberem nos 
discursos fenômenos heterogêneos, porque apropriação de outros 
discursos, tessituras de rastros deixados por outros textos, com a 
diferença de que, na intertextualidade, fala-se do diálogo entre textos 
específicos e, no dialogismo, de uma constituição que é da natureza 
do discurso, de ser polifônico, guardando consigo vozes as mais 
dissonantes. Isso significa dizer que é possível identificar em um 
texto (tomado em sentido amplo) muitas vozes, inclusive de duas 
formações discursivas incompatíveis, consolidando o chamado 
interdiscurso. Fernanda Mussalim mostra o seguinte exemplo de 
interdiscurso, através do embate entre uma formação discursiva reli-
giosa e outra científica:

Quero nascer de novo [...]. Quero nascer sob a forma de outra pessoa 
e saber se serei novamente seminarista, e padre, e cardeal, e papa. 
Quero que algumas destas minhas células sejam transplantadas para 
um tubo de ensaio e talvez para um ventre, de onde eu renasça: corpo, 
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rosto e mente iguais aos que tive quando nasci. Código genético igual 
ao meu, sem a interferência abastardante de genes de fêmea, de uma 
parideira intrusa. Quero que meu espírito se faça carne, mas quero ser 
o Pai único de meu Filho (MUSSALIM, 2006, p. 132).

Vê-se no trecho o conflito entre de duas formações discur-
sivas, a do discurso científico, com os termos “código genético”, 
“células transplantadas”, “tubo de ensaio”; e a do discurso reli-
gioso, com as expressões “que meu espírito se faça carne”, reme-
tendo ao dogma da ressurreição da carne de Cristo e “Pai único 
de meu Filho”. Ao colocar o fato de ser pai único de um filho como 
categoria positiva, o padre transmite a ideia bíblica segundo a qual 
a mulher, na figura de Eva, é a origem da corrupção do mundo. 
Portanto, ora o locutor assume uma posição enunciativa do cien-
tista, ora do religioso. 

Essa heterogeneidade dos discursos, para Authier-Revuz 
(1990) pode ser, como mencionado, constitutiva, isto é, em um 
nível sub-reptício, implícito, original, no sentido de que está na base 
de cada formação discursiva, seu princípio ideológico constituinte; 
ou, além de constitutiva, mostrada, com marcas textuais explícitas 
de retomada de outros discursos, através de dispositivos como as 
citações, o discurso indireto livre, o pastiche, a parafrasagem, entre 
outros, o que caracteriza a intertextualidade.  

Em Dominique Maingueneau, essa ideia de interdiscurso 
pode ser entendida levando-se consideração um conceito de 
formação discursiva que se aproxima mais daquele concebido por 
Foucault em Arqueologia do Saber do que o de Pêcheux da Análise 
Automática do Discurso. Isso porque as formações discursivas, 
para Maingueneau, não são algo que constrange o indivíduo, que o 
submete, cerceando-lhe a liberdade, mas sim uma espécie de matriz 
epistemológica da qual ele se serve para proceder à sua leitura de 
mundo. Diversas matrizes epistemológicas podem coexistirem e se 
entrecruzarem, formando o interdiscurso, em concordância ou em 



76

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

relação polêmica, também denominada de interincompreensão 
constitutiva, quando uma formação discursiva faz referência a um 
Outro que lhe é originalmente antitético. 

Portanto, com a noção de formação discursiva, apesar de 
Maingueneau se inscrever na tradição pêcheutiana de análise do 
discurso, afasta-se um pouco de Pêcheux, na media em que o 
sujeito não é visto como de todo passivo, mas como aquele que 
adquire um “instrumental”, representado pela lógica interna de cada 
formação discursiva, para orientar-se em sua enunciação. Nas pala-
vras de Maingueneau:

(...) quando o sujeito se inscreve no interior de uma formação discur-
siva, ele não a absorve lentamente como uma esponja embebida 
em água; na realidade, ele adquire o domínio de um sistema de 
operações que o torna capaz de, ao mesmo tempo, produzir novos 
enunciados e interpretar enunciados adversos (MAINGUENEAU, 
1983, p. 25, tradução nossa10).

Explicitado o marco teórico-metodológico deste trabalho, 
passa-se agora às categorias de análise que podem servir de parâ-
metro para o tratamento de discursos fílmicos.

Categorias da Retórica: a Argumentação no Discurso

Existe um debate que coloca em questão a possibilidade de 
se associarem estudos retóricos com Análise do Discurso francesa 
(AD). Isso porque, como se viu, a AD, em seus primórdios, com 
a Análise Automática do Discurso de Pêcheux, deixava ao sujeito 
pouca margem de manobra diante das interpelações ideológicas e, 
na Retórica, existe a ideia segundo a qual, para persuadir, é preciso 

10. [...] quand un sujet s’inscrit à l’intérieur d’une formation discursive il ne s’en imprègne pas peu à 
peu comme une éponge imbibe d’eau, en réalité il acquiert la maîtrise d’un système d’opérations qui 
le rend capable à la fois de produire des énoncés nouveaux et d’interpréter les énoncés adverses. 
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que o sujeito se adapte ou tenha em consideração o auditório, o que 
pressupõe certa autonomia daquele diante das ordens do discurso.

No entanto, em primeiro lugar, como observado no tópico 
anterior, a AD, em outras fases, com os conceitos de heterogenei-
dade constitutiva e de interdiscurso, o sujeito não é visto como de 
todo uma espécie de marionete no interior de uma formação discur-
siva, esta vista mais como matriz epistemológica de compreensão 
do mundo do que uma entidade constrangedora e determinística.

Em segundo lugar, do ponto de vista da Retórica, não se 
concebe um sujeito tão senhor assim de seus atos, ao ponto de 
mobilizar livremente os recursos de que dispõe em sua empresa 
persuasiva. É que, como ressalta Amossy, ele é levado a persu-
adir ou é persuadido também por elementos dóxicos, isto é, pelo 
senso comum, por opiniões compartilhadas e não necessariamente 
comprovadas, sem que muitas vezes tome consciência disso. Nas 
palavras de Amossy: 

A análise da argumentação no discurso a concebe como enraizada 
em uma doxa que atravessa inconscientemente o sujeito falante, que 
a ignora porque está profundamente imerso nessa argumentação. 
Se a argumentação implica uma intencionalidade e uma progra-
mação, estas se revelam tributárias de um conjunto dóxico que 
condiciona o locutor, do qual ele está, muito frequentemente, longe 
de ter clara consciência. Pode-se, então, aplicar à análise argumen-
tativa o que Maingueneau diz a respeito da análise do discurso, da 
qual a análise argumentativa é uma das subdivisões: “Ora, para a 
AD, não somente o sujeito não domina o sentido, como também 
ele se constrói por meio das condições que o arquivo impõe à sua 
enunciação”. O locutor, que se engaja em uma troca para pôr em 
evidência o seu ponto de vista, está tomado por um espaço dóxico 
que determina a situação de discurso em que ele argumenta, mode-
lando a sua palavra até o centro de sua intencionalidade e de seu 
planejamento (AMOSSY, 2018, p. 112-113). 

Esclarecido esse ponto e discorrendo sobre a Retórica, o inte-
resse por esses estudos começou a ser retomado em larga escala 
após a Segunda Guerra Mundial. Isso se deu muito em função de os 
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aparelhos de propaganda dos regimes totalitários terem largamente 
se servido de recursos retóricos em suas estratégias de poder. No 
entanto, é somente na década de 80, com Plantin e Chareaudeau, que 
a Retórica passa a ser objeto da Análise do Discurso (LIMA, 2006). A 
ideia de argumentação fica então intimamente ligada à de discurso. 

De acordo com Amossy (2006), seguindo Plantin (1996) 
e Grize (1990), todo discurso, de uma forma ou de outra, por ser 
proferido por um ato intencional humano, a partir de um lugar de 
fala, dispõe de uma dimensão argumentativa. Nessa perspectiva, a 
veiculação de uma ideologia, de estereótipos e lugares comuns, de 
uma tese sobre o mundo, de uma imagem de si, o apelo à comoção, 
etc. são apresentados, no interior de uma formação discursiva, em 
determinada condição de produção, através de procedimentos 
retóricos ou argumentativos:

Toda fala é necessariamente argumentativa. É um resultado 
concreto do enunciado em situação. Todo enunciado visa agir 
sobre seu destinatário, sobre o outro, e transformar seu sistema de 
pensamento. Todo enunciado obriga ou incita o outro a crer, a ver, a 
fazer de forma diferente (PLANTIN, 1996 apud AMOSSY, 2006, p. 33, 
tradução nossa11). 

É por isso que Amossy diferencia o que entende por visée 
argumentative e por dimension argumentative, visada argumentativa 
e dimensão argumentativa, respectivamente, em português. A 
visada argumentativa está presente em discursos que possuem 
abertamente o escopo de persuadir, de produzir uma reação no 
público, de incitar ao convencimento. É o que ocorre nos discursos 
eleitorais, por exemplo, ou nas campanhas publicitárias e nos 
sermões eclesiásticos. Já a dimensão argumentativa, inerente 
ao discurso, está inscrita em suas estruturas mais fundamentais. 
É elemento até dos discursos que, em princípio, não possuem 

11. Toute parole est nécessairement argumentative. C’est un résultat concret de l’énoncé en situ-
ation. Tout énoncé vise à agir sur son destinataire, sur autrui, et à transformer son système de 
pensée. Tout énoncé oblige ou incite autrui à croire, à voir, à faire, autrement.
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a finalidade de convencer, como uma reportagem que se quer 
imparcial, uma carta de amizade, ou, simplesmente, uma small 
talk, como se diz em inglês acerca de uma conversa banal e 
despretensiosa. Quando se diz “faz frio neste país”, pode ser que, 
dependendo do contexto, o objetivo do sujeito seja o de convencer 
o interlocutor a fechar a janela do recinto. Segundo Grize:

Argumentar na acepção corrente é fornecer argumentos, portanto 
razões contra ou a favor de uma tese [...]. Mas é também possível 
conceber a argumentação de um ponto de vista mais amplo, e de a 
compreender como um caminho que visa interferir sobre a opinião, 
sobre a atitude, sobre o comportamento de alguém. É preciso insistir 
que esses meios são próprios do discurso [...]. (GRIZE, 1990 apud 
AMOSSY, 2006, p. 33, tradução nossa12). 

Essa concepção de argumentação, ancorada nas ciências da 
linguagem, é a que servirá como referência neste trabalho. Trata-se 
de uma perspectiva que vê a argumentação vinculada ao discurso, 
que transcende a lógica pura, inscrevendo-se em uma situação de 
comunicação em que dois ou mais interlocutores buscam influenciar 
um ao outro. Nessa perspectiva, a noção de auditório é pedra angular 
nos estudos retóricos, uma vez que o locutor, para persuadir, precisa 
levar em consideração o universo de representações de seu parceiro. 

O cinema pode ser rico em recursos retóricos. A posição da 
câmara, o jogo de luz, a disposição dos personagens na cena, a 
música de fundo, etc. são artifícios que visam produzir no espec-
tador determinada reação, buscando transmitir um ponto de vista, 
um estereótipo ou uma emoção. 

Neste tópico, serão trazidas algumas considerações sobre 
como a Retórica foi concebida em seus primórdios, e, depois, serão 

12. Argumenter dans l’acception courante, c’est fournir des arguments, donc des raisons, à 
l’appui ou à l’encontre d’une thèse […]. Mais il est aussi possible de concevoir l’argumentation 
d’un point de vue plus large et de l’entendre comme une démarche qui vise à intervenir sur l’opi-
nion, l’attitude, voire le comportement de quelqu’un. Encore faut-il insister sur ce que les moyens 
sont ceux du discours […].



80

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

examinadas sucintamente algumas categorias de análise em retó-
rica aplicada ao discurso. 

Primeiramente, sobre o nascimento dos estudos retóricos, 
muito do que é pensado hoje em argumentação é tributário da 
retórica aristotélica. Contrapondo-se à tradição platônica, que os 
colocava em um plano inferior de existência em relação à dialética 
socrática, Aristóteles reabilitou a dignidade dos estudos retóricos. 
O ranço negativo da palavra “retórica”, como aquela que visa ludi-
briar, enganar, vem provavelmente do platonismo, muito presente na 
trajetória do pensamento ocidental. A retórica dos sofistas era para-
doxal à empresa platônica de fazer surgir, na figura de Sócrates, 
o conhecimento (supostamente) verdadeiro, pois quem era sábio, 
para Platão, só podia praticar o bem. Quem faz o mal só o faz por 
ignorância. Não vislumbrou Platão, contudo, que o mal pode ser 
praticado bem calculadamente. É no Fedro que Platão desenvolve 
mais explicitamente essa problemática da retórica. Segundo Jaeger:  

O Fedro só pode ser compreendido como nova fase na atitude de 
Platão para com a retórica. Essa atitude é ainda de franca recusa no 
Górgias, onde a retórica é a suma de uma cultura que não se baseia na 
verdade, mas sim na mera aparência. [...] Platão [...] opõe ao discurso 
de Lísias outro discurso em que fica claro toda a banalidade e o caráter 
equívoco da construção retórica (JAEGER, 2003, p. 1258-1260).

Aristóteles, no entanto, se contrapõe ao seu mestre Platão e 
restaura dos sofistas a importância da Retórica. Diferentemente de 
se tratar de uma mera manipulação linguística, de um ornato textual 
que serve para produzir discursos vazios e corruptos, em Aristóteles 
a Retórica é vista como ciência e arte do efeito de convicção e inci-
tamento à ação. Interdisciplinar, a Retórica se coloca ao serviço 
daqueles que querem cultivar a arte do bem pensar, do bem comu-
nicar e do bem agir. A Retórica é arte nobre cujo exercício é inerente à 
condição humana. Da estrutura da Retórica de Aristóteles, podem-se 
extrair algumas categorias de análise:  ethos, pathos, logos e doxa.
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A prova argumentativa do ethos trata do caráter do orador, a 
imagem que se constrói dele no discurso. A prova do pathos refe-
re-se aos efeitos emotivos que se buscam suscitar no interlocutor 
através do discurso, as emoções colocadas no plano argumenta-
tivo. A prova lógica, por sua vez, refere-se às teses de mundo defen-
didas no interior do discurso através de raciocínios lógicos, quase 
lógicos ou baseados na estrutura do real, para usar da nomenclatura 
de Perelman & Tyteca (1996). A doxa são estereotipias das quais o 
orador lança mão em sua estratégia de convencimento, as quais 
incluem os topoi ou lugares comuns, pontos recorrentes da argu-
mentação elencados por Aristóteles, como, por exemplo, o lugar da 
quantidade ou da qualidade. 

Investigando com mais detalhes cada uma das provas 
retóricas, primeiramente, tem-se o ethos, corresponde à imagem 
que o enunciador produz de si no discurso. As análises do ethos 
são aquelas que “residem no caráter moral do orador, dando a 
impressão de que ele merece credibilidade” (AMOSSY, 2006, p. 
82). De acordo com Maingueneau, “a prova pelo ethos consiste em 
causar boa impressão pela forma como se constrói o discurso, a dar 
uma imagem de si capaz de convencer o auditório ganhando sua 
confiança” (MAINGUENEAU, 2006, p. 53). No cinema, apesar de a 
enunciação fílmica pressupor a convergência de diversas subjetivi-
dades, como a do roteirista, do figurinista, dos personagens, dos 
atores, do filmador, etc., é o diretor que, como em uma orquestra 
sinfônica, organiza as partes e imprime sua identidade no conjunto. 
Com efeito, é na figura do diretor cinematográfico que se concen-
tram as análises do ethos do discurso fílmico, quando se pensa em 
ethos prévio, e do narrador ou de um narrador implícito, a depender 
do tipo de discurso, no caso do ethos discursivo. 

O ethos prévio remete à imagem que o público dispõe do 
enunciador antes de proferir seu discurso. Por exemplo, ao analisar 
um discurso do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, o 
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que haveria como ethos pré-discursivo é o fato de ter sido operário, 
proveniente de uma família humilde e sindicalista. Trata-se de 
elementos que precedem qualquer uma de suas enunciações e 
que influenciam em seu julgamento. Por sua vez, o ethos discursivo, 
como o próprio nome já sugere, é aquele que se estabelece em ato 
no interior do discurso. Segundo Amossy:

Chama-se, portanto, ethos ou imagem prévia, por oposição ao ethos 
propriamente dito (ou oratório, que é plenamente discursivo), a 
imagem que o auditório pode fazer do locutor antes de sua fala. (...) 
O ethos prévio é elaborado a partir do papel que o orador desem-
penha no espaço social, suas funções institucionais, seu status e 
poder, mas também a partir de uma representação coletiva ou do 
estereótipo que circula sobre sua pessoa (AMOSSY, 2006, p. 79-80, 
tradução nossa13).

Pode ocorrer que haja discrepância entre o ethos prévio e o 
ethos discursivo. É o caso do seguinte discurso, do também ex-pre-
sidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso:

O intelectual, na política, rompe mais facilmente... eu não tenho 
ambição de cargos ... não é isso que me move na política, porque 
realmente o substrato intelectual está muito forte em mim...  Mas 
repare que todos eles [os grandes intelectuais na política], em algum 
momento dizem coisas que os do ramo não gostam... A política [...] 
tem de ter também algo de quebra de interesses – e acho que o 
intelectual quebra mais. Não por acaso os grandes revolucioná-
rios foram intelectuais. Basta citar Lênin, para não falar de Marx ou 
mesmo de Khomeini, que também foi um intelectual (FHC, apud 
MIQUELETTI, 2002, p. 59-60).

A imagem que se tem de FHC é a do intelectual e professor 
da USP, com passagem na Sorbonne, Stanford e Berkeley. Esse 
ethos prévio condiz com o ethos discursivo, na medida em que ele, 
na passagem acima, associa-se à figura do intelectual (“o substrato 

13. On appellera donc éthos ou image préalable, par opposition à l’éthos tout court (ou éthos 
oratoire, qui est pleinement discursif), l’image que l’auditoire peut se faire du locuteur avant sa 
prise de parole. […] L’éthos préalable s’élabore sur la base du rôle que remplit l’orateur dans 
l’espace social, ses fonctions institutionnelles, son statut et son pouvoir, mais aussi sur la base de 
la représentation collective ou du stéréotype qui circule sur sa personne.
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intelectual está muito forte em mim”). Entretanto, ao associar 
a figura do intelectual à do revolucionário e, para acrescentar, 
à figura do revolucionário anticapitalista, como Marx, Lênin e 
Khomeini, percebe-se uma contradição entre seu ethos prévio e 
seu ethos discursivo, tendo-se em vista o governo FHC, que não 
foi considerado um governo revolucionário e anticapitalista. Ao 
contrário, FHC teria seguido a onda neoliberal, procedendo a 
diversas privatizações a preços relativamente baixos para atrair 
capital estrangeiro (LOPES, 2011). 

Diversas são as pistas textuais que permitem analisar o 
caráter do orador. O tom de voz, se o discurso for oral, a modulação 
da fala, a escolha das palavras, a variedade linguística ou dialeto, 
a qualidade dos argumentos, o olhar, a postura, a vestimenta, 
etc. Mas é preciso distinguir os sinais que o orador quer passar 
e aqueles que realmente ficam no discurso. É que muitas vezes 
o orador não consegue transmitir a imagem de si almejada por 
ele, podendo se configurar até mesmo uma imagem contrária da 
pretendida. É por isso que Maingueneau propõe a distinção entre 
ethos visado e ethos efetivo, ou seja, respectivamente, o ethos 
pretendido pelo autor e o ethos efetivamente apropriado pelo inter-
locutor. Ressalte-se que o ethos visado aqui não se confunde com a 
intenção do autor de carne e osso, mas se relaciona a uma intencio-
nalidade que se pode inferir a partir de um lastro textual. 

Eis um outro exemplo da política brasileira. Causou comoção 
nas redes sociais a declaração de um vereador do estado do Pará, 
Odilon Rocha, do PMDB, ao reclamar de seu salário mensal de 
10.000 reais. Segundo o vereador, quem não fosse corrupto não 
teria condições de se sustentar:

Nunca tinha pensado na minha vida se vale a pena ser vereador ou 
se não vale a pena. Tem coisas que são insignificantes em função de 
outras. O valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, 
ele mal se sustenta durante o ano, durante o mês (...). Se eu for 
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sobreviver apenas com esse salário, com certeza absoluta, eu não 
levaria o padrão de vida que levo hoje (INDIGNADO, 2015).

Vê-se que o vereador almejou transmitir uma imagem de si 
na posição de vítima do sistema, de subvalorizado, ao ponto de até 
mesmo legitimar a corrupção na Administração Pública. No entanto, 
a imagem que ficou foi de um político inescrupuloso, que natura-
liza a corrupção para satisfazer um padrão de vida privado bem 
acima da média nacional. Basta tomar como referência os salários 
de professores da rede pública do ensino fundamental e médio 
no Brasil, por exemplo, que não percebem nem a quinta parte do 
salário de vereador. 

Tratando agora especificamente do ethos discursivo, 
Maingueneau (2006) ainda propõe a distinção entre ethos mostrado 
e ethos dito. O ethos mostrado se manifesta quando o orador faz 
explicitamente no texto qualificações acerca de sua pessoa. Já 
o ethos dito são características do orador desenvolvidas não de 
forma explícita, mas através do tom de seu discurso. A seguir, mais 
um exemplo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi 
muito comentada a sua afirmação segundo a qual o brasileiro seria 
um povo “caipira”: 

Como vivi fora do Brasil, na Europa, no Chile, na Argentina, dei 
conta disso. Os brasileiros são caipiras, desconhecem o outro 
lado e, quando conhecem, se encantam. O problema é esse... O 
Brasil não tem muita noção do resto do mundo (FHC, 1996a apud 
MIQUELLETI, 2002, p. 90-91).

Posteriormente, na tentativa de se fazer explicar, FHC profere 
o seguinte discurso: 

Somos um país voltado para dentro. Foi só o que eu disse. Somos 
gente boa, somos caipiras. Eu disse uma coisa simpática, que o 
Brasil não é um país arrogante, não desdenha outros países, mas 
está preocupado com ele próprio. Eu gosto de Chitãozinho e Xororó 
(CONGRESSO, 1996; FHC, 1996b apud MIQUELLETI, 2002, p. 91). 



85

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

Percebe-se, no primeiro discurso, que o ethos mostrado, ou 
seja, como o orador se qualifica explicitamente, é o daquele que se 
opõe aos brasileiros, que são caipiras, por “desconhecerem o outro 
lado”. FHC é a antípoda do caipira, pois, como ele próprio diz, viveu 
“fora do Brasil, na Europa, no Chile, na Argentina”. Ele conhece 
“o outro lado”, pois. Na tentativa de reparar sua fala, no segundo 
discurso, FHC associa a figura do caipira a expressões como “gente 
boa”, “não arrogante”, àquele que “não desdenha outros países”. 
Ora, dificilmente a palavra caipira em um discurso assume uma 
valência positiva como aqui. Em seu primeiro discurso, o caipira 
associa-se ao ignorante, ao bruto, ao casca-grossa, ao intransi-
gente e inflexível, pois “não tem muita noção do resto do mundo”. 
No segundo discurso, “caipira” já dispõe de uma valoração dife-
rente, como sinônimo de simpático. O ethos mostrado no segundo 
discurso, isto é, o ethos que FHC quer fazer passar explicitamente, 
daquele que simpatiza com o caipira (“eu gosto de Chitãozinho e 
Xororó”) não condiz com o tom (implícito) de menosprezo de seu 
discurso, seu ethos dito, daquele que se destaca de seu povo igno-
rante e ensimesmado. 

Recapitulando, é possível esquematizar os diferentes tipos 
de ethos discursivo da seguinte maneira:

Quadro 1: As formas do ethos. Fonte: elaboração do autor, com base em 
Maingueneau (2006).

Passando para a prova retórica do pathos, como se viu supra, 
a Retórica, na tradição platônica, foi relegada a um segundo plano 
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existencial, dada a primazia da dialética socrática em detrimento 
da sofística. É que, para Platão, a Retórica se utiliza de recursos 
que visam suscitar paixões no auditório, fazendo com que se desvie 
do reto caminho da razão rumo ao conhecimento verdadeiro e, 
portanto, do sumo bem. 

Aristóteles reabilita a dignidade da Retórica em seus dispo-
sitivos passionais. Tanto é assim que, na Retórica, dedica um livro 
inteiro ao tratamento das mais diversas paixões que o orador pode 
provocar no auditório. Para Aristóteles, as paixões, longe de se 
oporem à verdade, são meios de se fazer sensibilizar para o justo 
saber (LIMA, 2006). 

Durante a Idade Média, a Retórica, dada a forte influência 
do platonismo na patrística e na escolástica, ficou reduzida à sua 
dimensão lógica, silogística (LIMA, 2006). O que é paradoxal, conside-
rando que o discurso religioso católico, por exemplo, com sua icono-
clastia barroca ostentatória, tinha por escopo atrair fiéis pela emoção. 

