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Discurso(s) político(s): Relações entre a linguagem cinematográfica e a 

construção histórico-ideológica 

 

1. RESUMO 
 

A partir de três filmes de grande público (medido através do alcance mundial 

e bilheteria) – Argo (Argo, 2012), O caminho da liberdade (The Way back, 2010), 

Diamantes de sangue (Blood Diamonds, 2006) – produzidos recentemente, em 

um intervalo de dois a quatro anos entre cada, mas que tratem de períodos 

históricos diferentes; analisar o que eles possuem em comum na linguagem 

cinematográfica e como se dará a construção do discurso sobre questões 

políticas. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho tem por interesse analisar os recursos da linguagem cinematográfica, 

dentro (no caso) do cinema de gênero, como é construída sua narrativa sobre um 

tema político em seu contexto histórico e como o relacionamento entre ambas darão 

significações em relação à política e suas representações, como seus recursos 

incitam significações e evidenciam o posicionamento político daquele que enuncia 

discurso, através de sua representação do outro e, por exemplo, ao que concerne a 

rasa divisão entre ocidente e oriente e suas relações de atrito. 

Ou seja, a importância do uso da linguagem cinematográfica e de seus 

processos de enunciação para a compreensão do discurso político daquele que o 

enuncia.  
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3. OBJETIVOS 
 

Entender como a linguagem cinematográfica clássica construirá, não somente a 

narrativa, mas uma construção histórico-ideológica através da representação de um 

período histórico e suas tomadas de posições, ou seja, a tomada de parcialidade e 

representação de temas como revolução a partir da montagem paralela com uma 

música pontuando alguma emoção, denota estritamente o discurso político do 

enunciador. Como a escolha por uma montagem, uma representação (de um povo, 

de um mercenário, de um membro de um grupo revolucionário, de algum grupo 

rebelde, de um agente da CIA, etc), e os elementos da narrativa clássica como 

principalmente a música pontuada, se não são políticos, denunciam a visão política 

e que visão o enunciador da narrativa tem sobre estas questões e sua tomada 

deposição e parcialidade.  

 

4. METODOLOGIA 
 

A um primeiro momento, ver os três contextos históricos em que os filmes se 

inserem. Em um segundo momento, estudar a linguagem cinematográfica e as 

formas de enunciação do sujeito. Em um terceiro momento, ver como e o que diz a 

linguagem do filme através de diversos elementos. Relacioná-los a um discurso 

político, identifica-lo e como ele se apresenta, entre o discurso aparente e a 

ideologia latente e como a linguagem cinematográfica é usada por e para estes 

elementos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Até o momento da inscrição foi lido o Livro Apocalípticos e integrados para a 

maior compreensão da “situação antropológica da cultura de massas”, como coloca 

Umberto Eco; Era dos extremos (HOBSBAWN, Eric) para a compreensão do que 

antecede e se sucede à bipolarização do globo entre dois blocos hegemônicos e 

suas consequências entre si e ao resto do globo no século XX; Cinema e História 

para principalmente ter como base a ferramenta de análise entre Ideologia latente e 

a mensagem direta, para ter alguns exemplos de filmes da primeira metade do 
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século XX que dizem respeito ao cinema soviético e o norte-americano, como eles 

se relacionavam e falavam de mesmos assuntos e que possuem muitas coisas que 

se encaixam com estes filmes (como por exemplo os filmes antissoviéticos feitos nos 

EUA); Orientalismo e Crítica da visão eurocêntrica tem orientado às questões que 

dizem respeito à divisão entre ocidente e oriente, primeiro mundo e terceiro mundo, 

coisas que tocam os três filmes nos mais diversos níveis. Os três filmes vão sendo 

analisados, tanto no que diz respeito com a sua decupagem como acontecimentos, 

falas e representações relevantes.  

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Exemplo da relação entre a construção de uma significação através da montagem 

paralela e o posicionamento político do enunciador – filme: Argo: À um primeiro 

momento tem-se uma visão de imparcialidade democrática por colocar dois mundos 

distintos em uma montagem paralela (Uma mulher no Irã lê “Em nome de deus, 

clemente, o misericordioso, nossa mensagem para os povos iluminados, queremos 

expor os atos odiosos dos EUA”. A leitura do roteiro do filme falso com falas como 

“nosso mundo mudou. O fogo da esperança se apagou nesta galáxia há tempo”.) 

mas, se por um lado há essa equivalência de mundos distintos através de ambos 

discursos expostos, o que sucede e antecede as cenas assim como a música que 

acompanha a cena denotam sua tomada de posição para um dos lados, assim como 

a escolha de representação dos dois elementos no resto do filme. 
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