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INTRODUÇÃO. 

 

 

 

 

A escolha de O Declínio do Império Americano (1986), As Invasões Bárbaras (2003) e A 

Era da Inocência (2007), três filmes de ficção dirigidos por Denys Arcand, se justifica pelo debate 

acadêmico que poderá emergir a respeito de narrativas que descrevem a sociedade contemporânea do 

Canadá (Montréal) como perigosa e incapaz de realizar os desejos e as aspirações individuais de uma 

parcela de sua população. Com essa denúncia social, torna-se relevante um estudo sobre Denys Arcand, 

que, ainda sob influência do cinema direto, desintegra as paisagens utópicas, que são projetadas sobre a 

metrópole canadense, Montréal. A presente tese poderá contribuir para a bibliografia brasileira, 

referente ao cinema do Quebec, em especial, aquele dirigido por Arcand, cujos filmes são conhecidos 

do público brasileiro.  Sua importância repousa ainda na capacidade de dinamizar o diálogo entre a 

crítica de cinema e as teorias da cultura e da sociedade vigentes. 

 O Declínio do Império Americano
1
 é o primeiro filme de ficção do diretor quebequense que  

lhe rendeu fama internacional, um retorno positivo da crítica mundial, indicações ao Oscar de Melhor 

Filme Estrangeiro,  e provocou uma repercussão  no público. O longa-metragem foi lançado em 1986 e  

produzido em meio ao cenário político local marcado pela ressaca coletiva quebequense do Pós-

Referendum de 1981
2
, e pelo acordo neoliberal entre  Margareth Thatcher e Ronald Regan, que 

causaram especulações temerosas no plano político global. O filme narra a estória de um círculo de 

intelectuais, professores de História, que decidem se isolar em um lugar particular rodeado de 

paisagens naturais que  aludem a um retiro utópico.   A montagem das imagens  apresenta a seguinte 

lógica: do início para o meio da narrativa, há uma divisão de gêneros. De um lado, na arena de esportes, 

                                                 
1
Doravante O Declínio. 

2
 O Referendo de 1980 foi realizado pelo governo do Quebec, chefiado por René Lévesque do Parti Québécois, que havia 

prometido,  na sua campanha eleitoral de 1976, que o faria durante seu primeiro mandato.  Ele honrou essa promessa, 

mesmo sabendo que as pesquisas de intenção de voto indicavam uma vitória do NÃO para a soberania do Québec. Um 

segundo referendo,  em 1995, convidava de novo os Quebequenses a se pronunciar sobre o projeto de soberania da 

província. Novamente, o projeto foi rejeitado por 50, 58 % dos votos. 



2 

 

estão Diane, Dominique, Danielle e Louise. De outro, em uma casa de veraneio, estão Rémy, Pierre, 

Claude e Alain. 

O universo de homens e mulheres se mostra compartimentado, mostrado pela câmera, em 

ocularização zero, que funciona como um narrador onisciente.
3
  Ela [a câmera] testemunha da maneira 

como os diferentes gêneros constroem discursivamente a identidade de cada um. A onisciência da 

câmera narradora, a respeito do desenho das identidades masculinas e femininas, só se dá por meio de 

cortes de imagens; um entre-lugar que permite deslocamentos de um espaço para o outro. Trata-se 

essencialmente de um filme “discursivo” feito de diálogos que revelam as experiências sexuais secretas 

do grupo em rituais na cidade de Montréal. Do meio para o fim, a narrativa se torna cada vez mais 

dialógica, quando acontece a fusão dos dois grupos. Dá-se início, então, a uma guerra dissimulada de 

intelectualismos machistas e feministas, até que um dos integrantes tem uma explosão emocional, 

gerando um clima de decepção amorosa, o que dará à narrativa um final melancólico. 