Com o advento do Discours de la Méthode de Descartes 
(1996a), o racionalismo nos estudos retóricos atinge seu clímax. É 
que Descartes procede a uma divisão radical entre a res extensa e a 
res cogitans, entre a coisa corpórea e a coisa pensante. A essência 
do ser concentrava-se em suas faculdades intelectivas: “penso, 
logo existo” (LIMA, 2006).

Condicionada à marginalidade na filosofia moderna e contem-
porânea, a Retórica começa a despertar interesse de estudiosos 
depois da Segunda Guerra Mundial, dada a larga utilização de proce-
dimentos retóricos pelos aparelhos de propaganda dos estados tota-
litários. Entretanto, mesmo que a emoção tivesse sido um recurso 
importante nesses aparelhos de propaganda (basta pensar nas 
imagens representacionais do mito da superioridade ariana presentes 
nas marchas de Hitler), a Retórica ainda guardava aquele ranço racio-
nalista de origem platônica e cartesiana (LIMA, 2006). 
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Atualmente, ainda que algumas perspectivas contempo-
râneas primem pelo logos nos estudos de Retórica, percebe-se 
que alguns autores já introduzem o elemento da emoção, reabili-
tando assim a tradição aristotélica. É o caso de Charaudeau (2008) 
e Plantin (1996), na década de 1980, e também de Ruth Amossy 
(2006) e Lima (2006), posteriormente. De acordo com Amossy, “se 
o conhecimento das paixões humanas é apresentado na Retórica 
[de Aristóteles] como indispensável, é porque ela permite agir pela 
palavra: ela contribui fortemente para a convicção” (AMOSSY, 2006, 
p. 179, tradução nossa14).

A título ilustrativo, segue um extrato de um discurso eleitoral 
em que se apela para as emoções do auditório. Trata-se de um 
discurso de Marina Silva, por ocasião das eleições presidenciais de 
2014 no Brasil:

Dilma! Você fique ciente. Não vou lhe combater com as suas armas. 
Vou lhe combater com a nossa verdade. Com o nosso respeito. 
E com as nossas propostas. Nós vamos manter o Bolsa Família. 
Sabe por quê? Porque eu nasci lá no Seringal Bagaço. Eu sei o 
que é passar fome. Tudo o que minha mãe tinha para oito crianças 
era um ovo e um pouco de farinha e sal, com umas palhinhas de 
cebola picada. Lembro-me de olhar para o meu pai e minha mãe e 
perguntar: Vocês não vão comer? E minha mãe respondeu … minha 
mãe respondeu: Nós não estamos com fome. E uma criança acre-
ditou naquilo. Mas eu depois entendi que eles, há mais de um dia, 
não comiam. Quem viveu essa experiência jamais acabará com o 
Bolsa Família (SILVA, 201415).

Observa-se que Marina Silva, ao se colocar na posição de 
vítima social, de retirante de origens humildes, demonstra uma visée 
de provocar no auditório o sentimento de piedade, mas também de 
injustiça em relação à alegação de Dilma de que Marina acabaria 

14. Si la connaissance des passions humaines est présentée dans la ‘Rhétorique’ [d’Aristote] 
comme indispensable, c’est qu’elle permet d’agir par la parole : elle contribue puissamment à 
emporter la conviction.

15. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=wMJpR8OIcoM >. Acesso em: 18 de set. 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=wMJpR8OIcoM
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com o Bolsa Família, um programa de transferência de renda do 
governo federal. Palavras e expressões fortes e apelativas como 
“fome”, “mãe”, ter “para oito criança [...] um ovo e um pouco de 
farinha e sal”, ou “há mais de um dia que não comiam” fazem com 
que o auditório reviva as sutilezas de um cotidiano familiar cuja 
escassez era a norma. Tal recurso tende a contribuir para o conven-
cimento do auditório sobre a tese segundo a qual “Marina Silva não 
acabará com o Bolsa Família”. 

No caso específico do cinema, os recursos às paixões no 
discurso podem ser vastos. O cinema é um espaço privilegiado das 
emoções por se tratar muitas vezes de uma linguagem poética na 
qual é possível ver a recorrência a inúmeros elementos estéticos, 
como a luz, sombra, cor, som, figurino, enquadramento (plongée 
e contra-plongée e close-ups), movimento de câmera, etc. Um 
close-up, por exemplo, pode ser um recurso de humanização do 
personagem, fazendo com que o expectador tenha o sentimento 
de piedade, ou de identificação, a depender do contexto em jogo. 

Passando para a terceira prova retórica, a do logos, a 
dimensão lógica do discurso engloba os procedimentos que se 
baseiam em raciocínios a priori, isto é, que precedem o discurso, 
para a validação de teses sobre o mundo. Isso se dá, por exemplo, 
quando se quer convencer o orador de que a educação é funda-
mental para o desenvolvimento do país, elencando casos particu-
lares de países que investiram em educação e melhoraram sua 
situação econômica. Nesse caso, há a elaboração de um raciocínio 
indutivo, que parte de premissas particulares para a obtenção de 
uma tese mais geral. O raciocínio indutivo preexiste ao ato discur-
sivo, assim como as entidades matemáticas. É por isso que se diz 
tratar-se de um raciocínio a priori.

No cinema também é possível encontrar teses de mundo 
que se querem validadas por raciocínios a priori, através dos quais 
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se elaboram as técnicas argumentativas. É importante ressaltar 
que Perelman & Tyteca (1996) fazem a distinção entre lógica stricto 
sensu e argumentação retórica. Essa diferenciação corresponde 
à oposição entre o demonstrar, da lógica tradicional, formalizável, 
silogístico-dedutiva e o argumentar, que implica a mobilização de 
estratégias argumentativas não propriamente matematizáveis, mas 
que muitas vezes encontram eficácia e produzem sentido diante de 
seu auditório. É nessa segunda perspectiva que a prova do logos 
será aqui utilizada como categoria de análise. 

Cumpre ressaltar também que a abordagem de Perelman 
& Tyteca não é uma abordagem normativa, no sentido de apontar 
supostas falhas ou falácias de raciocínio, pois procura descrever 
como determinados encadeamentos argumentativos impactam na 
persuasão do auditório. Como explica Rui Grácio, 

No seu inventário de procedimentos e técnicas argumentativas 
Perelman e Olbrechts-Tyteca não adoptam uma perspectiva norma-
tiva quando propõem a sua tipologia. A sua atitude é descritiva e 
exemplificadora. Assim, não encontramos nesta obra qualquer 
referência, por exemplo, à teoria das falácias (frequente noutros 
teorizadores da argumentação), o que consideramos ser um acto 
de coerência no que diz respeito à ruptura com a tradição da abor-
dagem lógico-formal que a sua filosofia pretende empreender, situ-
ando as questões de argumentação no âmbito mais alargado da 
comunicação persuasiva e não na esfera mais restrita do raciocínio 
e da inferência (GRÁCIO, 2010, p. 163).

Adotando o paradigma da persuasão de Perelman & Tyteca, 
serão tratadas aqui as técnicas argumentativas mais relevantes 
para o corpus fílmico selecionado neste trabalho, tendo como base 
também o A arte de argumentar, de Abreu (2005). 
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Os argumentos podem ser divididos em argumentos quase-
-lógicos e argumentos fundamentados na estrutura do real16. Os 
argumentos quase-lógicos diferem dos argumentos lógicos por não 
se apresentarem através de proposições formais ou matemáticas, 
mas sim por decorrência da interpretação dos fatos, fazendo-se 
passar por lógica. Os argumentos fundamentados na estrutura do 
real, por sua vez, pautam-se por crenças e valores a partir dos quais 
se elaboram as teses, tomando algo que é relativamente válido para 
um caso específico, e querendo-se estender essa suposta validade 
para outros domínios. Seguem alguns exemplos.

A) Argumentos quase-lógicos:

1- Argumento da compatibilidade e incompatibilidade. O 
orador tenta convencer o ouvinte de que suas premissas são compa-
tíveis ou incompatíveis com a tese principal. Imagine-se que Aécio 
Neves, nas eleições presidenciais de 2014, como premissa para 
sua tese de que ele seria o melhor presidente do Brasil, alega que o 
governo Dilma foi corrupto e ineficiente. Esse é um argumento quase-
-lógico porque a adesão a tese principal não se sustenta como em um 
raciocínio do tipo “A, logo B”, ou, “governo Dilma corrupto”, logo “eu 
sou o melhor candidato”. O fato de o governo anterior ter sido insatis-
fatório não é condição suficiente para a compatibilidade ou incompa-
tibilidade da eleição de Aécio, pois, em uma eleição, existem outros 
fatores envolvidos, como a identificação ideológica dos eleitores, ou 
mesmo o próprio passado de Aécio, que pode ou não o compro-
meter, sem contar a existência de outros candidatos à presidência. 

16. Para simplificar a exposição, optou-se pela bipartição das técnicas argumentativas proposta 
por Abreu (2005) em argumentos quase-lógicos e argumentos fundamentados na estrutura do 
real. Perelman & Tyteca, no que se considera aqui como argumentos fundamentados na estrutura 
do real, separam: a) os argumentos baseados na estrutura do real, quando se pretende, através 
de um regime de crenças, ligar uma afirmação que se quer verdadeira para propor outras; b) as 
ligações que fundamentam a estrutura do real, quando se visa, também através de um regime de 
crenças, generalizar ou comparar o que se é aceito em um caso particular para outros domínios 
(PERELMAN & TYTECA, 1996, p. 219-399).
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2- Argumento da regra da justiça. A regra da justiça tem 
por fundamento o tratamento igualitário a dois seres unidos em 
uma mesma categoria. Por exemplo, um filho poderia alegar para 
o pai que o proíbe de viajar o fato de este ter deixado viajar o irmão 
daquele. O argumento é quase lógico porque, do fato de um filho 
poder viajar, não se segue necessariamente que é da ordem natural 
das coisas que o outro o poderá, dada a possível interferência de 
outros fatores, como idade, deficiência, recursos, etc. 

3- Argumento da retorsão. A retorsão é uma réplica do 
orador a seu interlocutor, o primeiro se utilizando dos mesmos 
argumentos utilizados pelo segundo. É o que acontece no seguinte 
poema de Gregório de Matos:

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
Da vossa piedade me despido,
Porque quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto um pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido,
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida, e já cobrada
Glória tal, e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na Sacra História:

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada
Cobrai-a, e não queirais, Pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória 

(MATOS, 1992 apud ABREU, 2005, p. 53).

Aqui o eu-lírico lança mão de argumentos bíblicos, que são 
revelados por Deus, para convencer o próprio Deus, seu interlo-
cutor, a perdoar-lhe os pecados.
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4- Argumento do ridículo. O argumento do ridículo funda-
menta-se no uso da ironia, com adoção de premissas provisórias 
para se chegar a uma conclusão estapafúrdia, justamente para 
provar a tese contrária. É possível pensar esse tipo de argumento 
em uma situação hipotética em que um articulista de jornal tenta 
provar que a culpa por se levar bala perdida é do cidadão que não 
dorme ou não anda nas ruas com colete à prova de balas. Aqui o 
orador quer provar exatamente o contrário, que a culpa não é do 
cidadão, ao levantar um argumento ridículo para provar uma tese 
estapafúrdia, através da ironia. 

5- Argumento da definição. As definições são largamente 
utilizadas como técnica argumentativa para o convencimento do 
interlocutor. O orador que mostra que sabe definir seus termos 
passa a imagem de expert, de guru, o que não é, contudo, condição 
suficiente para a validade de seu argumento. Abreu (2005, p. 54) dá 
o exemplo do arquiteto, em sua empresa de convencer seu cliente 
a realizar modificações em um projeto de reforma, argumentar com 
a definição de janela como “aquela que deve sempre ser uma opor-
tunidade para contemplar o verde”.

B) Argumentos baseados ou fundados na estrutura do real:

1- Argumento pragmático. O argumento pragmático pode 
ser resumido na máxima segundo a qual “os fins justificam os 
meios”. Esse tipo de argumento tenta validar um meio talvez atroz 
ou injusto se ele possui utilidade prática para a obtenção de um 
fim supostamente legítimo. Esse é, por exemplo, o argumento de 
um líder religioso asceta que justifica toda sorte de flagelo e injus-
tiça contra um seu fiel, alegando que isso permite a purificação da 
alma. Trata-se de um argumento fundamentado na estrutura do real 
porque não está baseado em fatos objetivos, mas na crença do 
orador, no caso, de que o sofrimento conduz à ascese espiritual. 
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2- Argumento do desperdício. O argumento do desperdício 
se fundamenta na crença de que uma vez começado determinado 
trabalho, é mister continuá-lo para não se desperdiçar o esforço 
despendido. É o caso do pai que tenta convencer seu filho a continuar, 
mesmo que desmotivado, em um curso universitário, sob pena de 
perder o tempo e o dinheiro investidos, sem investigar, por exemplo, 
que o curso possa trazer ao filho toda sorte de frustrações no futuro.

3- Argumento pelo exemplo. O argumento pelo exemplo 
baseia-se na crença de que, seguindo-se o exemplo de alguém que 
perseguiu os mesmos objetivos almejados, será possível alcançá-
-los com os mesmos métodos ,dada uma lei geral obtida pela obser-
vação do caso particular. É o caso do filho que tenta convencer seu 
pai a permitir-lhe que abandone a escola, pois, pelo exemplo do seu 
ídolo de futebol, que deixou a escola, é possível se tornar milionário 
e célebre. 

4- Argumento pela analogia. O argumento se assemelha ao 
argumento pelo exemplo, mas guarda uma especificidade, por não 
se referir somente a condutas humanas, como no exemplo acima. 
Trata-se de aplicar a argumentação sobre uma determinada tese em 
relação a um caso análogo, sem a construção de uma lei geral. É 
o argumento do casal homoafetivo que rebate a crítica do líder reli-
gioso, que sustenta que a homossexualidade não é natural. O casal 
então alega, por analogia, que nem tudo que é natural é bom, como 
os terremotos, as enchentes, ou mesmo uma infecção bacteriana. 
Ou então argumenta que há coisas que não são naturais, mas que 
são fundamentais para a vida em sociedade, como a vestimenta. 
Assim, ainda que relações homoafetivas não fossem naturais, o 
critério da naturalidade não oferece fundamento sobre o que é ou 
não é bom para a sociedade. 

Retomando os diferentes tipos de argumentos, tem-se o 
seguinte esquema:



94

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

Quadro 2: Técnicas argumentativas. Fonte: elaboração do autor, com base em 
Perelman & Tyteca (1996) e Abreu (2005).

Além das três provas aristotélicas – ethos, pathos e logos – 
outra importante ferramenta de análise em argumentação é o recurso 
que muitas vezes os oradores fazem aos lugares comuns, ou, em 
grego, aos topoi, encorados que são em uma doxa. A conceituação 
desse termo “doxa” não é consensual. Dele derivam outros como 
estereótipos, clichês, ideias pré-concebidas, etc., que, por sua vez, 
também são constantemente ressignificados (AMOSSY, 2005), a 
depender da época ou do marco teórico-epistemológico que se tem 
como ponto de partida. Assim, antes de discorrer sobre os topoi, os 
quais servirão aqui como categoria de análise, faz-se necessário 
precisar um pouco o que se entende por doxa. 
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Segundo o Dicionário de Argumentação de Plantin (2018), a 
palavra doxa provem do grego antigo, significando “opinião, repu-
tação, o que é dito das coisas e das pessoas”. Trata-se de repre-
sentações dominantes, difusas, vagas, contraditórias na sociedade 
(PLANTIN, 2018). Às vezes, a palavra toma o sentido pejorativo de 
clichê ou lugar comum, de ideologia ou de dogma (AMOSSY, 1991, 
apud PLANTIN, 2018). Essa é a concepção de Rui Grácio, para o qual: 

[...] a inserção numa cultura leva-nos a pensar «culturalmente» 
e submete-nos às crenças e às descrenças estabelecidas, às 
confianças e às desconfianças que são a regra e, nesse sentido, 
tornam o discurso que se apresenta como próprio numa fala ventrí-
loqua que se limita, ou pouco mais faz, do que articular tipos, este-
reótipos e clichés (GRACIO, 2010, p. 36). 

Pelo fato de, no âmbito da Análise do Discurso francesa, e, 
mais especificamente, na análise argumentativa inscrita no discurso, 
não se buscar uma abordagem normativa dos enunciados (mas sim 
descritiva, demonstrando o modo de funcionamento dos discursos 
na sociedade), a carga semântica negativa de termos como “estere-
ótipo” ou “clichê” perde sua razão de ser. Ora, se é da constituição 
da linguagem, se é próprio do interdiscurso a interpelação de um 
regime de crenças, então é tarefa do linguística não é realizar juízo 
de valor sobre os elementos dóxicos, mas analisar como e por que 
são mobilizados em determinada situação de comunicação. É o 
que defende Amossy: 

[...] é preciso conceber o estereótipo como um elemento dóxico 
obrigatório sem o qual não somente nenhuma operação de catego-
rização ou de generalização seria possível, mas também nenhuma 
construção de identidade e nenhuma relação com o outro poderia 
ser elaborada. Como todo elemento dóxico, o estereótipo tem um 
papel importante na argumentação (AMOSSY, 2018, p. 131).

No mesmo sentido, Charaudeau, para se desfazer desse 
ranço pejorativo da palavra estereótipo, preferiu adotar o termo 
“imaginários sociodiscursivos”:
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É a presença dessa suspeita [negativa] que torna difícil a recupe-
ração da noção de estereótipo para tomá-lo como conceito. Em 
primeiro lugar, porque essa noção é dependente do julgamento 
de um sujeito, e porque esse julgamento, sendo negativo, oculta 
a possibilidade de que tudo que é dito guarda consigo uma parte 
de verdade [...]. É preciso conceder ao estereótipo a possibili-
dade de dizer ao mesmo tempo o falso e o verdadeiro. Todo dizer 
sobre o outro é, ao mesmo tempo, um dizer sobre si mesmo [...] 
(CHARAUDEAU, 2007, p. 1, tradução nossa17).

Isso significa dizer que, se um estereótipo pode apresentar 
uma visão reducionista ou distorcida da realidade, ele diz muito 
sobre o seu enunciador, sobre as representações coletivas que 
circulam no interior da sociedade transmitidas pelo discurso e que 
são verdadeiras, no sentido de que efetivamente existem, produzem 
dizeres e incitam à ação. 

Esclarecido o conceito de doxa e seu papel no interior dos 
estudos argumentativos que se inscrevem na perspectiva da AD, 
passa-se agora à análise dos lugares comuns que servirão de 
categoria de análise neste trabalho, considerando lugar comum no 
sentido aristotélico, como tipos ou lugares argumentativos que se 
baseiam em elementos dóxicos. 

Aristóteles (2006) classificou os topoi em lugar da quanti-
dade, lugar da qualidade, lugar da ordem, lugar da essência, lugar 
da pessoa e lugar do existente, o que depois foi retomado por Kant 
em Crítica da Razão Pura (2001). Eis esquematicamente em que 
consistem esses lugares: 

A) Lugar da quantidade. No lugar da quantidade, há 
o pressuposto de que a categoria do número é um critério de 

17. C’est la présence de ce soupçon [négatif] qui rend difficile la récupération de la notion de 
stéréotype pour en faire un concept. D’abord parce que cela signale que cette notion est dépen-
dante du jugement d’un sujet, et que ce jugement en étant négatif occulte la possibilité que ce 
qui est dit renferme malgré tout une part de vérité [...]. Il faut accorder au stéréotype la possibilité 
de dire quelque chose de faux et vrai, à la fois. Tout jugement sur l’autre est en même temps 
révélateur de soi […]. 
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superioridade ontológica. Por exemplo, quando Dilma, nas 
campanhas presidenciais brasileiras de 2014, diz que construiu mais 
escolas técnicas, ou que tirou um contingente populacional maior 
da pobreza que o governo do partido oposicionista, e, por isso, ela 
seria mais indicada ao cargo, ela faz uso do lugar da quantidade. 
É no lugar da quantidade que reside a lógica do utilitarismo, que 
prima pelo maior bem ao maior número. É também o lugar da 
democracia, que premia aquele que recebeu maior quantidade de 
votos. Em muitos discursos, como estratégia de convencimento, é 
comum ver números e estatísticas na tentativa de se conferir à fala 
caráter científico e preciso.

B) Lugar da qualidade. O lugar da qualidade é a antípoda do 
lugar da quantidade. Ao invés de valorizar o número, o lugar da quali-
dade valoriza o único, o raro, o extraordinário. É o lugar da qualidade 
que faz com que um quadro de Leonardo da Vinci valha milhões, 
ao passo que uma cópia idêntica possa ser adquirida por um preço 
muito inferior. Em uma monarquia, escolhe-se o herdeiro do trono 
pelo lugar da qualidade, que indica o único a ter os requisitos heredi-
tários condizentes à posição, e não o que recebeu mais votos. 

C) Lugar da ordem. No lugar da ordem, há a premissa 
segundo a qual tudo que vem primeiro é superior; tudo que é causa 
tem existência mais digna que os efeitos; tudo que é do domínio dos 
princípios prevalece sobre as finalidades. Verifica-se o lugar da ordem, 
por exemplo, quando uma publicidade de um colégio reivindica ser o 
mais antigo da cidade, e, por inferência, o mais tradicional ou melhor. 
Ou no comercial de cerveja que diz ser “a cerveja número 1”, aqui 
o primeiro significando o melhor. No discurso filosófico medieval, 
observa-se a recorrência ao lugar da ordem quando se afirma ser 
Deus superior aos homens por aquele ter sido causa dos últimos.

D) Lugar da essência. No lugar de essência, vê-se o argu-
mento que tem como base a superioridade daquilo que representa 
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a melhor síntese de algo ou de uma ideia. Quando se diz que o 
samba é um gênero musical superior porque representa melhor a 
essência da brasilidade, faz-se referência ao lugar da essência. Um 
personagem de novela é considerado um galã por representar a 
essência do homem ideal em dada época e lugar, etc. 

E) Lugar da pessoa. No lugar da pessoa, há o pressuposto do 
caráter superior de tudo o que se refere ao humano, em detrimento 
das coisas. É o argumento do ecologista que alerta que a busca 
incessante pelo crescimento econômico não pode prejudicar a quali-
dade de vida das pessoas com a degradação do meio ambiente. Ou 
o argumento que rejeita uma reforma da previdência de um governo, 
por isso prejudicar justamente as pessoas mais vulneráveis na socie-
dade. Abaixo José Sarney faz apelo ao lugar de pessoa:

A democracia brasileira está marchando para ser a liberdade do 
mercado, do deus mercado, erigido como senhor da guerra e da paz, 
o mágico sistema que pode resolver tudo. O mercado não resolve 
os problemas da fome, das doenças, da segurança. Não vejo senão 
como uma ficção desonesta que a solução para o bem-estar seja 
um Estado mínimo e uma sociedade economicamente permissiva 
(...) (SARNEY, 1997 apud ABREU, 2005, p. 91).

F) Lugar do existente. Por último, o lugar do existente pode 
ser traduzido naquele chavão “mais vale um pássaro na mão do que 
dois voando”, ou seja, confere-se maior valor ao existente do que 
ao que está por vir. Argumenta pelo existente aquele que não quer 
deixar o emprego, mesmo em condições degradantes de trabalho, 
por ser melhor do que estar desempregado.

A seguir, prosseguindo a exposição das categorias de análise, 
serão desenvolvidos critérios para análise da imagem entendida no 
âmbito do discurso. 
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Linguagem cinematográfica e Semiótica Visual do Discurso

A linguagem cinematográfica é composta por elementos 
verbais, visuais e sonoros (ALMONT, 1995). Do ponto de vista dos 
espectadores, o filme se apresenta em uma imagem plana e delimi-
tada. A depender do enquadramento da câmera, a narrativa pode 
ganhar determinado enfoque, ressaltando determinados elementos 
e silenciando outros. Trata-se de uma linguagem multimodal que 
torna o cinema único se comparado a outras formas de represen-
tação, como o teatro, a música, a fotografia, a literatura, etc. Como 
observa Carrasco, com o cinema, é possível 

fechar o plano em um olhar, um sorriso, uma expressão, algo que 
jamais havia acontecido em qualquer forma dramática. A possibi-
lidade de selecionar a imagem – do todo ao particular e deste ao 
mínimo detalhe -, somada à capacidade de combinação dessas 
imagens por meio da montagem, foi algo inédito, tornando-se o 
grande recurso da linguagem do cinema (CARRASCO, 2003, p. 72). 

Nesta seção, serão desenvolvidos, de forma não exaustiva, 
alguns aspectos da linguagem cinematográfica que servirão de 
parâmetro para a análise fílmica de Elia Kazan. Como o enfoque do 
trabalho é analisar imagens congeladas, não serão expostas aqui 
as categorias do tempo e do som. As primeiras categorias perti-
nentes são, assim, as chamadas categorias do espaço, conside-
rado enquanto instância complexa de significação. Segundo Betton, 

O espaço fílmico não é apenas um quadro, da mesma forma que 
as imagens não são apenas representações em duas dimensões: 
ele é um espaço vivo, em nada independente de seu conteúdo, inti-
mamente ligado às personagens que nele evoluem. Tem um valor 
dramático ou psicológico, uma significação simbólica; tem também 
um valor figurativo e plástico e um considerável caráter estético 
(BETTON, 1987, p. 29). 

Dentre as categorias do espaço, podem-se distinguir os 
planos e os ângulos das câmeras. Quanto aos planos, os mais 
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importantes aqui são o grande plano geral e o primeiríssimo plano, 
também conhecido como close-up. Cumpre ressaltar que essa 
nomenclatura varia de autor para autor. Será adotada aqui a mais 
comum, como em Rodrigues (2007). Martin (2005), por exemplo, 
chama de plano de conjunto o que se denomina aqui de grande 
plano geral; e de plano geral, o primeiríssimo plano. 

O grande plano geral é um plano aberto, capaz de mostrar 
uma paisagem inteira, ou um personagem englobado nessa 
paisagem. É o plano representado na seguinte figura:

Quadro 3: Grande plano geral. Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 27.

O grande plano geral normalmente é utilizado, quando 
composto por um personagem, para marcar sua determinação ao 
meio, sua fraqueza diante de um mundo que o constrange. Serve 
também para despersonalizar esse personagem, conferindo ênfase 
ao meio ambiente, como se aquele fosse só mais um de seus 
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múltiplos elementos. No entanto, quando destituída de personagem, 
a paisagem pode ser uma metáfora das perturbações psicológicas 
dos sujeitos envolvidos na narrativa. Por exemplo, quando está 
chovendo, isso pode significar algum problema, perturbação, 
desânimo, tristeza, etc. Como ressalta Martin, 

Fazendo do homem uma silhueta minúscula, o plano de conjunto 
[grande plano geral] reintegra-o no mundo, tornando-o a presa 
das coisas, da “objectiva”; daí resulta uma tonalidade psicológica 
bastante pessimista, uma ambiência moral relativamente negativa, 
mas também por vezes uma dominante dramática exaltante, lírica e 
até mesmo épica (MARTIN, 2005, p. 48). 

Quanto ao primeiríssimo plano, este caracteriza-se por 
mostrar o rosto do personagem do ombro para cima, configurando 
a dramaticidade do sujeito, como na figura abaixo:

Quadro 4: Primeiríssimo plano. Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 30.

O primeiríssimo plano permite ao expectador perceber as 
emoções afloradas dos envolvidos na cena, suas idiossincrasias 
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psicológicas, sua humanidade, seu caráter singular e afetivo. Afirma 
Betton que, com o primeiríssimo plano, cria-se 

[...] uma proximidade e um isolamento privilegiados, oferecendo 
grandes recursos [...]. Não há ribalta entre espetáculo e espectador. 
Não se olha a vida, penetra-se nela. Esta invasão permite todas as 
intimidades. Um rosto sob a lupa exibe-se, ostenta sua geografia 
fervente. É o milagre da presença real, a vida manifesta, aberta 
como uma bela romã sem casca, assimilável, bárbara. Teatro da 
pele (BETTON, 1987, p. 31-32). 

Outras categorias do espaço que importam para os propó-
sitos deste livro são as que dizem respeito aos ângulos de filmagem. 
Os dois principais são os chamados plongée e contra-plongée. 
Mais uma vez, a nomenclatura pode variar de acordo com o teórico 
do cinema. O ângulo com que determinado personagem é filmado 
não é gratuito. Existe um efeito de sentido produzido, a depender do 
posicionamento da câmera em relação aos personagens.

O ângulo do plongée caracteriza-se pela filmagem de cima 
para baixo, como na figura seguinte:

Quadro 5: Captura em plongée. Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 32.
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Nesse tipo de filmagem, os personagens encontram-se 
esmagados, constrangidos pela câmera, o que pode contribuir para 
suscitar emoções no expectador como de piedade ou compaixão, 
por exemplo. Bretton afirma que

O plongée diminui a pessoa, cria um efeito de esmagamento, de 
ruína psicológica, sugere o sufocamento, a insensibilidade, a 
angústia, a sujeição das personagens, que se tornam joguetes de 
um destino inexorável ou da vontade divina (BETTON, 1987, p. 34). 

O contra-plongée, por sua vez, caracteriza-se pela filmagem 
de baixo para cima, como se segue:

Quadro 6: Captura em contra-plongée. Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 33.

O efeito de sentido do contra-plongée é o inverso do plongée, 
engrandecendo os personagens, tornando-os ofensivos, opres-
sores, intimidantes, etc. Tal é o entendimento de Betton, para o qual 
“o contra-plongée magnifica os indivíduos, evoca a superioridade, 
o poder, o triunfo, o orgulho, a majestade, ou senão a tragédia e o 
pavor” (BETTON, 1987, p. 34-35). 
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Outras categorias como as decorrentes do uso das cores, da 
luz, das formas, etc., elementos de um plano de expressão, serão 
retomadas adiante no interior do que se chamou aqui de Semiótica 
Visual do Discurso (SVD). Para se entender a relação que se esta-
belece entre um plano de conteúdo e um plano de expressão, é 
necessário que se faça a distinção entre texto, aqui tomado em 
sentido amplo (incluindo imagens e sons), e discurso. 

Como observa Fiorin (2012), textos e discursos são ambos 
um todo organizado de sentido, já que pressupõem uma organi-
zação transfrástica, isto é, ainda que se estruturem apenas por 
meio de uma frase, eles mobilizam esquemas de ordem outra, para 
além dela, sendo que o sentido de uma frase encontra-se em uma 
relação de dependência com o todo. 

A diferença entre texto e discurso está no fato de que, 
enquanto o primeiro é da ordem da manifestação, o segundo é da 
ordem da imanência (FIORIN, 2012). O texto, assim, seria a mate-
rialização, a manifestação do conteúdo do discurso, este da ordem 
do inteligível e aquele, do sensível. Tanto texto, quanto discurso são 
produtos da enunciação, mas o segundo se materializa através de 
estruturas textuais, aqui entendidas em sentido amplo. 

Os textos, na concepção bakhtiniana, estariam sempre em 
relação com outros textos, fenômeno denominado por Bakhtin de 
dialogismo constitutivo (BAKTIN, 1992). É através de outros textos 
que um determinado texto ganharia sentido e identidade, citando, 
estilizando, parodiando, concordando, discordando, etc. É por essa 
premissa que se diz que os discursos são objetos históricos, estão 
no interdiscurso, manifestando-se no próprio movimento linguís-
tico, na materialidade textual. Nas palavras de Fiorin, “captar as rela-
ções do texto com a história é apreender esse movimento dialético 
de constituição do sentido” (FIORIN, 2012, p. 151). 
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A Semiótica Visual do Discurso que se propõe aqui visa esta-
belecer a relação entre: 1) elementos do plano da expressão do 
texto (no caso, das imagens fílmicas); 2) as oposições semânticas 
superficiais do plano de conteúdo; 3) as oposições semânticas 
profundas do plano de conteúdo; 4) o nível translinguístico 
do interdiscurso ao qual o texto faz referência. Trata-se de um 
recorte e adaptação da semiótica greimasiana (semiótica discursiva 
ou semiótica francesa), tomada em relação com os princípios da 
Análise do Discurso francesa (AD) e que leva em consideração os 
aspectos argumentativos da enunciação. Para isso, releva o fato 
de que, em todo enunciado, existiria uma dimensão argumentativa, 
uma projeção do enunciatário pelo enunciador no ato de enun-
ciação, no intuito de persuadir, ainda que através de um gênero do 
discurso que não seja explicitamente formatado para a persuasão 
(AMOSSY, 2018). 

Uma vez que os pressupostos da AD e da Argumentação do 
Discurso já foram explicitados, segue-se uma breve explicação da 
semiótica greimasiana para se compreender o recorte e a adap-
tação nesta obra empreendidos. 

Voltando para as condições de apreensão e da produção do 
sentido, a Semiótica, tal como concebida por Greimas, adota o texto 
como objeto de significação, mostrando as estruturas das quais ele 
origina, para constituir um todo significativo (LARA, 2007). Trata-se do 
exame do plano de conteúdo, partindo de um nível mais simples e 
abstrato a outro mais complexo e concreto. Esse o modelo teórico-me-
todológico de Greimas chamado de percurso gerativo de sentido. 

Tendo como ponto de partida que um texto só se constituiria a 
partir da união entre um plano de conteúdo e outro de expressão, a 
Semiótica se debruça também, por meio de contribuições da semió-
tica plástica ou visual, sobre textos, cujos planos de expressão fazem 
mais do que simplesmente veicular um conteúdo, mas estabelecem 
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com este uma relação semissimbólica de sentido (LARA, 2007). É 
o caso de textos com proeminência da função poética ou estética 
(poema, ballet, pintura, filme, etc.). O semissimbolismo permite asso-
ciar cores, sons, forma, recursos de linguagem (aliterações, assonân-
cias, ritmos, etc.) com relações de sentido do plano de conteúdo. 

No caso do percurso gerativo de sentido do plano de 
conteúdo, como se disse, passa-se de uma análise de um conteúdo 
mais simples e abstrato a outro mais concreto e abstrato. Fiorin 
resume da seguinte forma o esquema do percurso:

Componente 
Sintáxico

Componente 
Semântico

Estruturas 
semionarrativas

Nível profundo
Sintaxe 

fundamental
Semântica 

fundamental

Nível de 
superfície

Sintaxe narrativa
Semântica 
narrativa

Estruturas 
discursivas

Sintaxe discursiva
Discursivização

(actorialização, temporalização, 
espacialização)

Semântica 
discursiva

Tematização
Figurativização

Quadro 7: Percurso gerativo de sentido. Fonte: FIORIN, 2013, p. 20.

Observa-se que, em cada nível de análise, existe um compo-
nente sintático e outro semântico. Para o recorte aqui proposto, 
interessarão os aspectos semânticos do nível profundo e da figurati-
vização das estruturas discursivas. Tudo isso associado ao plano de 
expressão e às remissões ao interdiscurso, que pode ser inferido a 
partir das categorias da Retórica Aristotélica expostas acima (ethos, 
pathos, logos, doxa, topoi).  

Em cada nível, existe uma oposição semântica que funda-
menta o discurso (euforia, com valor positivo; e disforia, com valor 
negativo), uma vez que a afirmação, a defesa de uma tese pres-
supõe a negação de seu contrário. De acordo com Fiorin,
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Os termos opostos de uma categoria semântica mantêm entre si 
uma relação de contrariedade. São contrários os termos que estão 
em relação de pressuposição recíproca. O termo /masculinidade/ 
pressupõe o termo /feminilidade/ para ganhar sentido e vice-versa 
(FIORIN, 2013, p. 22).

O modelo de análise argumentativa de imagens nesta obra 
desenvolvido se dá, então, como no seguinte quadro:

Quadro 8: Semiótica Visual do Discurso. Fonte: elaboração do autor.

Viu-se acima que uma formação discursiva é aquela que diz o 
que pode ou não ser dito em determinada orientação ideológica. Essas 
formações discursivas, que dialogam no nível do interdiscurso, engen-
drariam as oposições de sentido nos outros níveis da enunciação. 

O nível da manifestação (plano de expressão), em primeiro 
lugar, não aparece no modelo original de Greimas do percurso 
gerativo de sentido (FIORIN, 2013). É que, apesar de um discurso 
só se manifestar no plano de expressão, as formas não possuem 
tanta relevância quanto o conteúdo quando se trata de texto com 
função predominante informativa. No entanto, em textos com 
função poética, elementos do plano de expressão irão se associar 
ao plano de conteúdo para produzirem sentido através de relações 
semissimbólicas. No caso de textos verbais, o plano da expressão 
é aquele que confere efeitos estilísticos, como o ritmo, a aliteração, 
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a assonância, as figuras retóricas de construção, etc. Já nos textos 
visuais, são as cores, as formas, a iluminação, etc. os elementos 
responsáveis pela manifestação do discurso. De acordo com Lara,

A partir da relação que se estabelece entre conteúdo e expressão, é 
possível postular dois tipos de textos: os que têm função utilitária e 
aqueles que têm função estética. Nos primeiros, o exame do plano 
da expressão não interessa ao analista de discurso, que o “atra-
vessa” e vai diretamente ao conteúdo, em busca da informação 
veiculada, pois a forma da expressão segue rigorosamente normas 
pré-estabelecidas, dessemantizadas pelo uso. Já nos textos com 
função estética, como os textos poéticos (poesia e outros textos lite-
rários, ballet, pintura, etc.), o plano da expressão pode não se limitar 
a expressar o conteúdo; nesse caso, ele cria novas relações com o 
conteúdo (LARA, 2007, p. 5). 

Quanto ao que se denomina aqui por “nível superficial”, 
trata-se de um recorte das estruturas discursivas do percurso 
gerativo de Greimas, restringindo-se às oposições semânticas 
engendradas pelas figuras do discurso, ou seja, pelo processo de 
figurativização. Não se confunde aqui este nível superficial com 
o nível superficial representado pelo nível narrativo do referido 
percurso, que não será aqui abordado. A escolha pelo termo “nível 
superficial” se deu para distinguir de forma mais clara as figuras 
do discurso das oposições semânticas do nível profundo, também 
chamado de categoria semântica de base ou nível fundamental. 

O que se passa nesse nível superficial, através do processo 
de figurativização, é a concretização dos sentidos observados em 
outros níveis do percurso gerativo, notadamente no nível profundo. 
A figura de um discurso corresponde a um termo que faz remissão 
a algo existente no mundo: uma planta, um prédio, um governo, 
um regime político, etc. Nas palavras de Fiorin, é o caso de “todo 
conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de 
representação que tem um correspondente perceptível no mundo 
natural” (FIORIN, 2013, p. 91). 
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Importante salientar que o mundo natural não significa neces-
sariamente um mundo existente, mas também um mundo cons-
truído, como o que se passa nas narrativas ficcionais. Assim, um 
personagem de um filme, apesar de não existir no mundo real, é 
algo concreto no mundo construído do cinema, constituindo um 
simulacro de realidade. 

Sobre o nível profundo, este é o repositório de categorias 
semânticas basilares do discurso que se manifestam em termos 
de oposições extraídas a partir da materialidade textual. Portanto, 
inferir as estruturas do nível profundo exige um lastro textual e uma 
coerência em relação à economia do texto. Além do mais, para que 
dois termos possam ser colocados em confronto, eles precisam 
apresentar uma característica comum que permita estabelecer a 
diferença entre ambos. Não é própria a oposição semântica, por 
exemplo, entre democracia e monarquia, pois a primeira é um 
regime político e a segunda, uma forma de estado. É perfeitamente 
possível encontrar monarquias democráticas, como no Reino Unido 
e nos Países Baixos. O termo mais adequado para se opor à demo-
cracia seria a autocracia, regime político fechado cujo poder não 
emana do povo. 

Na oposição dos dois termos semânticos do nível profundo, 
assim como em outros níveis, como se disse, um deles será o 
considerado, no discurso, positivamente (termo eufórico) e outro, 
negativamente (termo disfórico). A euforia e a disforia só podem 
ser analisadas na enunciação específica e não correspondem, 
necessariamente, ao conjunto de valores do auditório. Na oposição 
“progresso versus tradição”, o termo “progresso” pode assumir 
uma valência positiva em um discurso progressista e, negativa, em 
um discurso conservador, sendo a recíproca verdadeira. 

Finalmente, o nível interdiscursivo não faz parte da semiótica 
greimasiana. O objetivo de acrescentá-lo aqui foi o de inserir, nas 
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análises, as relações de algumas oposições semânticas de parte 
do percurso gerativo a discursos que são ditos e reapropriados em 
memória discursiva, em uma perspectiva de trabalho que leva em 
conta os pressupostos de uma análise argumentativa do discurso. É 
que muitas vezes o discurso da imagem é lacunar. Para se compre-
ender o que está a acontecer na cena, é necessária a remissão a 
elementos externos à materialidade linguística, apesar de mostrarem 
nela suas pistas. Entra-se então aqui no nível em que os mais 
diversos discursos em dado contexto de enunciação, circulam no 
interior de determinada sociedade em um espaço interdiscursivo. 

Como o conceito de interdiscurso já foi explorado acima 
em seção sobre a Análise do Discurso francesa, passa-se agora à 
prática de análise fílmica em Relações Internacionais. 



CAPÍTULO 3

O DISCURSO CINEMATOGRÁFICO DE ELIA 
KAZAN: A GUERRA CULTURAL ENTRE AS 
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a guerra cultural entre as 
perspectivas liberal e socialista
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Resumo:
O capítulo objetiva abordar, do ponto de vista de uma análise argu-
mentativa da imagem que se ancora nos pressupostos da Análise 
do Discurso francesa (AD), o que se denominou aqui de Semiótica 
Visual do Discurso (SVD)18, dois filmes de Elia Kazan que remetem 
a contextos de enunciação diferentes da história mundial. Em um 
primeiro momento, será feita a reconstituição desses contextos, 
examinando as restrições de produção impostas, o lugar de fala e 
as condições sócio-históricas das relações internacionais em que 
se situa o discurso fílmico de Kazan. Em seguida, será analisado 
cada filme separadamente, com a escolha de cenas-chave para a 
compreensão do todo das narrativas. 

Palavras-chave: 
Elia Kazan; Sindicato de Ladrões; Rio Violento; Cinema; Discurso.

18. Para maior esclarecimento sobre essa metodologia, vide capítulo 2. 
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As condições de produção de Sindicato de Ladrões e Rio Violento

Viu-se no segundo capítulo que as condições de produção 
do discurso remetem, em sentido amplo, às condições sócio-his-
tóricas, econômicas, culturais, etc. de enunciação, e, em sentido 
estrito, às condições específicas de produção discursiva, tais como 
aspectos psicológicos, financeiros, limitações de órgãos censores 
sobre o orador, etc. Abordando, em primeiro lugar, essa segunda 
categoria correspondente às condições de produção, é possível 
falar, por exemplo, sobre o ethos prévio do diretor, isto é, a imagem 
que o auditório dispõe daquele independentemente do que se 
verifica no plano discursivo concreto. Uma breve incursão a esse 
chamado ethos prévio permite ao analista verificar o lugar de fala do 
enunciador do discurso, bem como as possibilidades da recepção 
de seu discurso na sociedade. 

Elia Kazan (1909-2003) foi um cineasta estadunidense de 
origem duplamente imigrante. Nasceu em Kaisery, na região da 
Anatólia, Turquia, mas proveniente de uma família de gregos refu-
giados. A cidade havia sido grega até por volta de 1300, quando da 
conquista do império turco-otomano. Os habitantes gregos que lá 
permaneceram assumiam a posição de uma minoria discriminada 
e perseguida. Em 1913, Kazan, ainda criança, desembarcou com a 
família nos Estados Unidos.

A condição de Kazan como um duplo imigrante é um elemento 
importante na análise de suas obras. A sua produção ambivalente, 
multifacetada e, às vezes, aparentemente, contraditória pode ser 
reflexo dos vários pontos de vista com os quais convivia desde a 
infância, oscilando entre ser grego, anatoliano ou americano, entre 
ser ao mesmo tempo nacional e estrangeiro, entre ser amigo e 
inimigo, entre envolver-se nos problemas nacionais dos EUA e criti-
cá-los. Esse é o seu próprio relato na obra de Michel Ciment, Kazan 
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par Kazan, um livro em que o professor da Universidade de Paris VII 
entrevista o diretor:

Eu cresci numa família onde dos dois lados se sabia que a sobrevivência 
dependia da capacidade de enfrentar uma ameaça permanente. Foi 
assim que trouxemos conosco o sentimento de que estamos sempre no 
estrangeiro (CIMENT, 1973 apud SCHVARZMAN, 1994, p. 141).

Nos Estados Unidos, Kazan teve a sorte de contar com o 
apoio da mãe para conduzir seus estudos e fugir da fatalidade de 
ter de trabalhar nos negócios do pai. A mãe o encorajou a entrar 
na Williams College, em 1926, e lhe ensinou o prazer da leitura. Na 
escola, Kazan se sentia excluído no meio de americanos nativos 
com suas famílias perfeitas.

Egresso da Williams College, Kazan seguiu os passos de seu 
amigo Alan Baxter, entrando na escola de drama da Yale. Depois 
de formado, Kazan não tinha um plano de carreira específico. Seu 
maior objetivo era fugir do fado de ter que trabalhar no decadente 
comércio de tecidos do pai. Kazan encontrou, enfim, emprego não 
como ator ou como diretor, mas introduziu-se no ramo da confecção 
de cenários, no qual adquire habilidades em marcenaria e ilumi-
nação. Essa é uma pista talvez relevante para a análise de suas 
obras, pois mostra que o diretor possuía consciência dos efeitos 
cênicos necessários a produzir determinados símbolos ou transmitir 
certas mensagens em seus filmes. 

Nos anos 1930, em plena juventude, Kazan encontrou sentido 
na militância no Partido Comunista dos EUA. O período foi marcado 
pelas sequelas da crise de 1929, paralelamente ao sucesso da 
economia planificada da União Soviética de Stalin. O mundo capita-
lista ruía diante da esperança socialista. Ser comunista na época era 
ser vanguardista, partidário das aspirações democráticas (apesar de 
Stalin), contra a ascensão dos fascismos nos países capitalistas da 
Europa, contra os efeitos deletérios de desemprego e desigualdade 
social do liberalismo econômico. Como se verá adiante, a década 
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de 1930 também foi o momento da implantação do New Deal, 
conjunto de medidas socioeconômicas adotadas por Franklin Delano 
Roosevelt, que se baseava na experiência da economia planificada 
soviética e nas ideias do economista John Maynard Keynes. 

Durante a depressão, Roosevelt criou vários grupos de teatro 
na tentativa de empregar o contingente de mão de obra desempre-
gada em função da crise de produção que no momento se esta-
belecia. Kazan fez parte de muitos desses grupos. Relata o diretor, 
neles só eram encenadas peças em cujas histórias o comunismo 
sempre triunfava. A desigualdade social e a exploração do homem 
pelo homem eram constantemente derrotadas pelos ideais antifas-
cistas e igualitários. Conforme testemunhou Kazan:

Nestes grupos (...) as peças eram contos de fada comunistas típicos. 
A injustiça social era vencida pela união das pessoas numa ação 
de massa. Mas isso não acontecia na sociedade, só nos nossos 
teatros. Era um ritual tão imutável quanto a missa católica (CIMENT, 
1973 apud SCHVARZMAN, 1994, p. 143).

Dentre os grupos dos quais Kazan fez parte, o Group Theatre se 
destacava por abordar problemas do cotidiano e por adotar o método 
russo de interpretação, simplesmente conhecido como “Método”. O 
teatro era lugar de sublimação dos problemas sociais e de militância 
política, da maneira como se depreende da seguinte fala de Kazan:

(...) a ideia central do Group Theatre era fazer poesia dos aconteci-
mentos ordinários da vida. Isso foi ativado pela Depressão e pela 
nossa reação. Tínhamos a impressão que eram os fundamentos da 
sociedade que deveriam mudar. Depois havia um outro elemento: o 
sistema de Stanislavski nos permitiu compreender melhor a vida dos 
seres humanos e a nossa tarefa era então revelar as profundezas. 
De outro lado, Freud começava a ser bem conhecido. Todas estas 
correntes se misturavam no Grupo: a esquerda, a introdução de Freud 
e de Marx, um engajamento desinteressado e a vontade de criar um 
mundo novo (CIMENT, 1973, apud SCHVARZMAN, 1994, p. 142).

 Concebido por Stanislavski, o “Método” primava por conferir 
ares de realidade às apropriações dos roteiros, que por sua vez 
sempre remetiam a contextos socioeconômicos atuais. Os atores 
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não interpretavam, mas deviam agir e pensar como seus persona-
gens, assim como no realismo poético francês da década de 1930, 
com Jean Renoir e Julien Duvivier, e no neorrealismo italiano, com 
Visconti e Rosselini. Conhecer essa imersão de Kazan no Método 
russo é essencial para a compreensão da obra cinematográfica do 
diretor, que primava pela discussão de temas espinhosos concer-
nentes à América e ao mundo. Como ressalta Katy Kiick:

[...] esse sistema de performance confere uma importância substan-
cial na habilidade dos objetos em contar estórias e em expressar as 
sutilezas do humor [...]. O Método mostra muito das reconhecidas 
qualidades fílmicas de Kazan, incluindo o uso de objetos, suportes 
psicológicos para um comportamento do caráter [para alcançar 
uma] emoção genuína (KIICK, 2011, p. 19, tradução nossa19). 