O núcleo do enredo de O Declínio é reaproveitado, após dezoito anos, em As Invasões 

Bárbaras
4
. Nesta continuidade da narrativa ficcional, de 1986, o foco será posto na relação dos filhos 

de  dois dos intelectuais do grupo, Rémy e Diane. O conflito entre pais e filhos, entre duas gerações 

diferentes, revitaliza discussões políticas sobre as contradições do socialismo e do capitalismo,  

justamente em meio ao medo e ao caos generalizados  pelos  atentados terroristas ao World Trade 

Center,  no dia 11 de setembro de 2001. Ao lado de Rémy, um defensor do socialismo, Sebastien, seu 

filho, se torna um dos  principais personagens desta trama distñpica nos  “mau-lugares” de uma 

instituição hospitalar do Quebec. A missão de Sebastien é tornar a morte do pai, que sofre de um câncer 

terminal, menos dolorosa. Nesta empreitada de construção do paraíso no inferno, o filho de Rémy vê, 

no poder do dinheiro líquido, uma chave para abrir caminhos públicos fechados por uma burocracia 

hipócrita e verborrágica. 

                                                 
3
 A ocularização é um conceito de François Jost (apud SOUZA, 2006) que  caracteriza a relação entre o que a câmera mostra 

e o que o personagem deve ver. A ocularização zero corresponde ao narrador onisciente da narração verbal. 
4
Doravante As Invasões. 
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Como um invasor do sistema de saúde do Quebec, Sebastien denuncia o descaso das 

instituições em relação ao cidadão. A peregrinação  deste “invasor capitalista” determina sua 

transformação em um herói marginal, a partir do momento em que passa a buscar heroína, para aliviar 

o sofrimento do pai. Montréal, assim, vai se revelando uma cidade de sombras que esconde um passado 

de remorso e revolta,  quando Sebastien reencontra Nathalie, filha de Diane, que aparece criança em O 

Declínío. Viciada em heroína, Nathalie entra em cena  com a função importante de ser, no plano 

semântico da narrativa, o “anjo da morte”, que vai  fornecer ilegalmente a droga para amenizar o 

sofrimento do moribundo. Com As Invasões, Arcand ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e de 

Melhor Filme em Cannes, em 2003. 

Aproveitando o sucesso internacional dos conteúdos trágicos de As Invasões, quatro anos 

depois,  Arcand concluiu a trilogia despontada em O Declínio com uma produção cinematográfica que 

frustrou a audiência local,  pela crítica autoral violenta ao Quebec, como frustrou a crítica estrangeira, 

que tinha expectativas de experimentar a estética sublime do longa-metragem anterior. Em 2007, ele 

lançou A Era da Inocência
5,

 que trouxe de volta a temática da impotência do indivíduo diante da 

ineficácia da máquina estatal. Desta vez, o diretor traçou o caminho de seu herói sob o ângulo de quem 

tenta prestar serviços públicos ao cidadão, diferente de As Invasões, filme em que  Rémy e Sebastien 

procuram, sem êxito, por  programas de tratamento e estabelecimentos de qualidade dentro de um 

hospital do Estado. 

 Em A Era, a ficção gira em torno da rotina, sem muitas novidades, de Jean-Marc Leblanc, 

um funcionário do governo do Quebec, que se esforça para cumprir suas tarefas diárias de pai, marido, 

cidadão e servidor público. Possuidor de um passado histórico de engajamentos políticos, artísticos e de 

ativismos ecológicos, Jean-Marc percebe que o conjunto de seus movimentos sociais, registrado em sua 

memória, não resultou em gratificações diretas e concretas no nível familiar, profissional e social. Seu 

presente é desolador: sua esposa feminista e egocêntrica o trai, sua mãe falece, após internamento 

                                                 
5
Doravante A Era. 



4 

 

hospitalar, e suas duas filhas adolescentes não o respeitam mais. Sua mente começa a adoecer.  

Fantasmas de corpos de mulheres extremamente afetivas, com o visual de modelos de capa de revista e 

com pulsões sadomasoquistas, preenchem a vida vazia e sem ânimo de Jean-Marc. 