Ainda sobre o Método russo, Elia Kazan, em sua entrevista 
a Michel Ciment, enfatiza a importância de cada objeto cênico na 
produção de sentidos na obra. Essa informação, somada ao fato 
de se conhecer a experiência do diretor em produção de efeitos 
cênicos, parece basilar para o analista do discurso, que deve então 
estar atento às sutilezas de como os objetos estão dispostos em 
cada cena, a posição dos personagens, a iluminação, os movi-
mentos da câmera, etc., cuja manipulação não é arbitrária. Eis as 
próprias palavras de Kazan:

Uma das coisas básicas na técnica do Método é o constante uso de 
objetos. Todos os objetos são símbolos para uma coisa ou outra. É 
algo que podemos perceber na mudança de uma mão pela outra. 
Podemos vê-lo desfragmentado. Podemos vê-lo capturado, vendido, 
comprado, transferido. Podemos vê-lo abraçado ou abandonado. É 
como fazer surgir um ato a partir do sentimento, através dos objetos 
(CIMENT, 1974 apud KIICK, 2011, p. 88, tradução nossa20).

19.    […] this system of performance places substantial importance on the ability of objects to tell 
stories and to express the subtleties of mood […]. The Method stresses many of Kazan’s most 
recognized filmic qualities, including the use of objects, psychological underpinnings for a char-
acter’s behavior, [in order to acquire a] genuine emotion.

20. One of the basic things in the technique of the Method is to use objects a lot. All objects are 
symbols of one thing or another. It’s something you can see move from one hand to another, you 
can see it break, or you can see it captured, you can see it sold, you can see it bought, you can 
see it transferred, you can see it embraced, you can see it thrown away. That’s like making an act 
out of a feeling, through the object.



117

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

Na década de 1940, Kazan tornou-se diretor consagrado na 
Broadway e, em 1944, foi convidado a integrar a equipe de diretores 
de Hollywood para realizar filmes realistas, à maneira de como fazia 
no teatro. Entretanto, as condições de produção eram limitantes e 
castradoras, pois existiam temas e fórmulas cênicas pré-estabele-
cidas que os diretores deviam seguir. Em nome da popularidade, os 
problemas sociais deviam ser imiscuídos em histórias de amor que 
acabavam sempre bem e que exaltavam o valor da família.

Posteriormente, durante a Guerra Fria, a indústria cinemato-
gráfica se viu em crise. Isso pode ser explicado, em parte, pelo fim do 
monopólio da distribuição dos filmes que as produtoras possuíam, 
dado o advento da lei antitruste de 1948. Acrescente-se o fato do 
surgimento da televisão na década de 1950, modificando profunda-
mente o hábito dos americanos, que passaram a frequentar menos 
as salas de projeção. Havia ainda a patrulha ideológica anticomu-
nista do macarthismo que, desrespeitando direitos civis, perseguia 
funcionários públicos, integrantes da indústria cultural e até mesmo 
militares de alta patente suspeitos de simpatizarem com a ideologia 
comunista, alçada ao nível de inimiga da nação.  

Nesse ambiente adverso para o seu ofício, Kazan se encon-
trou em uma encruzilhada entre delatar ou não delatar para o tribunal 
macarthista militantes comunistas. Kazan optou pela delação, fato 
que marcará sua biografia e seu percurso artístico de forma decisiva. 
Em Sindicato de Ladrões, como se verá, o tema da delação é uma 
constante. Depois do episódio, o diretor será sempre confrontado a 
esse fantasma; conviverá com a pressão de ter de fornecer explica-
ções sobre sua suposta traição e de ter de se mostrar arrependido. 

Defensores de Elia Kazan alegam que os nomes delatados 
já faziam parte da lista negra do macarthismo e, por isso, a atitude 
do diretor não seria diretamente responsável pelas prisões de seus 
ex-colegas do Partido Comunista. É preciso lembrar que Kazan não 
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era um americano nato, e, assim, as acusações de antipatriotismo 
recairiam de forma mais desarrazoada sobre ele do que sobre 
um diretor nativo. Kazan se percebia então compelido a provar 
seu pertencimento à nação diante dos aparelhos de vigilância 
estatal. Acrescente-se a isso seu possível desencantamento com 
o socialismo real que se revelava autoritário na década de 1950. 
Paradoxalmente, por outro lado, Kazan era obrigado a professar 
sua crença no mundo capitalista, em seus valores democráticos e 
libertários, em um ambiente onde de fato eles não eram praticados. 
Como ressalta Schvarzman, 

O direito à identidade, à livre expressão do pensamento e o conse-
quente respeito às opções do indivíduo diante de seus semelhantes e 
de suas pressões constituem seu tema desde o início de seus filmes, 
e de certa forma [...] informam a sua delação. E são esses temas que 
Kazan associa à essência do que seria o americanismo, a liberdade e 
a democracia americanas (SCHVARZMAN, 1994, p. 129).

Uma outra informação que aproxima o ethos prévio de Kazan 
à sua obra diz respeito ao fato de Kazan ter sido um entusiasta 
de Freud e da Psicanálise. Aliás, Kazan inclusive se submeteu a 
algumas sessões de terapia. Começou seu tratamento em 1945 
e, em 1959, frequentou um analista rigoroso, Dr. Harold Kelman, 
que frisava a necessidade de Kazan trabalhar a relação de perten-
cimento do diretor à América. Em relatos autobiográficos, Kazan 
revela sua paixão pela Psicanálise, e como isso impactou em sua 
obra, no sentido de esta representar uma verdadeira catarse psica-
nalítica para seus problemas pessoais:

Meu melhor e mais verdadeiro material foi minha própria vida: meus 
pais, minha infância, meus sonhos, minha vida íntima, o desespero e 
o pânico que senti. ‘E o seu passado?’, ele [Dr. Kelman] disse. ‘Você 
não é um americano completo, é? Você nunca me falou sobre isso, 
sobre quem você é. Por que não olhar para isso? (KAZAN, 1988, 
apud KIICK, 2011, p. 11, tradução nossa21).

21. [...] my best and truest material was my own life: my parents, my childhood, my dreams, my inti-
mate life, the desperation and panic I felt. ‘And your past’, he [Dr. Kelman] said. ‘You’re not quite an 
American, are you? You’ve never spoken to me about that, of who you are. Why don’t you look at it?
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No que diz respeito às condições de produção no sentido 
amplo, especialmente aquelas vigentes quando da realização das 
obras cinematográficas de Elia Kazan, tratou-se de período que 
compreende a década de 1930 até a década de 1960. Em um 
primeiro momento, será exposta aquela que pode ser considerada 
a primeira fase das obras de Kazan, no contexto da crise de 1929 
e do keynesianismo de concepções; em um segundo momento, a 
fase marcada pela Guerra Fria e pelo macarthismo.  

Sobre a década de 1930, esta não pode ser compreendida 
sem se recorrer ao contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, no 
final da década de 1910 e início da década de 1920. É que a crise 
de produção que se verificou a partir de 1929 tem raízes na edifi-
cação da Nova Ordem mundial que se configurou após a Grande 
Guerra. Era de se esperar que um conflito de tamanhas proporções 
trouxesse como consequência um contexto de crise generalizada, 
principalmente na Europa, palco dos atritos. Desemprego, inflação, 
recessão, mobilização política e conflitos sociais exacerbados foram 
a tônica do momento. A desintegração do Império Austro-Húngaro 
depois da rendição alemã propiciou revoluções nos novos Estados, 
que encontraram como resposta um esmagamento sanguinário. Os 
anos de 1919 a 1923 foram, em geral, na Europa, marcados por esse 
tipo de contenção da atividade revolucionária, muito estimulada pelas 
dificuldades na recuperação econômica. Já os anos de 1924 a 1929 
ficaram conhecidos como os da “grande ilusão”, dada a insustentabi-
lidade das iniciativas de recuperação (VIZENTINI, 2006). 

No plano mundial, o que se presenciou foi que o Tratado 
de Versalhes (1919) não conseguiu promover a paz e a segurança 
mundiais. De fato, a Liga das Nações fracassou em seu intuito 
de solucionar os conflitos internacionais através de negociações 
diplomáticas. As reparações de guerra ficaram comprometidas 
dada a incapacidade de a Alemanha, destroçada, arcar com 
os encargos. Sem o recebimento das indenizações, França 
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e Inglaterra ameaçaram não honrar com seus compromissos 
diante dos credores norte-americanos. Soma-se a isso o fato de 
o recrudescimento das disputas entre os Estados europeus e a 
ascensão da corrida armamentista terem jogado por terra os pactos 
de não-agressão – Conferência de Locarno (1925) e Pacto Briand-
Kellog (1928) (PAZZINATO, 2002). 

O clima adverso que então se instaurava na ordem interna-
cional propiciou o surgimento de fórmulas econômicas fortemente 
monopolizadas em diversos países, com a adoção do protecionismo 
alfandegário e do subsídio a determinados setores da economia. 
Isso aconteceu mesmo que, em alguns Estados, ainda se preser-
vassem as estruturas jurídico-políticas do pensamento liberal, como 
na Inglaterra e na França. Em outros países, no entanto, o que se 
observou foi a ascensão de diversos regimes de segurança nacional 
com o surgimento dos fascismos, sistemas de forte centralização do 
aparelho estatal que tinham na violência e no autoritarismo sua carac-
terística mais marcante. O nacionalismo expansionista e os métodos 
de propaganda e comunicação de massa dos Estados encontraram 
terreno fértil em meio a uma população aterrorizada pela crise econô-
mica e pela ameaça iminente do perigo que vinha de fora. Podem-se 
citar, dentre esses países que renunciaram à democracia liberal, além 
da Alemanha, Hungria (1919), Itália (1922), Espanha (1923), Turquia 
(1923), Albânia (1925), Polônia (1926), Lituânia (1926), Portugal (1926) 
e Iugoslávia (1929) (VIZENTINI, 2006).

A contrapartida ao mundo capitalista em destroços foi a pros-
peridade econômica da Rússia, que, em 1922, transformou-se em 
União Soviética com o triunfo da Revolução Bolchevique. Em uma 
sociedade russa cuja cultura política pouco tendeu na história a 
apresentar-se livre e democrática, após a morte do líder revolucio-
nário Lênin e com a subida de Stalin ao poder, não foi diferente. Em 
1929, instalou-se o terror de Estado, implantando um regime autori-
tário de esquerda. Deu-se nesse período a aplicação dos chamados 
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“planos quinquenais”, baseados na criação de indústria pesada e 
na coletivização forçada da agricultura (PAZZINATO, 2002).

Os Estados Unidos, isolados geograficamente dos conflitos da 
Primeira Guerra Mundial, experimentaram certa bonança no período 
logo após o conflito. É que os norte-americanos se transformaram 
nos principais credores da reconstrução europeia. Além do mais, 
aumentaram os investimentos e a influência dos EUA na América 
Latina no período. No plano interno, a indústria estadunidense apre-
sentou expressivo desenvolvimento com a implantação do modelo 
fordista de produção em série. A pujança econômica provocou 
ebulição na classe média, que entrou em euforia consumista. Na 
Bolsa de Valores, o que se via era o constante aumento do valor dos 
papéis negociáveis. No que diz respeito à cultura, essa foi a época da 
grande expansão de Hollywood sobre o mundo, com a propagação 
do American Way of Life e do mito do sonho americano de ascensão 
social e de melting pot cultural, apesar de, na realidade, ainda viger 
um regime de apartheid racial no país (VIZENTINI, 2006).

Essa euforia, entretanto, teve limites. Em meados da década 
de 1920, muitos agricultores dos Estados Unidos, confiantes no 
mercado mundial, hipotecaram terras junto às instituições finan-
ceiras para a obtenção de financiamento para a mecanização da 
produção. Mas a Europa, como se viu, seja nos regimes de segu-
rança nacional, seja nas democracias liberais, começou a adotar 
uma política protecionista, o que obstaculizou a entrada de produtos 
americanos no continente, provocando forte baixa nos preços. 

Com a diminuição das vendas, os agricultores não conseguiram 
mais resgatar suas dívidas hipotecárias. No caso dos produtos indus-
trializados, a retomada do crescimento da indústria europeia freou o 
ímpeto expansionista da indústria americana, configurando-se aquilo 
que ficou conhecido como crise de superprodução. 
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Acrescente-se a isso o aumento da mão-de-obra ociosa, 
dada a mecanização da indústria e a falta de recurso das empresas 
com o decréscimo das exportações, o que contribuiu para a dimi-
nuição do poder aquisitivo da população, para agravar ainda mais a 
dificuldade nas vendas dos produtos.

Diante da desaceleração econômica, os empresários come-
çaram a especular na Bolsa de Valores, adotando a estratégia do 
aumento artificial do valor das ações. No entanto, cientes das dispa-
ridades entre a economia real e o aumento dos ativos, os inves-
tidores decidiram vender suas ações antes que desvalorizassem. 
Esse foi o momento em que milhões de títulos não encontraram 
compradores, no dia que ficou conhecido como “quinta-feira negra”, 
provocando uma queda expressiva das negociações na bolsa de 
Nova York (PAZZINATO, 2002).

Esse Crash da bolsa foi forte o suficiente para arrebatar todo 
o mundo capitalista, tamanha era a situação de interdependência 
econômica já presente no mundo. O único país a escapar da derro-
cada econômica mundial foi a União Soviética, que, como se disse, 
adotou um regime nacionalista de planificação forçada. Essa foi 
a oportunidade propícia para a infiltração de ideais socialistas na 
intelligentsia econômica capitalista. 

O New Deal de Franklin Delano Roosevelt foi um exemplo 
disso. Tratou-se da aplicação de alguns princípios econômicos 
baseados nas formulações do jurista e economista inglês John 
Maynard Keynes. Basicamente, o keynesianismo se opunha à 
desregulamentação da economia preconizada pelo discurso liberal 
e, assim, favorecia-se a intervenção do Estado. Dentre as diversas 
medidas adotadas por Roosevelt, podem-se citar (PAZZINATO, 
2002, p. 262):

a) o fechamento temporário dos bancos, com requisição dos 
estoques de ouro a fim de que as finanças fossem sanadas; 
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b) desvalorização da moeda, gerando-se uma inflação mode-
rada, para aumentar o preço dos produtos agrícolas e, dessa forma, 
os agricultores conseguissem saldar suas dívidas; 

c) emissão de papel-moeda, com o objetivo de dotar o Banco 
Central de recursos para financiar o seguro-desemprego, amparan-
do-se assim o estrato mais carente da população e aumentando o 
poder aquisitivo geral dos consumidores; 

d) concessão de empréstimos a baixo custo para pequenos 
agricultores;

e) criação da Agricultural Adjustement Act (AAA), “Lei de 
ajuste para a agricultura”, cuja função era de reduzir a produção 
agrícola mediante subsídios governamentais; 

f) empreendimento de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, 
estradas, etc. para a geração de emprego. A Tennessee Valley Authority 
(TVA), uma das agências governamentais criadas, era encarregada 
de promover obras de desenvolvimento no vale do rio Tennessee; 

g) instituição da National Industrial Recovery Act (NIRA), “Lei 
de recuperação da indústria nacional”, para reordenar preços e 
salários, ajustando-se assim a produção industrial aos níveis de 
mercado para que não houvesse superprodução;

h) promulgação de leis trabalhistas que favoreciam os trabalha-
dores, como instituição de seguro-desemprego, de cobertura previ-
denciária, ampliação de liberdades sindicais, diminuição da jornada 
de trabalho, tributação progressiva e medidas contra o racismo. 

Segundo Schlesinger, o governo Roosevelt se transformou 
em algo inédito na história americana (SCHLESINGER JR, 1968). 
Nessa época, a simpatia pelo socialismo era tanta que foram 
produzidos em Hollywood filmes que exaltavam os aliados russos, 
sempre representados como corajosos e dignos de confiança, 
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como, por exemplo, em Song of Russia, de Gregory Ratoff, e Mission 
to Moscow, de Michael Curtiz (SCHEUR, 1993).

Essas propostas inovadoras de Franklin Delano Roosevelt 
provocaram reações na oposição republicana. Foi instalado, em 
1938, pelos republicanos no Parlamento, o House Un-American 
Activities Committee (HUAC), “Comitê de atividades Antiamericanas”, 
no intuito de investigar a origem e os propósitos socializantes do 
governo, bem como atos de deslealdade e subversão por parte de 
cidadãos, funcionários públicos e organizações suspeitas de pactu-
arem com o comunismo.  A afronta aos valores do liberalismo, para 
os republicanos, era considerada em si uma atividade antiameri-
cana, pois a ideia de Estado mínimo era vista como inseparável da 
ideia de americanidade (SCHVARZMAN, 1994).

Um dos alvos prediletos do Comitê foi o Works Progress 
Administration (WPA), uma das inúmeras agências de fomento 
criadas pelo governo Roosevelt para empregar trabalhadores rejei-
tados, dentre eles profissionais do teatro, do cinema e da literatura. 
A atividade dos republicanos foi tão intensa que conseguiu abortar 
o Federal Theater, um projeto que previa a concessão de bolsas ao 
meio da cultura, considerado na época um viveiro de ideias esquer-
distas (SCHVARZMAN, 1994). Paralelamente, as políticas do New 
Deal iam se arrefecendo, e o discurso do Estado mínimo começava 
a ganhar popularidade entre os americanos. 

Essa perseguição a uma suposta cultura comunista nos 
meios ilustrados pode ser percebida nos autos de um processo 
de investigação da HUAC, que se encontra no site da Biblioteca 
Pública de Boston. Trata-se de um relatório de audiência, em que 
se ouviram testemunhas sobre supostas atividades comunistas no 
interior da indústria cinematográfica. 
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Imagem 1: Relatório de audiência da HUAC. 
Fonte: Biblioteca Pública Virtual de Boston, 2015.
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Na introdução do documento, o Comitê dá a seguinte justifi-
cativa de sua ação:

O Comitê está ciente da magnitude do objeto de sua investigação. 
A economia do cinema representa um investimento de bilhões de 
dólares [...]. A indústria cinematográfica representa o que provavel-
mente seja o maior veículo de entretenimento do público americano 
– mais de 85.000.000 de pessoas assistem a filmes cada semana 
[...]. Todos nós reconhecemos, certamente, o tremendo efeito 
que cada filme tem sobre a audiência de massa, situadas muito 
distante dos estúdios de Hollywood. Todos reconhecemos que o 
que cada cidadão vê e ouve no cinema da vizinhança provoca um 
forte impacto em seus pensamentos e comportamento. [Portanto], 
é natural – na verdade, é lógico – que forças subversivas e antide-
mocráticas tentem usar esse meio para propósitos antiamericanos 
(BIBLIOTECA, 2015, tradução nossa22).

Investigando um pouco mais o contexto de renascimento do 
anticomunismo nos Estados Unidos, passa-se, assim, à segunda 
fase das condições de produção das obras de Elia Kazan. Com 
o término da Segunda Guerra, os EUA emergem do conflito como 
um dos maiores beneficiados. Aproveitando-se da ruína tanto de 
seus inimigos como de seus aliados na guerra, o país expande e 
reativa seu parque industrial, além de se tornar credor da recons-
trução europeia através do Plano Marshall. As portas do continente 
europeu, assim, ficaram abertas aos produtos estadunidenses. No 
plano militar, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), um organismo de defesa coletiva, liderado pelos EUA, com 
a participação dos países europeus capitalistas e do Canadá.

22. The committee is well aware of the magnitude of the subject which it is investigating. The 
motion-picture business represents an investment of billions of dollars […]. The motion-picture 
industry represents what is probably the largest single vehicle of entertainment for the American 
public – over 85,000,000 persons attend the movies each week […]. We all recognize, certainly, 
the tremendous effect which moving pictures have on their mass audiences, far removed from the 
Hollywood sets. We all recognize that what the citizen sees and hears in his neighborhood movie 
house carries a powerful impact on his thoughts and behavior. [...] [So] it is not unnatural – in 
fact, it is logical – that subversive and undemocratic forces should attempt to use this medium for 
un-American purposes.
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Concomitantemente, a União Soviética também viu seu 
poderio crescer. O país saiu triunfante do conflito mundial, por ter 
tido papel decisivo na derrocada da Alemanha nazista. A imagem 
da União Soviética contribuirá para a ascensão do socialismo em 
alguns países. A resposta do mundo socialista ao Plano Marshall foi 
o Kominform, organismo construído para substituir algumas funções 
da Terceira Internacional, que havia sido dissolvida por Stalin 
durante a Segunda Guerra como parte de seus compromissos com 
as potências capitalistas. Tratava-se de um órgão burocrático criado 
para veicular orientações aos partidos comunistas dos países pactu-
antes. Foi criado também o Conselho para Assistência Econômica 
Mútua (Comecon), para subsidiar financeiramente a reconstrução 
dos países socialistas. A contrapartida à Otan, do mundo capita-
lista, foi a criação, em 1955, do Tratado de Assistência Mútua da 
Europa Oriental, mais conhecido como Pacto de Varsóvia, para 
promover a defesa do bloco socialista. O mundo então dividiu-se 
em dois e instaurou-se a Guerra Fria, conflito ideológico-discursivo 
entre o mundo socialista e o mundo capitalista.

Na época, o sucessor de Roosevelt no governo foi Harry 
Truman, também democrata, mas visivelmente menos simpático 
ao discurso socialista. Lançou o presidente a chamada Doutrina 
Truman, que defendia o auxílio dos EUA aos “povos livres”, isto é, 
capitalistas ameaçados pelo avanço do socialismo. Era necessária 
a exploração de mitos e estereótipos para fornecer à população uma 
visão maniqueísta de mundo contrária à legitimação do discurso 
socialista. No plano externo, Truman fez uso da espionagem, enviou 
apoio militar à Grécia e à Turquia contra a suposta onda comunista, 
interveio militarmente na Coréia (1950) e obteve o controle da infor-
mação por meio da C.I.A., a Agência Central de Inteligência.

Em 1946, foi eleito nos EUA um Congresso conservador, que 
diminuiu consideravelmente o orçamento federal, acarretando a estag-
nação de programas sociais e científicos. De acordo com Theoharis, 
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Depois de 1945 a administração Truman renunciou gradualmente 
às prioridades da administração Roosevelt. As bases para isso 
podem ser encontradas em duas linhas dominantes do pensamento 
de Truman: uma profunda desconfiança em relação aos objetivos 
soviéticos, e uma crença na importância da superioridade militar [...] 
(THEOHARIS, 1989 apud SCHVARZMAN, 1994, p. 159).

Truman instituiu a “Comissão de exame da lealdade”, 
cujo escopo era sondar a conduta de funcionários públicos. 
Paradoxalmente, na terra do liberalismo, do Estado mínimo, da 
liberdade, as investigações, promovidas pelo FBI e pautadas por 
denúncias anônimas, violavam claramente garantias constitucionais 
de privacidade e presunção de inocência. Tudo que fosse conside-
rado “anormal” era associado ao antiamericanismo, até mesmo a 
suspeita de homossexualidade (SCHVARZMAN, 1994). 

Mesmo nessa ambiência de conservadorismo, as atitudes 
de Truman não foram convincentes para o senador de Wisconsin, 
Joseph McCarthy, que acusava o presidente de falta de empenho 
em vencer a Guerra da Coreia e em refrear a onda comunista. Na 
lógica alimentada e reproduzida pelo macarthismo, a política de 
expurgos e perseguições na Guerra Fria nos Estados Unidos, tudo 
que vinha de fora era a priori antiamericano. A exasperação para 
homogeneizar os indivíduos era tamanha que tudo que fosse dife-
rente, dissidente, contestador, era por essência contrário aos inte-
resses da nação. 

Hobsbawm atribui essa “esquizofrenia” anticomunista nos 
Estados Unidos à necessidade de ganhar votos no Congresso da 
direita conservadora, e, por isso, verificou-se maior esforço por parte 
dos americanos do que dos soviéticos em construir uma imagem 
monstruosa do inimigo externo:

[...] o governo soviético, embora também demonizasse o antagonista 
global, não precisava preocupar-se com ganhar votos no Congresso, 
ou com eleições presidenciais e parlamentares. O governo ameri-
cano precisava. Para os dois propósitos, um anticomunismo apoca-
líptico era útil, e, portanto, tentador, mesmo para políticos não de 
todo convencidos de sua própria retórica ou do tipo do secretário 
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de Estado da marinha do presidente Truman, James Forrestal (1882-
1949), clinicamente louco o bastante para suicidar-se porque via a 
chegada dos russos de sua janela do hospital. Um inimigo externo 
ameaçando os EUA não deixava de ser conveniente para governos 
americanos que haviam concluído, corretamente, que seu país era 
agora uma potência mundial – na verdade, de longe a maior – e 
que ainda viam o “isolacionismo” ou protecionismo defensivo como 
seu grande obstáculo interno [...]. Mais concretamente, a histeria 
pública tornava mais fácil para os presidentes obter de cidadãos 
famosos por sua ojeriza a pagar impostos as mesmas somas neces-
sárias para a política americana. E o anticomunismo era genuína e 
visceralmente popular num país construído sobre o individualismo 
e a empresa privada, e onde a própria nação se definia em termos 
exclusivamente ideológicos [...] que podiam na prática conceituar-se 
como o polo oposto ao comunismo [...]. Não foi o governo ameri-
cano que iniciou o sinistro e irracional frenesi da caça às bruxas 
anticomunista, mas demagogos exceto isso insignificantes – alguns 
deles, como o notório senador Joseph McCarthy, nem mesmo parti-
cularmente anticomunistas – que descobriram o potencial político da 
denúncia em massa do inimigo interno (HOBSBAWM, 1995, p. 232).

Nessa passagem, Hobsbawm subscreve aquela tese de 
Foucault segundo a qual o poder se sustenta e se transmite através 
dos microdiscursos que se estabelecem em rede, tendo o indivíduo 
não só como seu receptor, mas também como seu difusor. Quando 
o historiador afirma que “não foi o governo americano que iniciou o 
sinistro e irracional frenesi da caça às bruxas anticomunista”, mas 
que foram demagogos que dirigiam seus discursos em um país 
onde “o anticomunismo era genuína e visceralmente popular”, vê-se 
aí que as práticas legitimadoras sobre aquilo que está dentro, contra 
o que está fora; sobre quem é amigo, contra quem é considerado 
inimigo não partem necessariamente de um poder central que incide 
sua ideologia sobre a base social. Esta, através de suas personali-
dades, formadores de opinião, artistas, etc. também é responsável 
pelo fluxo ideológico dos discursos. 

Passa-se, finalmente, em seguida, a abordar as materiali-
dades fílmicas de Elia Kazan selecionadas, Rio Violento e Sindicato 
de Ladrões. As análises serão feitas a partir de alguns flashes repre-
sentativos do conjunto de cada obra, tentando obedecer a uma 
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ordem lógica da narrativa. Primeiramente, apresenta-se a cena 
responsável por introduzir os problemas a serem desenvolvidos. Em 
seguida, abordam-se aquelas cenas de cada filme que representam 
o clímax, ou o momento de máxima tensão em que as formações 
discursivas liberal e socialista se confrontam. Por último, mostra-se 
como se deu o desfecho, como foram solucionados os conflitos e 
dissolvidas as oposições em cada estória. 

Rio Violento 

Rio Violento é a história de um funcionário do governo de 
Franklin Delano Roosevelt lotado na Tennessee Valley Authority 
(TVA), Chuck Glover (Montgomery Clift), encarregado de convencer 
a inflexível Ella Garth (Jo van Fleet) a deixar consensualmente suas 
terras para a construção de uma usina hidrelétrica. O diálogo entre 
Glover e Ella é o diálogo entre dois mundos incomunicáveis, um, 
como se verá, que preza pelos ideais socialistas de justiça social e 
igualdade, e o outro, primando pelo valor do individualismo liberal. 

Chuck Glover, homem de fino trato, polido, dado à conver-
sação e ao galanteio, é visto como uma flor exótica em meio a 
maré de bestialidade que encontra ao aportar em Garthville, cidade 
onde será edificada a usina. Constrói-se, portanto, desde o início 
da narrativa, uma valência positiva em torno desse personagem, 
comparando-o ao meio que o circunda. Paralelamente à história de 
sua tarefa de representar o New Deal de Roosevelt, Glover estabe-
lece uma relação afetiva com Carol (Lee Remick), filha de Ella que 
se sente sufocada e depressiva em um ambiente cujas relações 
humanas são de exploração e apartheid racial. Esse caso de amor 
entre Glover e Carol vem a reforçar a imagem do funcionário como 
humano e compreensivo, como o portador da mensagem reden-
tora do progresso e da democracia. A partir das primeiras cenas do 
filme, veem-se com mais detalhes essas questões:
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Imagem 2: Enchentes do rio Tennessee. Fonte: RIO Violento, 201323.

Imagem 3: Depoimento de uma vítima das enchentes. Fonte: RIO Violento, 2013.

Imagem 4: Chegada de Glover ao vale do Tennessee. Fonte: RIO Violento, 2013.

23. Todas as imagens são capturas de tela dos filmes cujas referências encontram-se no final 
do livro. 
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Imagem 5: Chegada de Glover ao vale do Tennesse. Fonte: RIO Violento, 2013.

Vítima: Nós saímos do carro e fomos tragados pela correnteza. Nos agarramos em 
uma árvore, e meu sogro perdeu o equilíbrio e me disse para segurar a menina. 
Eu a agarrei, mas ela escorregou, e a perdi. Um pouco depois meu garoto se foi, 
e mais tarde perdi minha esposa, meu sogro e o bebê. Eles também se foram. As 
três crianças que se foram, pelas idades, o mais velho tinha 6, o do meio tinha 4 e 
o bebê tinha 3. Eles ainda não encontraram o bebê e o mais velho. Encontraram a 
minha filhinha, e só. 

Narrador: Para acabar com a devastação, as perdas, e as vidas perdidas por causa 
das cheias do Rio Tennessee, o Congresso dos Estados Unidos, em 18 de maio 
de 1933, criou uma nova agência chamada “Autoridade do Vale do Tennessee”, ou 
TVA, e autorizou a construção de uma série de barragens e pontos de retenção, ao 
longo deste rio. Ao mesmo tempo, a TVA teve de comprar todas as terras ao longo 
das margens do rio. Assim como todas as ilhas em seu curso. Havia pessoas que 
viviam nestas terras por várias gerações. Alguns se recusaram a vende-las, resistindo 
a todas as tentativas. 

Quadro 9. Fonte: RIO Violento, 201324.

O que mais salta aos olhos neste início de filme são os 
elementos patêmicos utilizados pelo diretor. Como visto supra, as 
provas ou categorias patêmicas, do grego pathos, paixão, são aquelas 
que, como a etimologia sugere, consistem na tentativa de produzir 
efeitos emotivos no auditório ou espectador; que visam a persuadir 

24. Todas as traduções são transcrições das legendas dos filmes dos DVDs cuja referência 
encontra-se no final do livro. 
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pela sensibilização do ouvinte. A primeira imagem que aparece é a da 
fúria do rio Tennessee, com seu poder de destruição e de dissolução 
de famílias, ideais e sonhos. O relato de uma vítima da violência do rio 
logo no início da produção convida o espectador a viver uma agonia 
diante das inundações causadas pela natureza descontrolada. 

Atendo-se à fala do personagem, percebe-se o testemunho 
de um pai de família emocionado pela perda das crianças e da 
mulher. Kazan, logo nos primeiros minutos, já toca, assim, em 
temas caros à sociedade americana ao abordar o valor da família, 
que, em questão de segundos, pode ser devastada pela força da 
natureza indomada e cruel. A vítima relata detalhes de seu deses-
pero (“Eu a agarrei, mas ela escorregou, e a perdi”; “Um pouco 
depois meu garoto se foi”). A atrocidade do rio é ainda amplificada 
com a ênfase no sacrifício de crianças, seres inocentes e indefesos 
diante da violência do meio (“três crianças se foram”). Importante 
notar que, nas poucas linhas do discurso da vítima, palavras que 
remetem à ideia de infância são mencionadas sete vezes, nessa 
ordem: menina, garoto, bebê, crianças, bebê, bebê, filhinha. 

Um outro elemento no discurso que contribui para o desen-
cadeamento das emoções diz respeito à técnica de filmagem. 
Na cena, como mostrada na imagem 3, a vítima é capturada em 
primeiríssimo plano, que, como se viu, é uma técnica cinematográ-
fica conhecida por conferir humanidade ao personagem (BETTON, 
1987). Estando o rosto do orador em destaque, com suas emoções 
à flor da pele, o espectador é convidado a se identificar com aquele. 

Conforme ressaltam alguns estudiosos de Kazan 
(SCHWARZMAN, 1994; KIICK, 2011), essa técnica é rara nos filmes 
do diretor, que normalmente representa seus personagens confun-
didos com o meio, como se fossem inexoravelmente determinados 
pelo ambiente. Filmado em close-up, ao contrário, o indivíduo está 
em destaque, e sua fala ganha ares de universalidade (BETTON, 
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1987). Isso significa dizer, no caso específico em questão, que o sofri-
mento da vítima das enchentes do rio Tennessee é um sofrimento que 
pode acometer a todos, decorrente da perda de entes queridos; é um 
sofrimento universal, que está em todo lugar, independentemente do 
contexto histórico, pois inerente à condição humana.  

Contribuem ainda para a transmissão de emoções as oposi-
ções que se podem encontrar no discurso que dizem respeito ao 
plano de expressão. Como visto no capítulo sobre categorias de 
análise, de acordo com Fiorin. Lara e Pietroforte, na esteira de Greimas 
(FIORIN, 2012; LARA, 2007; GREIMAS, 1973; PIETROFORTE, 2012), 
em um discurso imagético, como o do cinema, confluem, para a 
produção de sentido, dois planos semânticos, o plano de conteúdo e 
o plano de expressão. O plano de conteúdo remete às ideias que são 
veiculadas no discurso. Já o plano de expressão refere-se às oposi-
ções criadas na materialidade textual, no caso aqui, nas imagens, 
oposições essas que corroboram para a elucidação do sentido geral 
do discurso. As oposições que se podem encontrar no nível do plano 
da expressão seriam: a) a oposição eidética – do grego eidos, forma 
– que remete à configuração dos elementos dispostos na cena; b) a 
oposição topológica, em relação à posição das entidades (perso-
nagens, objetos, etc.) na imagem; c) e a oposição foto-cromática, 
referente aos contrastes de luz e cor na filmagem. 

Nas quatro imagens congeladas acima, percebem-se tanto 
a oposição foto-cromática, quanto a oposição topológica. No que 
diz respeito à oposição foto-cromática, nas duas primeiras figuras, 
que compreendem a apresentação dos destroços provocados pelo 
rio violento, bem como o testemunho de uma de suas vítimas, o 
filme se passa em preto e branco. Por outro lado, quando é filmada 
a chegada de Glover, o funcionário do governo de Roosevelt, com 
sua missão salvífica de tentar convencer os inimigos do Estado 
de bem-estar social a venderem suas propriedades privadas, em 
proveito do bem comum, as imagens são coloridas. 
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Essa oposição foto-cromática sugere outras oposições mais 
profundas, mais encobertas no discurso. O que é representado em 
preto e branco normalmente é colocado em uma categoria negativa 
(triste, austero, fúnebre, etc.), ao passo que as imagens coloridas 
remetem a elementos positivos (alegria, contentamento, vida, espe-
rança, progresso, etc.). 

Quanto à oposição topológica, nas imagens 4 e 5, o Estado de 
bem-estar social (na figura de Glover) chega ao vale do Tennessee 
dos egoístas liberais a partir de cima (no avião, no olhar para baixo 
de Glover). Em contrapartida, o vale do Tennessee é colocado no 
plano inferior da cena. Com efeito, o que vem para salvar, o defensor 
dos oprimidos pelas cheias, vem de cima, vem do céu, ao mesmo 
tempo em que os opositores ao projeto de governo estão em baixo. 

Trata-se de uma oposição que alguém poderia objetar ser 
arbitrária, mas, pensando em como as referências do alto (céu) e do 
baixo (inferno) são fortes nas representações ocidentais, sobretudo 
de cunho religioso, é possível lançar a hipótese de que o recurso 
das disposições dos elementos na cena foi pensado por Elia Kazan, 
um diretor experimentado em cenografia, com formação na Yale.

Aqui, obviamente, a oposição topológica sugere, mais uma 
vez, uma categoria positiva (termo eufórico) e outra negativa 
(termo disfórico), uma categoria do desejável e outra indesejável, 
do amigo e do inimigo. É certo que esse maniqueísmo não é tão 
explícito nos filmes de Elia Kazan, e em Rio Violento em específico. 
Cada personagem é mostrado em suas razões. Cada sujeito tem 
voz para expor seus argumentos, seus interesses. Ninguém é total-
mente mau, ou totalmente bom. Há certamente oposições, demar-
cações entre o dentro e o fora, entre o eu e o outro, entre o amigo 
e o inimigo, mas cada um tem a oportunidade de expressar sua 
perspectiva e dialogar com a adversária. 
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Voltando às oposições do plano de expressão, é possível 
representá-las esquematicamente da seguinte forma:

Euforia Disforia

Oposição foto-cromática Colorido Preto e branco

Oposição topológica Em cima Em baixo

Quadro 10: Nível da manifestação. Fonte: elaboração do autor.

Quanto ao nível superficial, restrito aqui aos aspectos figu-
rativos das estruturas discursivas do percurso gerativo de Greimas, 
trata-se de objetos do mundo (no caso aqui, do mundo construído) 
que concretizam oposições mais encobertas. No extrato fílmico 
acima, a oposição que se estabelece no nível superficial é a que 
rege a relação entre o governo de Franklin Delano Roosevelt e os 
proprietários que insistem em não querer vender suas terras. 

Sobre o nível profundo, os elementos patêmicos vistos nas 
falas do personagem, no posicionamento da câmera e nas oposi-
ções do plano de expressão permitem identificar algumas teses de 
mundo que o orador visa defender. Essas teses podem ser reelabo-
radas de diversas formas, e a exposição não será aqui exaustiva. 
Para a elucidação de algumas delas, é preciso recorrer não só à 
materialidade do texto, mas também investigar o contexto em que 
esta está inserida, o seu lugar de fala. 

A primeira tese identificável é a de que: A) aqueles que se 
opõem à TVA (Tennessee Valley Authority) pactuam com a ocor-
rência dos desastres provocados pela natureza. Kazan começa 
o filme mostrando os desastres provocados pelas enchentes do rio. 
Posteriormente, apresenta o governo de Roosevelt como a única 
esperança para a resolução dos problemas no vale do rio Tennessee 
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(“a TVA teve que comprar terras ao longo das margens do rio”). Em 
seguida, é mostrado o entrave ao progresso, ao desenvolvimento, 
o obstáculo encarnado na figura daqueles que se opõem a vender 
as terras para o governo, os que não admitem ingerência no direito 
absoluto à propriedade privada (“Alguns se recusaram a vende-las, 
resistindo a todas as tentativas”). O argumento poderia ser esque-
matizado da seguinte forma:

Quadro 11: Logos do discurso. Fonte: elaboração do autor.

Trata-se de um argumento que não pode ser formalizado silo-
gisticamente, pois não há vínculo causal entre os eventos. De fato, 
da oposição de proprietários de terra à intervenção do Estado, não 
decorre necessariamente que se queira pactuar com os desastres. 
O contexto aqui deve ser investigado. 

É por isso que se pode dizer ser este um argumento quase-ló-
gico, como como o definem Perelman & Tyteca (1996). Na verdade, 
um argumento quase lógico fundado nas categorias da compati-
bilidade e da incompatibilidade. O orador visa a persuadir no sentido 
de que o liberalismo, o direito à propriedade privada e o direito de 
resistir à intervenção do estado são incompatíveis com o bem comum. 

Entretanto, muitas hipóteses podem ser aventadas para 
uma suposta resistência a uma intervenção estatal. Pode ser, por 
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exemplo, que, por uma questão ideológica, o proprietário de terra 
se veja violado em seu direito fundamental da propriedade conquis-
tada com o fruto de seu trabalho, o que não significa necessaria-
mente que não se preocupe com os valores de justiça social. O 
liberal poderia argumentar que ingerência exacerbada do Estado 
pode ser a desencadeadora de outras desapropriações arbitrárias, 
conduzindo até ao totalitarismo estatal que premia a mediocridade 
e pune o mérito.

Esse também é um argumento fundamentado na estrutura 
do real pragmático. É um argumento baseado na estrutura do real, 
primeiramente, porque decorre da crença dos interlocutores, no caso, 
a de que o intervencionismo estatal é panaceia para todos os males. 

O argumento é pragmático, em segundo lugar, porque não 
se tecem considerações a respeito dos meios, mas sim dos fins, 
que, em princípio justificariam aqueles. A intervenção estatal na 
propriedade privada é vista como positiva porque gera resultados 
positivos: no caso, acabar com as enchentes e fornecer eletrici-
dade. Entretanto, não se fazem considerações sobre como será 
essa intervenção, por quais meios, com quais retornos para os 
desapropriados. O que interessa são os resultados: o bem comum 
em detrimento do indivíduo. 

Pode-se ainda dizer que se trata de um argumento funda-
mentado na estrutura do real pela analogia, pois baseado na 
crença segundo a qual a intervenção estatal, se em um caso foi 
benéfica, em todos os outros casos análogos ela também o será. 

Da tese geral elucidada acima, decorrem inúmeras outras 
mais específicas presentes no discurso, como: B) o Estado provi-
dência tem uma missão salvífica na sociedade; C) a ação do 
governo de Roosevelt no vale do Tennessee é a encarnação do 
progresso diante do conservadorismo dos proprietários de terra; é 
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o contrato social, a civilização que se impõe ao estado de natureza, 
à lei do mais forte; D) um Estado mínimo, ausente, omisso, pode ser 
a causa de muitos sofrimentos, etc. 

A partir dessa argumentação, é possível identificar as oposi-
ções semânticas que subjazem ao discurso. Do embate entre o 
Estado e os proprietários de terras, as oposições que emergem são, 
por exemplo: a) civilização/barbárie; b) cultura/natureza; c) estado 
de direito/lei do mais forte; d) progresso/conservadorismo, etc.: 
civilização/barbárie, porque é a imagem do Estado que vem a pôr 
ordem e moralidade no caos; cultura/natureza, porque é com o 
recurso do que é um construto dos homens que interrompe o furor 
do fluxo natural de destruição;  estado de direito/lei do mais forte, 
porque é o Estado que, com sua missão civilizatória de regular as 
relações humanas, impede a desmesura no tratamento dos mais 
fracos, no caso, os trabalhadores não proprietários da região; 
progresso/conservadorismo, porque é o Estado que promove o 
desenvolvimento da infraestrutura em uma sociedade essencial-
mente agrária e reacionária. 

As oposições do nível profundo, por sua vez, sugerem uma 
outra oposição, desta vez extralinguística, pois preexiste à enun-
ciação (apesar de só se materializar nela), e que contempla as 
oposições precedentes. Trata-se de uma oposição que se dá no 
nível interdiscursivo, entre o discurso socialista e o discurso liberal. 

Obviamente, não é sempre que se pode associar, por 
exemplo, civilização, cultura e Estado de direito, em uma valência 
positiva, ao discurso socialista e barbárie, natureza, lei do mais forte 
e conservadorismo, em uma valência negativa, ao discurso liberal. 
Essas oposições se dão em ato, no discurso. É preciso averiguar 
o que está a ser dito no nível da superfície e associar aos pres-
supostos em que se baseiam as argumentações e os recursos 
patêmicos. É preciso ainda associar ao contexto histórico ao qual o 
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discurso faz referência, além do lugar de fala do orador. É por meio 
desse conjunto de pistas que se podem inferir os termos eufóricos 
(positivos) e disfóricos (negativos) do discurso. 

Na sequência fílmica selecionada, pelo contexto de enun-
ciação, pelas formações discursivas presentes na sociedade à 
época, pela atribuição no texto de categorias positivas ao discurso 
socializante e negativas ao discurso liberal, infere-se qual discurso 
aqui é o considerado amigo e qual o inimigo. Essa seria a esquema-
tização das oposições citadas em seus quatro níveis:

Euforia Disforia

Nível da manifestação
Colorido

Em cima

Preto e branco

Em baixo

Nível superficial Governo Roosevelt Proprietários de terra

Nível profundo

Civilização

Cultura

Estado de direito

Progresso

Alegria

Esperança

Barbárie

Natureza

Lei do mais forte

Tradição

Tristeza

Desespero

Nível interdiscursivo Discurso socialista Discurso liberal

Quadro 12: Semiótica Visual do Discurso. Fonte: elaboração do autor.

Em uma outra passagem do filme, há um momento em que 
as duas formações discursivas em jogo – a liberal e a socialista – se 
digladiam com mais intensidade. Talvez essa seja a passagem em 
que a formação discursiva chamada aqui de inimiga se apresenta 
com mais dignidade. 
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Trata-se do período em que Glover, funcionário da TVA 
(Tennessee Valley Authority), retorna à ilha Garth no dia posterior ao 
dia em que fora expulso pelos filhos da proprietária e jogado brutal-
mente na água. Um desses filhos o procurou para se desculpar e 
disse que a mãe aceitaria conversar com Glover. 

Esse é um dos poucos momentos em que os nativos que se 
opõem ao intervencionismo estatal, ao progresso, não demonstram 
brutalidade e intransigência no trato com o outro:

Imagem 6: Diálogo entre Ella e Glover. Fonte: RIO Violento, 2013.

Ella [aos trabalhadores negros]: Dizem que o presidente Roosevelt está fazendo 
um tipo de governo novo. O chamam de “Novo Acordo”. O que acham disso?  [...] 
O Sr. Roosevelt vai inundar toda essa ilha. [...] Ele vai tomar as melhores terras 
desta região, as mais férteis, e vai manda-las para o fundo do rio Tennessee. Bem, 
conhecem esses políticos, só estão pensando nos votos. [...] Então o presidente 
fica sentado ali, naquela Casa Branca enorme, e diz: “Este país já não é mais o que 
era antigamente”! E a única maneira que ele consegue encontrar, entre todas, para 
consertar tudo isso, é botar a minha ilha debaixo d’água! 
Ella [percebendo a chegada de Glover, dirige-se a Sam, um de seus empregados]: Sam?
Sam: Sim, Sr.ª Ella?
Ella: Como vai indo o “Old Blue” [referindo-se ao cachorro do empregado], ultimamente?
Sam: Ele está ótimo, Sr.ª Ella.
Ella: Sabe, eu decidi que quero comprar o “Old Blue”, Sam.
Sam: Como assim, Sr.ª Ella?
Ella: Você me ouviu, eu disse que quero comprar o “Old Blue”.
[...]
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Sam: Eu não iria querer vender o “Old Blue”.
Ella: Não perguntei se você quer vende-lo, perguntei? Eu disse que vou comprá-lo. 
Eu lhe dou... lhe darei 15 dólares por ele. 
Sam: [...] Eu não estou vendendo.
Ella: Você vai vender, Sam, porque eu quero comprá-lo. Agora, como posso 
comprá-lo se não quer me vender?
[...]
Sam: “Old Blue” é meu e não vou vendê-lo nem mesmo para você. Não tem o 
direito de me forçar a vendê-lo. 
Ella: Isso é verdade, Sam. E pensando bem, eu não tenho mesmo esse direito. 
Ella [dirigindo-se a Glover]: Está vendo, jovem? Sam e eu, nós não vendemos. Sam 
não vende o seu cachorro e eu não vendo minhas terras onde estão o meu coração 
e o meu sangue. 
[...]
Glover: Sra. Garth, às vezes ocorrem momentos em que não podemos permanecer 
fiéis às nossas crenças, sem ferir ou discordar com os sentimentos de outras 
pessoas. E temo que este seja um desses momentos.
Ella: Jovem, conhece alguma coisa sobre essas terras? [...] É realmente boa. 
Glover: Milhares de toneladas desta terra estão se deslocando todos os anos. 
Sra. Garth, você não ama estas terras. Ama só a sua propriedade. Sabe que o 
Tennessee tem matado pessoas há muitos anos. Ano após ano, Deus sabe lá 
quantas vidas se perderam. Não acha de bom senso aproveitá-la de outra maneira? 
Sabe o que isso significa? Hoje, 98% das pessoas neste vale não têm eletricidade. 
A represa trará a eletricidade para elas.

Ella: Presumo que isto seja o que chama de progresso, não é mesmo?
Glover: Você não acha?
Ella: Não, Senhor, eu não acho! Tirar as pessoas de onde viveram a vida toda, para 
colocar eletricidade no lugar delas, isso não é progresso. Não do modo como eu vejo. 
Glover: Não estamos tirando a vida das pessoas, é exatamente o contrário. Vamos 
lhes dar uma chance de terem uma vida melhor. E não será apenas esta represa. 
Haverá outras depois desta. Nós vamos dominar toda a força deste rio!
Ella: Vão? Pois eu gosto das coisas fora do controle. Como a natureza tem de ser. 
Já existem represas demais impedindo e alterando os rios, fazendo-os irem contra 
a sua natureza e suas necessidades. Eu sou contra represas de qualquer tipo. Sei 
que podem me tirar daqui à força. Vocês não precisarão de muita, mas de alguma, 
precisarão, porque eu não costumo ir contra a natureza. E não costumo me rastejar 
para nenhuma droga de governo. 

Quadro 13. Fonte: RIO Violento, 2013.

A imagem 6 também possui importantes recursos patêmicos, 
que visam argumentar suscitando paixões no espectador. O primeiro 
deles diz respeito ao posicionamento da câmera em relação ao 
cenário e aos personagens. Diferentemente do que se vê no início 
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do filme, com o uso do primeiríssimo plano, aqui os personagens 
estão misturados na cena. Esse é um recurso conhecido por passar 
a imagem de que os personagens são decorrência do meio, são 
produto da determinação do ambiente (MARTIN, 2005). No caso da 
cena em questão, isso pode significar que a argumentação de cada 
personagem diz respeito ao papel social que desempenham, ou ao 
contexto histórico-ideológico no qual estão inseridos. 

Outros efeitos patêmicos também decorrem das oposi-
ções operadas no plano de expressão. A primeira oposição mais 
evidente é o fosso que separa os dois personagens em destaque, 
um à esquerda e outro à direita. Seria coincidência esse posiciona-
mento dos oradores? 