Um dos passos importantes, na formulação de nossas questões de  pesquisa,  foi reconhecer 

que é,  na contramão das estatísticas sociais e econômicas propagadas pelo governo canadense, 

mostrando o retrato de uma sociedade como “a melhor do mundo” para se viver e trabalhar, que o 

cinema de Denys Arcand está situado. As obras cinematográficas, assinadas por Arcand,  nos ajudam a 

compreender como o cinema quebequense renova sua identidade no âmbito das distopias. Elas 

revertem qualitativamente a consciência de seu receptor, tirando-o da passividade para a reflexão 

crítica, com a abordagem de temas sociais. 

A pesquisa bibliográfica sobre a distopia, aplicada ao cinema do diretor canadense, reviu  

conceitos equivocados que  tratavam a distopia como uma “visão negra do futuro” ou um “subgênero 

da Ficção Científica”. As distopias arcandianas aderiram à cultura do presente,  no qual o diretor alerta 

para a corrupção, ou melhor, na linguagem dos seus personagens, para o “cretinismo” por trás das 

organizações acadêmicas, das instituições estatais, das estruturas sociais  (como o casamento), do 

sistema de saúde quebequense (eleito um dos melhores do mundo), do sistema de segurança pública 

(também divulgado como um dos mais eficientes), das instituições religiosas e até da crítica de arte. 

O espírito anárquico e iconoclástico de Denys Arcand se deve às influências recebidas do 

crítico cultural Herbert Marcuse, entre outros, e delas brotou o primeiro estímulo para analisarmos seus 

filmes, enquanto traduções semióticas de teorias críticas da sociedade, muito mais do que trabalhar com  

simples aplicações de teorias clássicas do cinema. O fato de deixar-se influenciar por  teorias críticas  

(Marcuse e Fanon), pelos ideais quebequenses de libertação da Revolução Tranqüila, e também pela 

eclosão simultânea de várias nouvelles vagues pelo mundo  (HENNEBELLE, 1978) nos fez supor que 

Arcand situa seu cinema na convergência desses movimentos sócio-revolucionários para afirmar a 

existência de um “cinema de autor”, que não se rende aos imperativos da grande indústria 
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cinematográfica de Hollywood.
6
 

Realizamos uma leitura investigativa dos primeiros traços da “diferença” do cinema 

distópico de Arcand, que começaram a ser esboçados em seus documentários Seul ou avec d´autres 

(1962); On est au coton (1970); La lutte des travailleurs d´hôpitaux (1976); e Le confort et 

l´indifferénce (1981), seguindo o estilo do cinema direto, e em seus primeiros filmes de ficção La 

maudite galette (1971), Réjeanne Padovani (1973) e Gina (1975). O que o cinema direto tem de 

distópico reside naquilo que seu próprio nome sugere: um contato direto com a fala, as ações e as 

imperfeições das pessoas. Com esse tipo de enfoque, a expressão da distopia, no cinema, revela a 

complexa identidade desse gênero pós-moderno, tirando-o de uma conceitualização simplista e irreal, 

que o associa à condição de mero sub-gênero da ficção científica.  Denys Arcand,  como um “autor” de 

cinema de distopia, apresenta uma narrativa que desenvolve temas científicos, mas sem a pretensão de 

fazer ficção científica, revelando ações, no conjunto de sua obra, que obedeceriam a uma ambição 

maior: desvelar as fraquezas da  humanidade por meio de seus personagens inseridos em  sistemas 

políticos caóticos. (FIGUEIREDO, 2008). 