O fato é que o portador do discurso esquerdista está situado 
do lado esquerdo da cena, e a representante do discurso de direita, 
reacionário, tradicional, está posicionada no lado direito. Trata-se, 
portanto, como explicado acima, de uma oposição topológica, 
resumida na relação englobante/englobado. Glover, o único parti-
dário dos valores progressistas de Franklin Delano Roosevelt, um 
estranho urbano que aportou em terra adversa de camponeses, é 
engolfado na cena pelos outros personagens típicos do meio. 

Percebem-se, ainda, no plano de expressão, algumas oposi-
ções eidéticas (do grego eidos, forma, que concernem à forma dos 
personagens). Uma primeira discrepância aparente no cenário é a 
vestimenta. Enquanto os representantes dos valores ancestrais do indi-
vidualismo ianque se vestem em trajes campesinos, Glover se destaca 
dos outros pelo traje urbano, no caso, um terno. Esses são elementos 
que vêm a reforçar as oposições já mencionadas no nível profundo da 
cena anterior, como civilização/barbárie, natureza/cultura, etc. 

A outra oposição eidética que se estabelece é entre o 
curvado e o ereto. Glover apresenta-se na forma ereta. Ella Garth, 
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por sua vez, curvada. Essa oposição cumpre uma função impor-
tante na economia da cena, por ilustrar o valor conferido pelo diretor 
à força da ideologia que cada personagem transmite. Atribui-se, 
assim, maior dignidade, altivez e retidão aos ideais socialistas que 
aos ideais liberais. 

Entretanto, não se percebe esse tipo de oposição em outras 
partes do filme. Aqui, o momento mais explícito em que as duas 
ideologias se confrontam, Glover assume ares de maior robustez. 
No resto do filme, o que se passa é o contrário. Glover é pintado 
como um intelectual fraco diante da violência – do rio, dos costumes, 
da lei do mais forte, do racismo escravocrata sulista, dos habitantes 
de Garthville que não hesitam em atacar, como se fossem selva-
gens, o funcionário da TVA. 

Uma outra oposição eidética do plano de expressão é repre-
sentada pelo embate entre o novo e o velho. A representante dos 
costumes mais arraigados do individualismo americano é a velha, 
de cabelos brancos e trajes antiquados. A velha (e no filme os perso-
nagens sempre se referem a Ella Garth como “a velha”) é a que não 
se submete ao Estado; que não se preocupa com os valores sociais 
da justiça; que emprega de forma precária negros para realizarem 
trabalhos braçais na lavoura; que alimenta o apartheid racial. 

Em contrapartida, o novo é o jovem culto, diplomático, transi-
gente, humano, compreensivo trazendo a mensagem do progresso, 
portador da palavra de convencimento aos proprietários de terra 
para abdicarem de seu direito absoluto à propriedade privada, em 
prol de mais justiça social, de maior qualidade de vida para a popu-
lação. Seu caráter jovem é a sublimação do futuro próspero que 
acena à sociedade americana. 

Essa temática do novo e do velho, aliás, perpassa toda a 
narrativa, não só no plano da expressão. Nessa mesma passagem, 
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é possível observar que Ella sempre se refere a Glover como o 
“jovem” (“Jovem, conhece alguma coisa sobre essas terras?”). 
Em outros momentos, os personagens referem-se a Ella como “a 
velha”, em oposição a Glover, o novo que vem trazer o novo, o Novo 
Acordo (New Deal), o progresso. Eis uma conversa entre Glover e 
uma secretária da TVA:

[Glover e secretária, na chegada de Glover ao escritório da TVA]:

Glover: Qual é o problema?

Secretária: Eu pensei que eles iam mandar alguém mais velho.

Glover: Não, eles mandaram um mais novo. Vamos trabalhar?
 
Secretária: Vou pegar a pasta da Ilha Garth.

Glover: Disseram que está difícil de convencer uma velha a sair de lá.

Quadro 14. Fonte: RIO Violento, 201325.

Isso posto, as oposições do plano de expressão observadas 
na imagem 5 são as seguintes:

Euforia Disforia

Oposições topológicas
Esquerda

Englobado

Direita

Englobante

Oposições eidéticas

Ereto

Novo

Trajes urbanos

Curvado

Velho

Trajes rurais

Quadro 15. Fonte: elaboração do autor.

25.    Grifos nossos.
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Do ponto de vista lógico, do lado da formação discursiva 
liberal, simbolizado pela fala de Ella Garth, observa-se, primeiramente, 
um argumento fundamentado na estrutura do real pela analogia. 

Como visto no quadro 13, Ella se dirige ao seu empregado 
Sam em um tom autoritário e grosseiro, dizendo que compraria seu 
cão Old Blue (coincidência ou não, aliás, aqui mais uma marca do 
velho na narrativa). Sam se recusa a vendê-lo, mas Ella disse que teria 
de fazê-lo, pois já havia decidido comprá-lo (“Não perguntei se você 
quer vendê-lo, [...] eu disse que vou comprá-lo”; “você vai vender, 
Sam, porque eu quero comprá-lo, [...] como posso comprá-lo se 
não quer me vender?”). Ella Garth exorta seu empregado a corres-
ponder ao seu desígnio na frente de Glover para mostrar a este que 
não é possível ou é injusto que alguém queira comprar um objeto se 
ele não estiver à venda. O mesmo se passa com suas terras (“Está 
vendo, jovem? Sam e eu, nós não vendemos”). 

Com efeito, Ella enuncia: se eu não posso comprar o 
cachorro de Sam porque ele não quer vendê-lo, então o Estado 
não pode comprar as terras que eu não queira vender. O argu-
mento é pela analogia porque associa a arbitrariedade de se querer 
comprar o cachorro que não está à venda à arbitrariedade do Estado 
querer comprar as terras de Ella, por não estarem disponíveis. 

O argumento também é fundamentado na estrutura do real, 
já que não pode ser propriamente formalizado do ponto de vista 
silogístico, constituindo um recorte da realidade pelo enunciador. 
Efetivamente, uma vez que seja injusto comprar o cachorro que 
não está à venda, não decorre necessariamente que seja injusto 
comprar as terras do vale do Tennessee que também não estejam 
à venda. Cães e imóveis, alguém poderia argumentar, são bens de 
natureza diferente. É mais fácil um imóvel estar relacionado a ques-
tões que remetem ao bem comum, a uma função social, do que 
um cão. Esse argumento fundamentado na estrutura do real de Ella 
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guarda consigo outras teses de mundo, tais como: “não se pode 
comprar o que não está à venda”, ou “é arbitrário/injusto comprar à 
força aquilo que não se quer vender”, etc.

Ella Garth apresenta ainda a tese segundo a qual o direito à 
propriedade é um direito natural. Essa premissa é cara à formação 
discursiva liberal desde os seus primórdios, com o pensamento de 
John Locke, por exemplo. Para Locke, o direito à propriedade é 
uma extensão da natureza humana, e o contrato social fundador 
da sociedade civil não é legítimo para revogar essa disposição 
natural ao indivíduo, pois os contratantes de um pacto não podem 
pactuar a sua própria destruição (LOCKE, 1978b). Na passagem 
do filme transcrita no quadro 4, Ella está sempre a associar suas 
terras ao rio que corre em suas veias (“não vendo minhas terras 
onde estão o meu coração e o meu sangue”; “eu gosto das coisas 
fora do controle. Como a natureza tem de ser”; “já existem represas 
demais”; “eu sou contra represas de qualquer tipo”). 

A ligação à terra, assim, dá-se por um ímpeto, por uma pulsão 
natural, como um rio violento que não pode ser obstaculizado por 
represas, por Estados. Dessa constatação da natureza do direito 
à propriedade, podem-se extrair teses mais específicas, como é o 
caso de: a) o Estado é represa do rio natural que corre nas veias e 
que induz à apropriação de terras; b) o governo Roosevelt é ilegí-
timo pois quer ferir um direito natural ao ser humano, etc.

Outra tese concernente à formação discursiva liberal repre-
sentada pela fala de Ella Garth é a de que o progresso não é sinô-
nimo de desenvolvimento infraestrutural. Glover procura a todo 
tempo convencer a intransigente Ella de que a inundação de suas 
terras será por uma boa causa, pois não haverá mais enchentes dos 
rios que dizimam muitas pessoas a cada ano, e haverá fornecimento 
de energia na região. Ella, em contrapartida, diz que este não é seu 
conceito de progresso (“Tirar as pessoas de onde viveram a vida 
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toda para colocar eletricidade no lugar delas, isso não é progresso”). 
É possível, assim, inferir que, para Ella, progresso é dar a cada um 
o que é seu conforme suas capacidades e trabalho, uma tese 
classicamente liberal. 

No que diz respeito aos argumentos da formação discur-
siva socialista, simbolizado pelo discurso de Glover, verifica-se que 
este, diante da recusa de Ella em ceder suas terras, afirma que Ella 
é egoísta (“você não ama estas terras. Ama só a sua propriedade”). 
Mas Ella, como se viu, seria uma espécie de metáfora do individua-
lismo americano e, portanto, indo um pouco além, para a formação 
discursiva socialista em questão, a tese que se acena é a de que a 
tradição liberal ianque é um universo cultural de individualismo 
e desprezo aos ideais igualitaristas de justiça e bem comum. 

Em suas estratégias de convencimento, Glover faz uso de 
alguns lugares comuns, como o lugar da pessoa e o lugar da 
quantidade. O lugar da pessoa, como visto no capítulo sobre as 
categorias de análise, consiste na valorização de tudo que é do 
humano em detrimento das coisas. Glover, para convencer Ella, diz, 
no fundo, que as pessoas são mais importantes que as terras (“o 
Tennessee tem matado pessoas há muitos anos [...]. Deus sabe lá 
quantas vidas se perderam”). 

O lugar da quantidade, por sua vez, refere-se à primazia do 
número sobre o único. Glover sugere que, para salvaguardar os 
interesses de uma única pessoa (Ella Garth), muitas vidas seriam 
sacrificadas (“98% das pessoas neste vale não têm eletricidade”). 

A partir das informações obtidas com as provas patêmicas e 
lógicas, elaboram-se outras oposições, agora no plano do conteúdo, 
que contribuem para a elucidação dos ethos discursivo do narrador. 

Em um nível superficial, a tensão mais aparente é a do conflito 
entre os interesses de Ella e os interesses do governo Roosevelt. 
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No nível profundo, há várias outras oposições já identificadas 
na cena anterior. São elas: Estado de bem-estar social/direito natural 
de propriedade; justiça social/individualismo; cultura/natureza, etc. 
Mas há duas oposições que cumprem serem observadas. 

A primeira é entre Estado de direito e lei do mais forte. Ao 
longo da obra, o narrador parece querer apontar que em Garthville 
o que vige é uma situação de ausência de controle, de Estado, em 
que os mais fortes são livres para explorar os mais fracos, em nome 
do lucro. Nessa terra do salve-se quem puder, os trabalhadores 
negros não participam dos tão proclamados direitos naturais de 
propriedade. Eis uma cena entre Glover e o prefeito de Garthville, 
Maynard. O prefeito justifica ao agente da TVA o atraso nas obras 
com o fato de não poder empregar negros, pois, do contrário, os 
trabalhadores brancos da região se demitiriam:

Prefeito Maynard: Estamos um pouco atrasados com as obras, mas 
terminaremos antes das chuvas de inverno. Eu espero.

Glover: Se estão atrasados, por que não arranja mais homens?

Prefeito Maynard: Não há outros. A não ser que sejam os negros.

Glover: E...

Prefeito Maynard: Se contratar negros, os brancos se demitirão.

Glover: Por um minuto me esqueci que estava aqui. 

Quadro 16. Fonte: RIO Violento, 2013.
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Em uma outra conversa:

Prefeito Maynard: Eu disse que não podemos contratar negros, ou os brancos 
se demitirão.

Glover: Pois é uma medida que deveríamos tomar.

Prefeito Maynard: Suponho que esteja pensando que se tirarmos todos os 
negros daquela ilha, a velha ficará na mão, e daí ela terá de sair também, é 
isso?

Glover: Bem, pode ser que funcione desta maneira.

Prefeito Maynard: Temo que vai arranjar problemas com os habitantes daqui se 
fizer isso. Aqui os nossos costumes...

Glover: Olhe, esta é a TVA. Somos novos, e ainda não temos nenhum costume 
aqui. Eu vou contratar aqueles homens, e todos eles, sejam brancos ou 
negros, receberão o mesmo salário. 

Quadro 17. Fonte: RIO Violento, 2013.

Curioso o nome do prefeito ser o mesmo do economista 
inglês John Maynard Keynes, idealizador do conceito de Estado 
de bem-estar social. Se foi proposital, trata-se de uma ironia, já 
que esse prefeito simbolizaria a antípoda dos ideais do keynesia-
nismo. Glover, ao contrário, ao afirmar que empregará todos, sejam 
brancos ou negros, com o mesmo salário, é porta estandarte dos 
princípios de igualdade caros a um Estado que se diz democrático, 
de direito e do bem-estar social.

A próxima oposição do nível profundo a se destacar é 
entre violência e diplomacia. Glover mostra-se sempre solícito a 
conversar, a argumentar, a escutar as razões alheias e a cuidar para 
que todos não fiquem prejudicados. É o que se percebe nesta outra 
conversa entre Glover e Maynard:
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Prefeito Maynard: O único jeito de tirá-la dali é leva-la a um agente federal.

Glover: Só que não podemos usar a força, Sr. Maynard. Já tivemos problemas 
em Washington. Alguns senadores são totalmente contra qualquer apropriação 
de terras para a construção dessas represas. 

Quadro 18. Fonte: RIO Violento, 2013.

Em contrapartida a essa razoabilidade de Glover, os habi-
tantes de Garthville se mostram os mais ariscos. Além da rispidez 
do caráter de Ella, Glover é assediado pelos habitantes poderosos 
da cidade, dentre eles Bailey, um dono de posto de gasolina e 
proprietário de terras. Bailey invade o quarto de Glover e o obriga a 
restituir o dinheiro perdido com a falta de mão-de-obra negra, que 
tinha sido chamada a trabalhar para a TVA por um salário igual ao 
dos brancos. Glover leva ali um soco e tem seu dinheiro roubado. 

Em um outro episódio, quando Glover e Carol (filha de Ella 
com quem o funcionário tem um caso de amor) estavam em casa, 
os habitantes de Garthville se mobilizaram para infernizar o recinto 
como forma de intimidação. Eis as imagens:

Imagem 7: Habitantes de Garthville infernizam Glover e Carol. Fonte: RIO Violento, 2013.
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Imagem 8: Glover é linchado pelos habitantes de Garthville. Fonte: RIO Violento, 2013.

Nesta última imagem, Glover tenta negociar com Bailey, 
mesmo depois de ter sofrido tantos revezes. O funcionário da TVA 
diz que entende a causa da fúria dos cidadãos. No entanto, o que 
leva em troca é um soco na cara. Os nativos sulistas são assim 
representados como incivis, incultos, brutais, ao passo que Glover 
é o intelectual que procura estabelecer a ponte entre um mundo 
de ordem e outro de caos. Todos esses elementos contribuem, 
portanto, para a reafirmação daquela oposição que se dá no nível 
profundo entre diplomacia e violência. 

A última cena do filme reforça as oposições explicitadas até aqui: 

Imagem 8: Ilha Garth é inundada. Fonte: RIO Violento, 2013.
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Imagem 9: Glover, Carol e sua filha sobrevoam o vale Tennessee. Fonte: RIO 
Violento, 2013.

Imagem 10: Vista da represa do vale do Tennessee a partir do avião de Glover. 
Fonte: RIO Violento, 2013.

A ilha Garth é finalmente inundada. O passado está encoberto. 
Ella Garth e a ilha Garth são a mesma entidade, a segunda metáfora 
da primeira, com sua ideia de isolamento. Ella, assim como sua 
ilha, não resistiu ao novo mundo. No final do filme, quando pouco 
depois de adquirir sua nova casa obtida por indenização do Estado, 
Ella vem falece. Ella teve de ceder e não suportou seu novo habitat. 
Feneceu junto com sua terra, como se esta fosse extensão de seu 
próprio corpo. O passado ficou para traz, está em baixo (imagens 8, 
9 e 10) e, junto com ele, ficou Ella, em sua tradição e seu liberalismo 
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desenfreado (ou seu rio violento). O futuro está em cima, no avião, 
com Glover, Carol (resgatada do mundo atroz) e sua filha. Todos 
olham adiante, confiantes, para o novo, para os novos tempos, e o 
que veem é uma obra do Novo Acordo (New Deal), a represa (ou o 
Estado), aquela que trará progresso e civilização para o atrasado e 
inculto vale do Tennessee.

O próximo filme a ser analisado é Sindicato de Ladrões.

Sindicato de Ladrões

Sindicato de Ladrões é a história de um ex-boxeador, Terry 
Malloy (Marlon Brando), que se vê sob os grilhões da ditadura de um 
sindicato corrupto. Como se verá, Terry, o protagonista, e a quem o 
espectador é chamado a se identificar, é o representante do que se 
chama aqui de formação discursiva liberal, ao passo que o sindicato 
do qual faz parte incorpora muitas das críticas que se faz ao socia-
lismo real na União Soviética, com sua arbitrariedade e violência. 

Terry renuncia ao seu projeto pessoal de se tornar um boxe-
ador de sucesso em nome da fidelidade aos camaradas anarcos-
sindicalistas. Em uma luta decisiva, Terry recebe o comando do 
chefe do sindicato para perder a partida, pois alguns represen-
tantes do alto escalão da organização trabalhista haviam apostado 
no candidato adversário. Trata-se, pois, de um episódio metáfora do 
apagamento do sujeito em benefício de uma organização proletária 
gananciosa e truculenta. 

Ao longo de todo o filme, Terry se vê no dilema de ter de 
escolher entre obedecer à lei do silêncio imposta pelo sindicato ou 
exercer seu direito de livre expressão (pedra angular do liberalismo, 
diga-se de passagem) e delatar os integrantes da máfia. Aqui se 
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vê uma conexão entre o ethos prévio de Elia Kazan e o ethos do 
narrador. Como mencionado supra, o diretor, no período de caça às 
bruxas do macarthismo, logo antes da rodagem de Sindicato, encon-
trou-se na obrigação de delatar os colegas do Partido Comunista do 
qual fizera parte na década de 1930. Em decorrência desse fato, 
Kazan foi linchado do meio artístico cinematográfico, fazendo com 
que muitos críticos de cinema interpretassem Sindicato de Ladrões 
como uma empresa de justificativa de seu ato de traição.

Para a análise do filme, assim como na análise de Rio Violento, 
serão investigadas as primeiras imagens, que já antecipam muitos 
elementos que serão abordados ao longo da narrativa. Esse é o 
momento em que Terry, sem o saber, é atraído como isca para o 
assassinato de Joey, um suposto ou potencial delator dos abusos 
do sindicato:

Imagem 11: Terry chama Joey. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.
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Imagem 12: Terry diz que encontrou o pombo de Joey. Fonte: SINDICATO de 
Ladrões, 2013.

Nesta passagem, Terry se dirige ao portão do prédio de Joey 
e diz que encontrara seu pombo, tendo-o reconhecido pelo anel. 
Os dois combinam de se encontrar no terraço onde Joey possui um 
criadouro de pombos para devolver-lhe o animal. Joey sobe e de lá 
é arremessado por capangas do sindicato. 

As imagens revelam efeitos patêmicos importantes. O primeiro 
deles é a posição da câmera em plongée, isto é, a técnica de filmagem 
que capta a cena de cima para baixo (imagens 11 e 12), geralmente 
utilizada para conferir uma sensação de clausura, de opressão dos 
personagens, como se eles se vissem diminuídos ou constrangidos 
pelo meio (BETTON, 1987). Ora, essa é exatamente a condição de 
Terry que, apesar do físico forte, por ter sido boxeador, é representado 
como apagado, podado, intimidado pela organização trabalhista. E 
aqui se percebe uma oposição no plano de expressão entre o que 
está em cima, o opressor, e o que está em baixo, o oprimido. 
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Um outro recurso patêmico é o uso do primeiríssimo plano, 
que confere humanidade ao personagem, mostrando suas expres-
sões faciais e permitindo que o público, em um ritual de catarse, 
identifique-se com ele. No filme, somente Terry, Edie (Eva Marie 
Saint), irmã de Joey, com quem Terry estabelecerá uma relação 
amorosa, e o padre Barry (Karl Malden) – exatamente os portadores 
da palavra liberal da liberdade de expressão contra a lei do silêncio 
dos comunistas – é que são filmados em primeiríssimo plano. 

Visa causar comoção ainda o fato de Joey ter sido assas-
sinado em sua própria residência. Diferentemente do que acon-
tece em muitos filmes sobre gângsteres (SCHAVARZMAN, 1994), o 
mocinho aqui não teve sua arapuca armada em um beco ermo na 
rua, ou em um bar, mas sim em sua própria casa. Ora, os valores da 
propriedade privada, do direito à privacidade são caros à formação 
discursiva liberal, e começar o filme logo com uma invasão de domi-
cílio é querer provocar paixões em uma sociedade que tem esses 
valores muito arraigados, como a estadunidense. 

A figura do pombo, que ressurgirá em alguns momentos da 
narrativa, cumpre um papel essencial na economia do filme. Ambos 
Joey e Terry são criadores de pombos, possuem um pombal no 
terraço de seus prédios. Na gíria americana, pigeon, pombo, em 
inglês, significa também aquele que é trapaceado, explorado, 
obscurecido, que serve de instrumento para os interesses alheios, 
etc. Curioso notar que exatamente as vítimas do sistema opressivo 
da organização proletária são criadoras de pombo. Acrescente-se a 
isso o fato de Terry atrair Joey (ou seja, servindo-se de instrumento 
para o crime alheio) segurando um pombo. Em outra passagem, 
Terry conversa com Edie segurando um pombo e lhe oferece um 
ovo do animal. Eis as imagens: 
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Imagem 13: Terry conversa com Edie. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.

Imagem 14: Terry oferece o ovo do pombo a Edie. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.
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Edie: Joey criava pombos.

Terry: Sim, ele criava. Eu tenho cuidado deles.

Edie: Não sabia que se interessava por pombos.

Terry: Eu gosto. Sabia que há muitos gaviões na cidade? (...) Quando veem um 
pombo no parque... vão em cima. 
(...)

Terry [mostrando a Edie um pombo]: Aqui está. O que acha?

Edie: É linda.

Garoto [amigo de Terry]: É ele. Chama-se Swifty. 
(...)

Terry: Ele é o líder (...). Se tentam tomar seu lugar, ele briga. 

Edie: Nem os pombos são pacíficos.

Terry: Mas eles são muito leais. Casam-se, como as pessoas.
(...)

Terry: Quer o ovo para você?

Quadro 19. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.

Na primeira imagem, Terry é novamente capturado em 
plongée e em primeiríssimo plano. Ele afirma que “há muitos gaviões 
na cidade”. Kazan, mais uma vez, não apresenta seus signos arbi-
trariamente. Sabe-se que o gavião é uma ave de rapina, predadora, 
e que ataca pombos. Identificando o pombo com a metáfora do 
oprimido, do reificado pelo sistema, pode-se perfeitamente pensar 
no gavião como seu contraponto, aquele que estabelecerá um rela-
cionamento de usurpação com o pombo. 

Uma outra oposição se torna patente, então. Em um nível 
mais superficial, figurativo, têm-se a oposição entre pombos e 
gaviões. Em um nível mais profundo, entre a ideia de preza e 
predador, oprimido e opressor, agredido e agressor, etc. Já no 
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nível interdiscursivo, é possível associar a imagem do pombo à 
formação discursiva liberal, que quer voar (exprimir-se, libertar-se, 
etc.), ao passo que a imagem do gavião pode ser associada à 
formação discursiva socialista, que, no filme, cumpre o papel de 
repressora das liberdades individuais, de totalitária. Nesse sentido, 
não é aleatória a escolha do nome do pombo, Swifty, que em inglês 
significa trapaça, estratagema ou decepção. 

Terry, ao afirmar que o pombo “briga”, demonstra o paralelo 
que existe entre ele e o pássaro. Afinal, Terry, ex-boxeador, também 
briga, e, como o pombo, encontra o obstáculo representado pelos 
gaviões da cidade, os sanguinários do sindicato. Assim como os 
gaviões impedem o pombo de voar e de ser livre, os camaradas 
proletários não permitem que Terry exerça seu direito liberal de livre 
expressão do pensamento. 

O oferecimento do ovo a Edie traz uma mensagem simbó-
lica também não desprezível. O ovo é a metáfora da vida, da vida 
em potência, portanto, da esperança. Nas representações cristãs, 
durante a páscoa, o ovo é o símbolo da ressurreição de Cristo, 
do renascimento. Dessa forma, o fato de Terry oferecer o ovo do 
pombo justamente para Edie orienta a semântica da narrativa, 
pois Edie, assim como o padre Barry, serão os únicos elementos 
de reabilitação moral de Terry. Edie e o padre Barry serão aqueles 
que empreenderão artifícios persuasivos para que Terry delate os 
companheiros e exerça seu dever de cidadão. Essa a única forma 
de interromper as barbaridades cometidas pelo sindicato. 

Importante notar que, tanto Edie, quanto Barry, são, de certa 
forma, representantes do discurso religioso. Barry, obviamente, por 
ser padre, e Edie, por ser recém egressa de um internato de freiras. 
Essa informação é fundamental, lembrando que o discurso socia-
lista, em sua gênese, é por princípio ateísta. Como se sabe, Marx e 
os marxistas viam a Igreja como mais uma representante da supe-
restrutura, conjunto de ideais, valores, leis e discursos que servem 
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para legitimar a infraestrutura vigente, ou seja, o modo de produção 
capitalista. O elemento religioso então estabelece um contraponto 
ao discurso inimigo, o socialista, o que faz emergir no filme outras 
oposições significativas.

Em primeiro lugar, no nível superficial, têm-se, de um lado, os 
interesses de Edie, que quer descobrir os responsáveis pela morte 
de Joey – seu irmão delator assassinado pelos sindicalistas –, bem 
como os interesses do padre Barry, que tem uma função moraliza-
dora de extirpar o mal social que vem provocando medo e matança. 
Por outro lado, há os interesses dos proletários do sindicato, que 
querem, à maneira totalitária, instituírem a lei do silêncio e eliminar 
seus opositores e a opinião divergente. Em um nível profundo, 
surge, assim, a oposição entre liberdade de crença e totalitarismo 
de estado e, no nível interdiscursivo, a oposição entre a formação 
discursiva liberal e a socialista. 

Na imagem abaixo, é possível ver o momento em que a igreja 
da zona portuária é atacada pelos anarcossindicalistas a partir de 
cima, o que novamente suscita aquelas oposições expostas aqui: 
em cima/em abaixo; opressor/oprimido; liberdade de crença/totali-
tarismo de Estado; formação discursiva liberal/socialista:

Imagem 15: Capangas do sindicato invadem a igreja pela janela. Fonte: SINDICATO 
de Ladrões, 2013.
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Voltando à temática do pombo, há uma outra ilustração de 
seu uso em outra parte da narrativa: 

Imagem 16: Terry encontra seu pombo morto. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.

Terry segura nas mãos o seu pombo morto por um garoto 
que admirava Terry pela sua força e lealdade. Diz o garoto: “uma 
traição por uma traição”. Isso porque Terry tinha acabado de sair 
do tribunal onde finalmente tomou coragem para delatar os inte-
grantes do sindicato. Terry enfim desafiou os gaviões. Lutou pelo 
seu direito de liberdade de expressão, e o pombo dentro dele, o seu 
eu submisso, instrumentalizável e obediente, morreu junto com a 
opressão que o sufocava a palavra. 

Explorando um pouco mais a temática da liberdade de 
expressão e da lei do silêncio, eis mais duas passagens. A primeira 
se dá no momento logo após o assassinato de Joey, empurrado do 
teto de seu prédio. O policial interroga os pais de Joey, na presença 
de um dos trabalhadores do sindicato:
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Imagem 17: Policial despreza o depoimento da mãe de Joey. Fonte: SINDICATO de 
Ladrões, 2013.

Mãe de Joey: O mesmo aconteceu com Andy há cinco anos.
Policial: É o pai do rapaz?
Pai de Joey: Isso.
Policial: Ele caiu ou foi empurrado. Tem alguma ideia?
Mãe: O único que teve coragem de falar aos investigadores.
Pai: Quem lhe perguntou?
Mãe: Todos sabem disso.
Pai: Cale-se! Se tivesse me ouvido, não estaria...
Mãe: Todos sabem disso.
Pai: Cale-se!
Policial: Sei o que pensa da polícia. Se me desse umas pistas...
[O pai de Joey se vai]
Trabalhador 1 [comentando com os colegas]: Eu vivia dizendo: “Não diga 
nada. Viverá mais”.
Trabalhador 2: Passei a vida toda nas docas, e uma coisa eu aprendi. Não faz 
nem responde perguntas se não quiser acabar assim. 

Quadro 20. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.
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A tônica do diálogo acima pode ser representada pela 
oposição liberdade de expressão versus lei do silêncio. Existe uma 
ambiência, um espírito castrador no ar que impede que a verdade 
seja dita. E isso pode ser visto até na figura do policial, que parece 
conformado com a inutilidade de se tentar obter informação por 
meio de delatores, talvez até para não estimular mais um episódio 
de carnificina. Tanto é assim que não dá ouvidos à única na cena 
que se dispõe a falar e a denunciar, a mãe de Joey. E aqui surge 
mais uma oposição importante. 

Na passagem, a única portadora da palavra é uma mulher, 
ao passo que os homens – seja por parte do policial que não a 
escuta, seja por parte do marido que a exorta ao silêncio e por parte 
dos trabalhadores que se omitem – representam aqui a opressão 
ao direito de fala. Ora, é de se supor que, se, ainda hoje, o patriar-
calismo encontra eco em muitas sociedades, naquela época isso 
talvez se fazia mais forte. Associar a figura da mulher àquela que 
fala, mas que, no entanto, é oprimida pelo machismo faz todo o 
sentido no universo de oposições vistas até aqui. Assim, é possível 
resumir algumas oposições semânticas da seguinte forma:

Euforia Disforia

Nível da manifestação

Em baixo

Plongée

Primeiríssimo plano

Em cima

Contra-plongée

Plano geral

Nível superficial
Mulher

Pombo

Homem

Gavião
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Nível profundo

Palavra

Oprimido

Preza

Agredido

Liberdade de expressão

Omissão

Opressor

Predador

Agressor

Lei do silêncio

Nível interdiscursivo
Discursos liberal e 

religioso
Discurso socialista

Quadro 21: Semiótica Visual do Discurso. Fonte: elaboração do autor.

Em um outro diálogo, talvez o mais emblemático do ponto 
de vista do embate entre as formações discursivas liberal e socia-
lista, Padre Barry é chamado às docas por causa de um trabalhador 
que morrera em um acidente simulado, por se prontificar à delação:

Imagem 18: Padre Barry discursa no cais do porto. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.
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Imagem 19: O olhar dos sindicalistas sobre padre Barry. Fonte: SINDICATO de 
Ladrões, 2013.

Imagem 20: O chefão Friendly e seu capanga agridem Padre Barry. Fonte: 
SINDICATO de Ladrões, 2013.
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Imagem 21: Fim do discurso de Padre Barry no cais do porto. Fonte: SINDICATO de 
Ladrões.

Padre: Vim aqui cumprir uma promessa. Prometi ao Nocaute que se 
enfrentasse a máfia eu ficaria ao lado dele... até o fim. Agora Nocaute Dugan 
está morto. Ele tinha o dom de enfrentar... mas desta vez deram um jeito nele 
para sempre. A menos que tenha sido um acidente... como o Big Mac diz. Há 
quem ache que a crucificação só ocorreu no Calvário. Melhor ficarem espertos. 
Matar Joey Doyle para impedi-lo de depor foi uma crucificação. Esmagar 
Nocaute Dugan porque ele ia abrir o bico... é uma crucificação! Toda vez que 
matam um bom homem para impedi-lo de cumprir seu dever de cidadão... 
é uma crucificação. E todos que ficam calados e deixam acontecer... que 
se calam sobre algo que sabem que aconteceu... compartilham a culpa do 
soldado que fustigou Jesus....
[o padre é atacado por Tillio, um trabalhador, com objetos]
Tillio: Volte para a sua igreja!
Padre: Esta é minha igreja! Se não acham que Deus está aqui, enganam-se! 
[Tillio ataca novamente o padre com objetos]
Tillio: Saia das docas, padre!
Terry: Não faça isso, Tillio.
Tillio [dirigindo-se a Terry]: De que lado você está?
Terry: Deixe-o terminar de falar. 
Padre: Toda manhã... quando o capataz toca o apito... Jesus está entre vocês. 
Ele vê por que alguns são escolhidos, outros não. Ele vê o homem de família 
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preocupado com aluguel... e alimento para sua família. Ele os vê vendendo a 
alma por um dia de trabalho. 
[O capataz de Friendly26, o chefão do sindicato, arremessa uma lata sobre o 
padre]
(...)
Padre [dirigindo-se ao agressor]: O que acha dos que não trabalham e levam a 
melhor? O que acha daqueles que usam roupas caras... e anéis de diamante... 
pagos com suas taxas sindicais e seu dinheiro? Como Ele que falou sem medo 
contra todo o mal... pensa sobre seu silêncio?
Tillio: Cale a boca, padre!
Padre: Sabem o que há de errado aqui? É o amor pelo dinheiro fácil... que é 
mais importante que o amor pelo próximo. É esquecer que todos são irmãos 
perante Cristo! Mas lembrem-se: Deus está sempre convosco (...). E está 
dizendo a todos vocês: “Aquilo que fizerem aos meus, estarão fazendo a mim”. 
O que fizeram ao Joey e ao Dugan, fizeram a vocês (...). Só vocês, com a 
ajuda de Deus, têm o poder de acabar com isso. 
Padre: Amém.

Quadro 22. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.

Diversos são os recursos patêmicos nessa cena. A começar 
pelo posicionamento da câmera, sugerindo os efeitos vistos até aqui. 
Como de praxe, o representante da formação discursiva liberal, no 
caso, o padre, é filmado de cima para baixo, em plongée, dando 
a sensação de estar sendo esmagado, diminuído pela opressão 
(imagens 18, 19 e 20). Em contrapartida, os trabalhadores do cais 
são filmados de baixo para cima (contra-plongée), como se viessem 
a se sobrepor aos interesses do herói (e do expectador). 

Entretanto, no final da fala do padre, quando sua palavra rompe 
a barreira do silêncio, neste exato momento, ele é filmado em contra-
plongée (imagem 21). Pode-se mencionar também a presença de 
primeiríssimos planos ou close-ups só para a figura do padre e de Terry 
(que não aparece nas imagens acima), como se o narrador quisesse 
chamar a atenção para os sentimentos desses personagens. 

26. Curioso notar o nome do chefão do sindicato, Friendly (Lee J. Cobb), que pode ser traduzido 
em português por camarada. Trata-se da forma como os comunistas se dirigem entre si, para 
marcar a ideologia segundo a qual deve-se eliminar a relação senhor/escravo entre os homens 
em nome da igualdade. Percebe-se, contudo, um fundo irônico na atribuição desse nome, 
porque tudo o que se vê no interior do sindicato é a adoção de uma hierarquia rígida e desumana. 
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No plano da expressão, as oposições são as costumeiras 
com relação ao discurso amigo e ao discurso inimigo. O padre se 
distingue na cena, sendo rodeado pelos demais, e daí é possível 
extrair as oposições englobado/englobante e distinto/misturado. 
Como se pode ver nas imagens, o padre fala a partir de um plano 
inferior ao dos sindicalistas, isso, aqui, não para marcar inferiori-
dade, mas para conferir ares de ameaça e abafamento (“cale a 
boca, padre!”) sobre seu discurso. 

Do ponto de vista lógico, o padre lança mão de lugar comum, 
de argumento quase-lógico e de argumento fundamentado na 
estrutura do real. O lugar comum utilizado é o lugar da pessoa, 
aquele que consiste em se atribuir maior valor às pessoas do que 
às coisas. É o que se vê na seguinte passagem: “Sabem o que há 
de errado aqui? É o amor pelo dinheiro fácil... que é mais importante 
que o amor pelo próximo”. Aqui, o dinheiro e, em geral, os objetos 
materiais são colocados em uma valência negativa em relações ao 
valor humanitário de amor ao próximo. 

O argumento quase-lógico, isto é, aquele que não podendo 
ser formalizado, por depender da interpretação humana, é o da 
retorsão. Como se viu em capítulo anterior, trata-se da réplica que 
se faz ao interlocutor, utilizando-se de suas próprias premissas. 
Padre Barry faz uso dos argumentos do discurso socialista para 
criticar os próprios trabalhadores. Quando o padre diz que há traba-
lhadores “vendendo a alma por um dia de trabalho”, ou quando 
pergunta “o que acha dos que não trabalham e levam a melhor?”, 
ele, de um ponto de vista liberal, está adotando um argumento caro 
ao discurso socialista, o argumento segundo o qual os trabalha-
dores são explorados pelo sistema. Esse é o fenômeno denomi-
nado por Authier-Revuz de heterogeneidade constitutiva, pois o 
discurso é capaz de portar em seu seio diversas vozes, inclusive as 
conflitantes entre si, como as vozes da formação discursiva liberal e 
socialista (AUTHIER-REVUZ, 1990). 
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Isso diz mais. Mostra, talvez, que a crítica endereçada pelo 
narrador ao socialismo não tem como alvo o socialismo científico, 
mas sim o socialismo real, ou pelo menos o imaginário que se tinha 
em relação ao que pudesse ser o socialismo real no período do 
macarthismo nos EUA. 

Quanto ao argumento fundamentado na estrutura do real 
pela analogia, padre Barry associa a morte de um delator à cruci-
ficação de Jesus para defender a tese segundo a qual: se a morte 
do delator equivale à crucificação, e todos sabem o que aconteceu 
com Jesus, o silêncio dos camaradas diz que os trabalhadores 
são responsáveis por todas as mortes perpetradas (“comparti-
lham a culpa do soldado que fustigou Jesus”). 

A adesão a essa tese inicial não decorre de dados objetivos, 
mas da crença do interlocutor, da crença não só em Jesus, mas 
também naquela em que o delator se equipara à figura do mártir, 
quando, na verdade, dependendo do contexto, quem delata pode 
muito bem agir por mero oportunismo, e não em sacrifício próprio 
em benefício dos demais. 

Tendo em vista tudo que se expôs sobre essa última cena, 
pode-se reconstituir esquematicamente as oposições semânticas 
da Semiótica Visual do Discurso: 

Euforia Disforia

Nível da manifestação

Em baixo

Plongée

Primeiríssimo plano

Em cima

Contra-plongée

Plano geral

Nível superficial Padre Proletários
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Nível profundo

Distinto

Englobado

Agredido

Crucificado

Liberdade de expressão

Civilização

Misturado

Englobante

Agressor

Crucificador

Lei do silêncio

Barbárie

Nível interdiscursivo
Discursos liberal e 

religioso
Discurso socialista

Quadro 23: Semiótica Visual do Discurso. Fonte: elaboração do autor.

Segue uma das últimas imagens do filme:

Imagem 22: Terry derrota o chefão Friendly. Fonte: SINDICATO de Ladrões, 2013.
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Essa é a marcha triunfal do delator. Terry foi o único que não 
só ousou romper a lei do silêncio dos sindicalistas, mas foi aquele 
que bateu de frente com seu cérebro, o chefão Friendly. Não sem 
sequelas, evidentemente. As marcas no rosto e seu cambalear o 
mostram bem. Aqui, Terry está no centro das atenções. Afinal, foi 
um verdadeiro mártir. Está no centro da câmera, distinguido dos 
demais, englobado pelos covardes que agora o reconhecem, 
depois do desprezo. A câmera em close-up permite sondar as vicis-
situdes desse personagem complexo e ambivalente, ao mesmo 
tempo forte e reprimido, leal e delator, mas com um senso de justiça 
de um verdadeiro herói. 



CONCLUSÃO

Conclusão
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A primeira constatação que se obtém da análise de Rio 
Violento e Sindicato de Ladrões é a clivagem ideológica existente 
entre os dois filmes. Mas, afinal, o que permite concluir que um filme 
veicula determinada formação discursiva, e outro filme, outra? Quais 
são os elementos de distinção entre aqueles que, do ponto de vista 
do narrador, são considerados desejáveis ou indesejáveis? Quem é 
o eu e quem é o outro? Quem é o amigo e quem é o inimigo?

Uma série de fatores contribuem para a marcação do dentro 
e do fora, do herói e do vilão, mesmo que em Elia Kazan esse mani-
queísmo não seja tão explícito, já que seus personagens em geral 
se mostram polifônicos. Confluem para essa determinação o ethos 
prévio do diretor, as condições de produção sócio-históricas, bem 
como marcas textuais desenvolvidas nas obras. 

Um dos elementos que permitem extrair sentidos dos filmes 
a partir dessas marcas é o que Pietroforte, na esteira de Greimas, 
chama de relação semissimbólica (PIETROFORTE, 2012, p. 9). 
Ora, o filme, obviamente, não é composto apenas pelas falas dos 
personagens, mas também por elementos imagéticos de função 
poética. Assim, não só a fala, mas a junção desta com os elementos 
cenográficos contribuem para a produção de sentido. É a essa 
união de um plano de conteúdo a um plano de expressão que se 
denomina relação semissimbólica.

Diz-se que uma relação, resultante da união entre plano de 
conteúdo e plano de expressão, é semissimbólica porque, diferente-
mente de uma relação simbólica, aquela só se estabelece no texto. 
Um semissímbolo não é a priori ao discurso em ato. Pode-se tomar 
como exemplo o símbolo da cruz, que dentro ou fora de um dado 
jogo textual, representa o cristianismo. Já a oposição alto/baixo, 
em uma cena cinematográfica, pode ter diferentes significados, a 
depender da relação que ela guarda no interior do discurso. Em Rio 
Violento, por exemplo, a oposição alto/baixo, na cena inicial (e na 
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final), representa oposições discursivas como progresso/tradição, 
cultura/natureza, Estado de direito/lei do mais forte, diplomacia/
violência, etc. Isso significa dizer que “alto” é uma categoria posi-
tiva, ao passo que “baixo”, uma categoria negativa. 

Por outro lado, em Sindicato de Ladrões, na cena do discurso 
do padre Barry no cais do porto, vê-se que a oposição alto/baixo 
guarda uma outra semissimbologia, da qual se podem extrair 
as seguintes oposições discursivas: lei do silêncio/liberdade de 
expressão, totalitarismo/liberdade de crença, autoritarismo/demo-
cracia, civilização/barbárie, etc. “Alto”, então, refere-se a uma cate-
goria negativa, e “baixo”, a uma categoria positiva, exatamente o 
contrário do que se passa em Rio Violento. 

Efetivamente, em Rio Violento, já nas primeiras imagens 
do filme, percebe-se o confronto entre dois mundos diferentes. O 
primeiro deles é o lugar dos desastres naturais resultante da polí-
tica do laissez-faire, que deixa a população desamparada diante das 
intempéries da natureza. Muito desse desamparo se dá pela cultura 
arraigada do individualismo exacerbado norte-americano, que não 
permitiria a ingerência do Estado em seu domínio privado. Trata-se de 
um mundo onde vige a lei do mais forte, e, assim, o racismo e a explo-
ração econômica da mão-de-obra encontram espaço de realização. 
É o mundo de homens rudes, grotescos, avessos à escuta e inflexí-
veis, pois não se dispõem a dialogar e a transigir em seus interesses.

O outro mundo é o do progresso e da civilização, do desen-
volvimento infraestrutural. O mundo do novo, do Novo Acordo, que 
vem romper a cadeia viciada do conservadorismo ianque. É o mundo 
do discurso contestatório das desigualdades sociais, do racismo e 
do uso abusivo da mão-de-obra, pois circunscrito aos imperativos 
do Estado democrático de direito. É o mundo da diplomacia em seu 
esplendor, que estabelece um regime de verdade propício ao enten-
dimento e à negociação dos interesses divergentes. 
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Compreende-se, portanto, porque uma realidade é representada 
com categorias negativas, enquanto outra, com categorias positivas. 
No início do filme, já se percebe o uso de cores fúnebres e funestas 
para representar o ambiente do laissez-faire, e de cores alegres e diver-
sificadas para representar o discurso do Estado de bem-estar social, 
investido na figura de Chuck Glover, um agente adorável, progressista, 
que chega do céu (por cima, de avião), com a missão quase messiâ-
nica de mudar a perversidade do status quo em Garthville. 

Essas mesmas oposições se fazem valer também na cena do 
embate entre Glover e Ella Garth, quando o primeiro tenta convencer a 
segunda a vender suas terras para o Estado, para a construção de uma 
represa hidrelétrica que trará progresso e acabará com as enchentes 
do rio Tennessee. A marcação entre os dois mundos não se estabelece 
somente pela fala dos personagens, mas pelos jogos de oposição no 
plano da expressão. O novo mundo é representado por um jovem de 
trajes urbanos disposto a ouvir as razões de seu discurso opositor, o 
novo mundo é um gentilhomme na iminência de ser atacado por aborí-
genes selvagens, englobado que está na cena pelos mesmos. 

Do outro lado, o mundo ancestral que o narrador desenha 
como seu antípoda está na figura da velha, em sua fatalidade 
campesina de ignorância e degradação humana, dadas as relações 
de trabalho semisservis que estabelece com seus empregados. 
Não é sem razão, assim, que James Baldwin, um poeta, romancista, 
roteirista e ensaísta afro-americano que ficou conhecido por sua 
luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, amigo de 
Kazan, tenha seu nome inscrito em um túmulo na ilha, como se seu 
ser estivesse enterrado ali naquele mundo adverso à sua natureza:
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Imagem 23: Túmulo de James Baldwin. Fonte: RIO Violento, 2013.

A cena final não poderia ser diferente. É nela que se descobre 
que ilha Garth é Ella Garth. O rio violento (ou o liberalismo egoísta) 
foi estancado, foi represado. O Estado deixou ali sua marca. Ella 
e seu mundo arcaico ficaram em baixo, para trás, submersos nas 
novas águas do progresso. Carol e sua filha foram resgatadas da 
condição de retrocesso a que eram destinadas. Junto com Glover, 
agora estão por cima, olham para frente, e têm no momento uma 
perspectiva de novas possibilidades proporcionadas pelo novo 
modo de vida, pelo Novo Acordo.

Sindicato de Ladrões, por seu turno, também apresenta esse 
confronto entre as duas formações discursivas antitéticas, e a partir 
da relação semissimbólica entre plano de expressão e plano de 
conteúdo, identifica o “si” e o “outro” no discurso. Os dois mundos 
em disputa são representados pelo discurso liberal, de um lado, 
com seus valores de liberdade de expressão e liberdade de crença, 
e pelo discurso socialista, de outro, que, no filme, é a caricatura da 
falência do socialismo real (ou do que se imaginava sobre ele), em 
sua truculência, métodos de intimidação, eliminação da dissidência 
e caráter antidemocrático. 

No filme, os representantes da formação discursiva liberal (Terry, 
Edie e padre Barry) são sempre distintos dos demais. São aqueles 
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que recebem tratamento mais generoso da câmera, ao passo que 
os outros personagens são vistos nas cenas misturados, homogenei-
zados, despersonalizados. Terry, Edie e padre Barry são capturados 
em close-up, estão distinguidos nas cenas, ou estão sendo engol-
fados pela fúria totalizante do sindicato. Na maior parte das vezes 
eles são filmados em contra-plongée, posicionados em um plano 
inferior na cena, ou sendo englobados pelos outros personagens. 

Na cena inicial, por exemplo, isso é evidente. As categorias 
do alto/baixo, à maneira de Rio Violento, também estão ali, só que 
em uma relação semissimbólica diferente com o plano de conteúdo, 
como se disse: o “alto”, nesse caso, assume uma valência negativa, 
a do opressor, do tirano, e o “baixo”, uma valência positiva, repre-
sentando o oprimido que luta pelo seu direito de livre expressão do 
pensamento e busca da verdade. 

O mesmo se passa na cena do sermão de padre Barry nas 
docas, após a eliminação de um potencial delator em um acidente 
simulado. Padre Barry está em plano inferior, é filmado em contra-
-plongée. A todo tempo tem sua palavra obstaculizada seja por 
agressões físicas dos trabalhadores, que lhe arremessam objetos, 
seja por agressões verbais. Aqui é o verbo que tenta suplantar a 
bestialidade em prol da promoção das liberdades individuais. 

Na cena final, as categorias do plano de expressão se 
invertem, justamente porque, agora, o conflito entre as formações 
discursivas se dissolveu e o liberalismo conseguiu se sobrepor à 
organização proletária castradora. Nesse momento, Terry, que está 
em cima, é filmado em plongée, pois este é o momento em que 
acaba de derrotar o chefão Friendly; é quando conseguiu romper a 
lei do silêncio e, dessa forma, em um exercício de cidadania, contri-
buiu para a elucidação da verdade; é a passagem em que o mal foi 
extirpado pelo patriotismo de Terry em seu gesto de delação. 
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Essa disparidade ideológica entre os dois filmes, um privi-
legiando o discurso socialista, e outro, o discurso liberal, sugere 
alguns questionamentos. Seria possível perguntar: o que teria 
levado Kazan a mudar de convicção tão drasticamente? Antes disso, 
trata-se de uma real mudança de convicção ou está-se no terreno 
puramente ficcional, com completa desconexão da realidade? 
Essa última hipótese é pouco plausível, pensando, com Foucault, 
que as micronarrativas são elas próprias, conscientemente ou não, 
reflexo e ao mesmo tempo alimento das práticas discursivas que 
circulam no interior da sociedade; ou com Charaudeau, que vê no 
discurso traços de imaginários sociodiscursivos. E o cinema não 
poderia estar de fora dessa cadeia discursiva, por se tratar de um 
setor que recebe investimentos astronômicos e que, à época de 
Kazan, era constantemente policiado pelo Comitê de Atividades 
Antiamericanas e pelo Tribunal Macarthista.

Essa informação, contudo, ainda não resolve os problemas 
aqui apontados, porque existe um outro complicador. Rio Violento, 
apesar de se referir a um contexto de enunciação anterior ao 
contexto de Sindicato de Ladrões, foi produzido posteriormente. 
Rio Violento, como se viu, aborda o período pós-quebra da Bolsa 
de Nova York e o contexto de recuperação econômica baseada na 
implementação das ideias do economista John Maynard Keynes 
pelo Novo Acordo, de Franklin Delano Roosevelt. Um período no 
qual Kazan era membro do Partido Comunista americano e entu-
siasta de Roosevelt, tendo inclusive viajado para o Sul para acom-
panhar suas obras. 

Sindicato de Ladrões, por sua vez, tem como contexto de 
enunciação a guerra ideológica entre socialismo e liberalismo, entre 
o modo de produção socialista e o modo de produção capitalista. 
É o período da Guerra Fria e de todos os mitos, representações 
e perseguições que caracterizaram a época. Sindicato, tendo 
sido produzido em 1954, foi concebido no mesmo contexto de 
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enunciação da narrativa. Já Rio Violento, produzido em 1960, tem 
como contexto de enunciação a década de 1930. Então, o que 
levaria Kazan, em plena Guerra Fria, a realizar um filme simpático ao 
discurso socialista, no caso de Rio Violento?

Algumas hipóteses podem ser levantadas. Alguém poderia 
pensar em mero oportunismo do diretor, que queria levar a melhor 
ao delatar os companheiros do Partido Comunista, mas que, para 
romper com o ostracismo, teve de justificar suas razões em Sindicato 
e, posteriormente, em Rio Violento, agraciando seus antigos amigos. 
Essa é uma hipótese que diz respeito à intenção do autor e, por 
isso, não figura no objeto de análise deste trabalho, cuja metodo-
logia exige um respaldo na materialidade do texto. 

Uma outra hipótese residiria na afirmação de que Kazan real-
mente mudou de opinião, renunciou aos seus ideais socialistas em 
1954, mas os reabilitou em 1960. Isso é perfeitamente compreen-
sível, uma vez que os discursos contra um suposto socialismo real 
se enraiveceram na sociedade americana na época de Sindicato, 
com a polícia macarthista em plena atividade. Entretanto, em 1960, 
o macarthismo já tinha se arrefecido, dado o incômodo provocado 
pelos seus abusos. Kazan, que era duplamente imigrante, tinha, 
provavelmente, de usar de mais recursos que os americanos natos 
para provar sua americanidade durante a produção de Sindicato. E 
o meio que encontrou para isso foi denunciar os amigos comunistas 
junto ao tribunal. Já em 1960, além da pressão ideológica ter dimi-
nuído de intensidade, soma-se o desgaste provocado pela entrada 
dos Estados Unidos na Guerra da Coréia, em que se verificaram 
muitas arbitrariedades contra a população civil local por parte do 
exército americano. 

Mais uma vez, contudo, trafega-se no pântano das inten-
ções do autor, o que escapa do escopo desta obra. Resta claro, 
no entanto, que, independentemente das motivações de Kazan, o 
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fato é que ele reescreveu a história de cada período que retratou 
nos dois filmes. Trouxe à baila os preconceitos, os valores, os este-
reótipos, os lugares comuns, os argumentos, as esperanças, os 
desejos típicos de cada contexto histórico. 

Através de micronarrativas – e aqui se fala em micronarrativa, 
para diferenciar o filme de um livro de história ou de um discurso de 
uma autoridade oficial –, Kazan elucidou pontos de vista, discursos, 
representações e imaginários que provavelmente decorriam e, ao 
mesmo tempo, influenciavam as relações sociais e internacionais 
vigentes. E Kazan foi testemunho ativo tanto na década de 1930, 
período de Rio Violento, quanto na década de 1950, período de 
Sindicato de Ladrões, artista de renome e militante político que 
era, ao mesmo tempo membro do Partido Comunista americano e 
delator no tribunal macarthista. 

O cinema é um discurso entre outros. Na verdade, é um 
microdiscurso, pois não é emanação de um poder soberano, de um 
organismo ou autoridade governamental. Ele não escreve a Grande 
História, aquela ensinada nas escolas. Mas é, como qualquer 
discurso, portador das representações e imaginários que circulam 
no ambiente em que é proferido. Por meio do cinema, obtêm-se 
pistas sobre como as identidades, os interesses, os valores, as insti-
tuições e os discursos mudam, não são dados a priori. 

Kazan traduziu as mudanças discursivas em sua época em 
Rio Violento e em Sindicato de Ladrões. Na década de 1930, com a 
economia planificada da União Soviética figurando como modelo a 
ser imitado, se comparado com o esfacelamento do mundo capita-
lista diante da quebra da Bolsa de Nova Iorque, os discursos socia-
lizantes, é de se imaginar, tinham mais trânsito na população. Com 
a mudança na ordem internacional proporcionada pela Segunda 
Guerra e a escalada do medo do perigo iminente representado pelo 
inimigo ideológico, é compreensível que, no mundo capitalista, o 
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discurso socialista tivesse menos trâmite e fosse menos autorizado 
nas representações sociais. 

Percebe-se, portanto, que, por meio de uma análise fílmica 
respaldada na aqui denominada Semiótica Visual do Discurso 
(aquela que considera as relações de semissimbolismo entre um 
plano de expressão e um plano de conteúdo, a partir de adaptações 
da semiótica greimasiana, aplicados aos pressupostos da análise 
argumentativa do discurso), é possível reconstituir os valores, imagi-
nários e representações que condicionavam as relações sociais e 
internacionais de determinada época.



183

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

REFERÊNCIAS

ABREU, Antônio Suarez. A arte de argumentar: gerenciando razão e 
emoção. Cotia: Ateliê Editorial, 2005.

ADLER, Emmanuel. O construtivismo no estudo das relações 
internacionais. Lua Nova, n. 47, 1999, p. 201-246.

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: 
Graal, 1998.

ALVES, Carolina Assunção e. Dimensões argumentativas do discurso 
fílmico: projeções retóricas na tela do cinema. 2011. 249f. Tese 
(Doutorado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de 
pós-graduação em linguística. Belo Horizonte, 2011.

AMOSSY, Ruth. L’argumentation dans le discours. Armand Colin: Paris, 2006.

AMOSSY, Ruth. Argumentação no discurso. São Paulo : Contexto, 2018 

AMOSSY, Ruth. Stéréotypes et clichés. Paris : Armand Colin, 2005.  

ARISTÓTELES. Retórica. In: Obras Completas de Aristóteles. Coord. 
MESQUITA, Antônio Pedro. Vol. III, Tomo I. Lisboa: Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, 2005.

ASHLEY, R. K. Untying the Sovereign State: a double reading of the 
anarchy problematique. Millennium: Journal of International Studies, v. 17, 
n. 2, p. 227-262, 1988.

AUMONT, J. et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 1995.

AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidade(s) enunciativa(s).  Cadernos de 
estudos linguísticos. Campinas, UNICAMP – IEL, n. 19, jul./dez.,1990.

BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992.

BARROS, Solange Maria de. Bases filosóficas da análise de discurso 
crítica. In: BATISTA Jr, José Ribamar (org.). Análise de discurso crítica para 
linguistas e não linguistas. São Paulo: Parábola, 2018. 

BARTHES, Roland. La mort de l’auteur. In : BARTHES, Roland. Le 
bruissement de la langue. Essais critiques IV, p. 63-69. Paris : Seuil, 1984.

BÉDIER, Joseph. Le Figaro Scope. Citation Cinéma. Disponível em: 
<http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=cin%C3%A9ma>. Acesso 
em: 09 de jun. 2015. 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=cin%C3%A9ma


184

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

BETTON, G. Estética do cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE BOSTON. Acesso à base de dados. Disponível 
em: https://archive.org/stream/hearingsregardin1947aunit#page/n3/
mode/2up. Acesso em 27 de maio 2015. 

BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine. Introdução à análise do discurso. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2012. 

BULL, Hedley. A Sociedade Anárquica: um estudo da ordem na política 
mundial. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.

CAMPBELL, D. Writing Security: United States foreign policy and the 
politics of identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992.

CARRASCO, N. Sygkhronos: a formação da poética musical do cinema. 
São Paulo: Via Lettera: Fapesp, 2003.

CASSIRER, Ernst. Filosofia de las Formas Simbólicas. Tradução de 
Armando Morones. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

CHARAUDEAU, Patrick. Les stéréotypes, c’est bien. Les imaginaires, c’est 
mieux. In: BOYER, Henri (Dir.). Stéréotypage, stéréotypes: fonctionnements 
ordinaires et mises en scène. L’Harmattan: Paris, 2007.

CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso. São Paulo: Contexto, 2008.

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia? São Paulo: Brasiliense, 1980.

CHÂTELET, François. História da filosofia: ideias, doutrinas. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1981. 

CIMENT, Michel. Kazan on Kazan. New York: Viking Press, 1974.

CIMENT, Michel. Kazan par Kazan. Paris : Éditions Stock, 1973.

COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva. Tradução de José Arthur 
Giannotti et Miguel Lemos. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

CONGRESSO reage às declarações de FHC. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 17 jul. 1996. Brasil, p. 06.

DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Nova Cultural, 1996a.

DESCARTES, René. Meditações. São Paulo: Nova Cultural, 1996b.

DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. Tradução de Maria Beatriz 
Marques Nizza da Silva. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995.



185

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Tradução de Renato Janini Ribeiro. São 
Paulo: Perspectiva, 1973.

DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: beyond 
structuralism and hermeneutics. Chicago: The University of Chicago, 1983.

FAIRCLOUGH, Norman. Critical and descriptive goals. Discourse Analysis. 
Journal of Pragmatics, 9, p. 739-763, 1985. 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília : Editora da UnB, 2001. 

FERREIRA, Bernardo. O risco do político: crítica ao liberalismo e teoria 
política no pensamento de Carl Schmitt. Belo Horizonte: UFMG, 2004. 

FERREIRA, C. (Org.). Certas Palavras. São Paulo: Estação Liberdade, 1990.

FHC diz que brasileiros são isolacionistas e ‘caipiras. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 16 jul. 1996a. Brasil, p. 05.

FHC vive dia de brasileiro caipira na viagem a Lisboa. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 18 jul. 1996b. Brasil, p. 04.

FIORIN, José. Luiz. Da necessidade de distinção entre texto e discurso. 
In : BRAIT, B. Texto ou discurso. São Paulo : Contexto, 2012, p. 145-167. 

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2013.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de 
France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura 
Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 2010a.

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU 
Editora, 2005.

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2012.

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France. 
Tradução de Maria Ermantina Galvão. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010b.

FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder. Rio de Janeiro: Paz&Terra, 2014.

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

GRACIO, Rui. Para uma teoria geral da argumentação: questões teóricas 
e aplicações didáticas. 2010. 446f. Tese (Doutorado) – Universidade do 
Minho. Instituto de Ciências Sociais. Braga, 2010.

GREIMAS, Algirdas Julien. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1973.

GRIZE, Jean-Blaize. Logique et langage. Paris: Ophrys, 1990.



186

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

HANSEN, L. Security as practice: discourse analysis and the Bosnian war. 
New York: Routledge, 2006.

HOBBES. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São 
Paulo: Cia das Letras, 1995. 

INDIGNADO, vereador do Pará reclama de salário de R$ 10.000,00”. 
Exame, São Paulo, 08 de mai. 2015. Disponível em: <[http://www.
tribunahoje.com/noticia/140904/politica/2015/05/08/vereador-do-para-
reclama-de-salario-de-r-10-mil.html>. Acesso em: 28 abr. 2015.

JAEGER, Werner. O Fedro de Platão: filosofia e retórica. In: JAEGER, Werner. 
Paideia: a formação do homem grego: São Paulo: Martins Fontes, 2003.

KANT, Emmanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos 
Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001.

KAZAN, Elia. Elia Kazan: a life. New York: Alfred A. Knopf, 1988.

KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph S. Power and Interdependence. 3rd 
ed. New York: Longman, 2001.

KIICK, Katy. The good life in post-war America: exploring material culture 
in four films by Elia Kazan. 2011. 107f. Thesis (Master) - History of the 
Decorative Arts and Design Cooper-Hewitt, National Design Museum, 
Smithsonian Institution, and Parsons the New School for Design. Master of 
Arts Program, 2011.

KRATOCHWILL, Friedrich. The monologue of Science. International Studies 
Review. V. 5, p. 124-128, 2003.

KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974.

LARA, Glaucia. Lendo textos verbais e não verbais : uma abordagem 
semiótica. Cadernos de Semiótica Aplicada, vol. 5, n. 2, 2007, p. 1-13. 

LEITE, Sidney Ferreira. Um pouco de malandragem. História Viva. Ed. 
30, abril de 2006, disponível no sítio http://www2.uol.com.br/historiaviva/
reportagens/um_pouco_de_malandragem.html. Acesso em: 3 de abr. 2015.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Tropiques. Paris: Plon, 1955. 

LIMA, Helcira Maria Rodrigues de. Na tessitura do Processo Penal: 
a argumentação no Tribunal do Júri. 2006. 260f. Tese (Doutorado) - 
Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em 
Linguística. Belo Horizonte, 2006.

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/um_pouco_de_malandragem.html
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/um_pouco_de_malandragem.html


187

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Abril 
Cultural, 1978.

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978b.

LOPES, Bárbara Regina Vieira. Políticas públicas dos anos 90: um panorama 
sobre o incentivo ao setor tecnológico no Brasil durante o primeiro mandato 
de FHC (1995-1998). 2011. 124f. TCC (bacharelado) – Universidade 
Estadual Paulista, Programa de Graduação em Relações Internacionais. 
Marília, 2011. Disponível em: < http://www.igepri.org/monografias/
MFIGEPRI_BarbaraRVLopes.pdf >. Acesso em 14 de mai. 2019. 

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Telenovela Brasileira: uma narrativa sobre 
a nação. Comunicação & Educação. São Paulo, v. 26, 17 a 34 jan/abr. 2003.

MACEDO, Denise; VIEIRA, Josenia. Conceitos-chave em análise de 
discurso crítica. In: BATISTA Jr, José Ribamar (org.). Análise de discurso 
crítica para linguistas e não linguistas. São Paulo: Parábola, 2018. 

MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 
Contexto, 2004.

MAINGUENEAU, Dominique. Cenas de Enunciação. Criar Edições, 2006.

MAINGUENEAU, Dominique. Initiation aux méthodes de l’analyse du 
discours. Paris: Hachette, 1976.

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. 
Tradução de Freda Indursky. Campinas: Editora da Unicamp, 1993 e 1989.

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Lisboa : DinaLivro, 2005.

MATOS, Gregório de. Obra Poética. Rio de Janeiro: Editora Record, 1992.

MELO, Iran Ferreira de. Análise do discurso e análise do crítica do discurso: 
desdobramentos e intesecções. Letra Magna, vol. 5, n. 11, 2009. 

MELO, Iran Ferreira de. Histórico da análise de discurso crítica. In: BATISTA 
Jr, José Ribamar (org.). Análise de discurso crítica para linguistas e não 
linguistas. São Paulo: Parábola, 2018.

McCLURE, Arthur F. The Movies: an American idiom. Readings in the 
Social History of the American Motion Picture. Nova Jersey: Farleigh 
Dickinson University Press, 1971.

MIQUELETTI, Fabiana. Discurso, tom e caráter: uma análise do ‘ethos’ tucano. 
Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 2002.

http://www.igepri.org/monografias/MFIGEPRI_BarbaraRVLopes.pdf
http://www.igepri.org/monografias/MFIGEPRI_BarbaraRVLopes.pdf


188

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

MORGENTHAU, Hans J. Política entre as nações: a luta pelo poder e pela 
paz. Trad. Oswaldo Biato. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, Editora UnB: 2003.

MUSSALIM, F.; BENTES, A. (orgs.) Introdução à Linguística: domínios e 
fronteiras. São Paulo: Cortez, 2006.

NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo: Abril Cultural, 1978a.

NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São Paulo: Abril 
Cultural, 1978b.

NIETZSCHE, Friedrich. Para além de bem e mal: prelúdio de uma filosofia 
do porvir. São Paulo: Abril Cultural, 1978c.

NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. 
São Paulo: Abril Cultural, 1978d.

ONUF, Nicholas. World of our making: rules and rule in social theory and 
International Relations. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.

ORLANDI, Eni P. Análise do Discurso: princípios e procedimentos. 
Campinas: Pontes, 1999.

PAZZINATO, Alceu L.; SENISE, Maria Helena V. História Moderna e 
Contemporânea. São Paulo: Ática, 2002. 

PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso. In : GADET, F (org.). 
Por uma análise automática do discurso: introdução à obra de Michel 
Pêcheux. Campinas : Unicamp, 1990, p. 61-161.

PÊCHEUX, Michel. Les vérités de la palice. Paris: F. Maspero, 1975. 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso. Campinas: Unicamp, 2009.

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da 
argumentação: a nova retórica. Tradução de Maria E. G. G. Pereira. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996.

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. 
São Paulo: Contexto, 2012. 

PLANTIN. Dictionary of argumentation: an introduction to argumentation 
studies. Milton Keynes : Lightning source, 2018.

PLANTIN, Christian. L’Argumentation. Paris: Seuil, 1996.

PLATÃO. Fedro. In: Platão: diálogos III. Bauru: Edipro, 2007.

PLATÃO. O Banquete. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 



189

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

PLAXTON, Michael. Deconstructing diplomacy: derridean political 
theory and U.N. deal-making. In: Law and Critique. Nertherlands: Kluwer 
Academic Publishers, 2000. 

POSSENTI, Sírio. Apresentação da análise do discurso. Glotta. São José 
do Rio Preto, v. 12, p. 45-59, 1990.

REALE, Giovanni et ANTISERI, Dario. História da Filosofia: de Spinoza a 
Kant, v. 4. São Paulo: Paulus, 2005.

REALE, Giovanni et ANTISERI, Dario. História da Filosofia: de Freud à 
atualidade, v. 7. São Paulo: Paulus, 2005b.

REALE, Giovanni et ANTISERI, Dario. História da Filosofia: a filosofia pagã 
antiga, v. 1. São Paulo: Paulus, 2005c.

RODRIGUES, Chris. O Cinema e a produção. Rio de Janeiro : Lamparina, 2007.

RIO Violento. Direção: Elia Kazan. Produção: Elia Kazan. Intérpretes: 
Montgomery Clift; Lee Remick; Jo Van Fleet. Roteiro: Paul Osborn. 
Twentiety Century-For, 1960. (110 min.). Legendas em português, 2013.  

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. Tradução de Lourdes Santos Machado. 
São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Abril Cultural, 1978b.

SARNEY, José. O Homem e o Sábado. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 
1-2, 12 de set. 1997.

SCHEUR, Steven. Movies on TV and Video. Nova York: Bentam Books, 1993.

SCHLESINGER JR, Arthur M. La era de Roosevelt: la lhegada del nuevo 
trato, v. 2. Ciudad de México: Union Tipográfica Editorial Hispano 
Americana, 1968.

SCHVARZMAN, Sheila. Como o cinema escreve a história: Elia Kazan e 
a América. 1994. 369f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da UNICAMP. Programa de pós-graduação em História. 
Campinas, 1994.

SILVA, Marina. Não é um discurso. É uma vida. Página pessoal, 2014. 
Disponível em: http://marinasilva.org.br/imprensa/isto-nao-e-um-discurso-
e-uma-vida/. Acesso em: 07 de abr. 2015.

SINDICATO de Ladrões. Direção: Elia Kazan. Produção: Sam Spiegel. 
Intérpretes: Marlon Brando; Eva Marie Saint; Karl Malden; Lee Cobb; Rod 
Steiger; Pat Henning. Roteiro: Budd Schulberg. Columbia Pictures, 1954 (108 
min). Legendado em português, inglês e espanhol. Sony Pictures, 2013.

http://marinasilva.org.br/imprensa/isto-nao-e-um-discurso-e-uma-vida/
http://marinasilva.org.br/imprensa/isto-nao-e-um-discurso-e-uma-vida/


190

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

SMITH, Steve. Positivism and Beyond. In: Steve Smith, Ken Boot and 
Marysia Zalewski (eds.). International Theory: positivism and beyond. 
Cambridge: Cambrigde University Press, 1996.

THEOHARIS, Athan. Truman and the Red Scare. In: REEVES, Thomas 
(editor). McCarthism. Florida, 1989.

TRUFFAUT, François. André Bazin, l’occupation et moi. In BAZIN, André. 
Le cinéma de l’occupation et de la résistance. Paris: Union Générale 
d’Éditions, 1975.

VAN DIJK, Teun A. Discurso e poder. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2015.

VIZENTINI, Paulo Fagundes. História Mundial Contemporânea. Brasília: FUNAG, 2006.

VON MÜNCHOW, Patricia. L’analyse du discours contrastive: comparer des 
cultures discursives. Aude Grezka, Malory Leclère et Malika Temmar. Les 
Sciences du langage en Europe : tendances actuelles. Actes du colloque 
2011 de l’ASL-Association des Sciences du Langage, Lambert-Lucas, 
pp.75-92, 2014, 978-2-35935-096-8. Disponível em: ⟨halshs-01025946⟨. 
Acesso em 14 de mai. 2019. 

WALKER, R. Inside/Outside: international relations as political theory. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

WALTZ, Kenneth N. Teoria das Relações Internacionais. Tradução de Maria 
Luísa Felgueiras Gayo. Lisboa: Gradiva, 2002.

WEBER, Cynthia. Simulating Sovereignty: intervention, the State and the 
Symbolic Exchange. Cambridge University Press, 1995. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Saraiva, 2004. 

WENDT, Alexander. Anarchy is what states make of it: the social 
construction of Power politics. International Organization. V. 2, n. 46, p. 
391-425, spring 1992.

WENDT, Alexander. Collective Identity Formation and the International 
State. American Political Science Review. V. 88, n.2, p. 384-396, 1994.

ZAGNI, Rodrigo Medina. Integração e identidades em conflito: as políticas 
culturais dos Estados Unidos para a América Latina durante a Segunda 
Guerra Mundial e a montagem do moderno sistema pan-americano (os 
casos de Brasil, México e Argentina). 380f. 2011. Tese (Doutorado) – 
Universidade de São Paulo. Programa de pós-graduação em Integração 
da América Latina. São Paulo, 2011.

ZEHFUSS, Maja. Writing War, against good conscience. Millennium: 
Journal o International Studies. V. 33, n. 1, p. 91-121, 2004.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01025946


191

CINEMA, DISCURSO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

s u m á r i o

SOBRE O AUTOR

Frederico Rios C. dos Santos

Bacharel em Direito (UFMG) e em Filosofia (UFMG). Licenciando 
em Letras (UCB). Especialista em Estudos Diplomáticos (CEDIN). 
Mestre em Relações Internacionais (PUC-MG). Doutorando em 
Relações Internacionais (USP, com bolsa Capes) e em Linguística 
do Texto e do Discurso (UFMG). Já realizou estágios de pesquisa na 
Sorbonne (com bolsa Capes) e na Sciences Po Paris. Desempenhou 
trabalhos humanitários junto ao Programa Polos de Cidadania, da 
UFMG, com bolsa da Fundação Guimarães Rosa. É membro da 
Sociedade Brasileira de Retórica, da Associação Latino-Americana 
de Retórica, da Associação Latino-Americana de Estudos do 
Discurso e da Associação Latino-Americana de Ciência Política. 
Atua como pesquisador no Grupo Retórica e Argumentação, da 
UFMG, e no Núcleo de Estudos em Análise Crítica do Discurso, da 
USP, ambos cadastrados no CNPq. Atualmente, debruça-se sobre 
discursos políticos e midiáticos, especialmente em temas ligados a 
identidades, retórica das guerras culturais e do choque de civiliza-
ções, através de textos verbais ou visuais.

E-mail: fredericodesantos@gmail.com



https://www.pimentacultural.com
https://www.pimentacultural.com

	Prefácio
	Perspectivas teóricas para o estudo do cinema em Relações Internacionais
	Genealogia histórico-filosófica do pensamento pós-positivista
	Expoentes do pós-positivismo filosófico
	Pós-positivismo em Relações Internacionais

	Categorias de Análise do Discurso para o estudo do cinema em Relações Internacionais
	Vertentes em Análise do Discurso 
	Análise do Discurso Francesa (AD)
	Categorias da Retórica: a Argumentação no Discurso
	Linguagem cinematográfica e Semiótica Visual do Discurso

	O discurso cinematográfico de Elia Kazan: a guerra cultural entre as perspectivas liberal e socialista
	As condições de produção de Sindicato de Ladrões e Rio Violento
	Rio Violento 
	Sindicato de Ladrões

	Conclusão
	Referências
	Sobre o autor