Socialmente ativo, Arcand desafiou a burguesia dos países desenvolvidos com a primeira 

versão de On Est au Coton, de 1971, censurada pelo Office National du Film (ONF)
7
. Privado de 

difusão, o filme retrata a decadência da indústria têxtil no Québec, e registra as lutas dos trabalhadores 

em tempos do governo autoritário de Maurice Duplessis.
8
 Nota-se, assim,  que o diretor quebequense 

                                                 
6
 A Revolução Tranquila (Révolution tranquille) foi um período de mudanças rápidas ocorridas no Québec durante os anos 

1960. Essa descrição, ainda paradoxal, vivida no período foi usado pela primeira vez por um escritor anônimo no jornal The 

Globe and Mail. A Revolução Tranquila coincidiu com a época da contra-cultura. Algumas mudanças consistem em rápida 

secularização da sociedade, criação de bem-estar social (État providence), sindicalização do serviço público, nacionalização 

da produção e distribuição da eletricidade, entre outras. O mais importante da Revolução Tranquila é a mudança de 

identidade do chamado “Canadense-francês” para “Quebequense”. Recusando este apelativo que o tornava inferior ao 

“Canadense-inglês”, os Quebequenses passaram a sonhar com a soberania da província e a militar por ela. 
7
 A criação do Office National du Film (ONF) é o marco na história do cinema canadense. Ele desempenhou um papel 

pioneiro no campo do documentário social, animação, drama e cinema "direto", e em constante desenvolvimento de novas 

técnicas cinematográficas. Seus filmes ganharam centenas de prêmios internacionais. O ONF nasceu em 02 de maio de 

1939. Ele é revisto em 1950 para passar a ser um órgão governamental. Esta mudança também dá à Agência a missão de ser 

o intérprete do Canadá para os canadenses e para outras nações. 
8
 Maurice Le Noblet Duplessis instalou um governo ditatorial conhecido como La Grande Noiceur. Diz-se que o bem que 

Duplessis fez ao Quebec foi deixar uma grande vontade de liberação de forças autoritárias, que impulsionou a irrupção da 

Revolução Tranquila. 
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havia incorporado o que André Loiselle e Brian McIllroy  (1995) chamaram de auteur provocateur, ao 

transformar seu cinema, anteriormente mais preocupado com questões históricas, em uma arma social 

capaz de desmontar as engrenagens de repressão de uma sociedade. 

Destacamos o nascimento de uma expressão inovadora no cinema adotada pelos “jovens” 

cineastas quebequenses. Antes mesmo de Arcand alcançar o sucesso mundial com As invasões 

bárbaras (2003) e O declínio do império americano (1986), não apenas o cinema do Québec, mas toda 

sua cultura e história política já vinham  criando redes de conexões universais, quando entrou 

paralelamente nos movimentos de libertação nacional engatados pelos países subdesenvolvidos e 

colonizados, que tinham a obra Os condenados da Terra (1961), de Frantz Fanon, como uma bússola. É 

justamente desse período que data o nascimento do “jovem” cinema do Québec, segundo alguns 

cineastas como Jean Chabot e Roger Frappier  (HENNEBELLE, 1969). Nascido de uma ruptura 

cinematográfica e social, o jovem cinema quebequense buscou o caminho da libertação política, 

introduzindo em sua problemática a luta de classes,  a partir de uma leitura neo-marxista da sociedade. 

As questões universais de Denys Arcand afloram quando os processos globais encobrem o 

provincianismo quebequense, com suas questões específicas e comunitárias, já desgastadas por um 

cinema documentário “direto”, que entra em crise na década de 1980. 

Esta tese pretende  mostrar  como se articulam os temas que constituem os intracódigos da 

filmografia de Arcand,  e como alguns dispositivos intratextuais estabelecem analogias culturais com o 

cinema dos países do terceiro mundo. Desbancando a ilusão de um Canadá primeiromundista e 

hiperdesenvolvido, Arcand desvela os sintomas de decadência nas infraestruturas das instituições 

canadenses, na ética corrompida e nos sujeitos impotentes, que se desintegram subjetiva e fisicamente, 

devido aos males que assolam as populações, nesse período de transições histórico-culturais. 

Nesse contexto, é importante mostrar que a globalização, a alienação das mentalidades, a 

coisificação dos corpos, o câncer, o desejo de libertação dos oprimidos, os atentados terroristas, o 

individualismo exacerbado, o consumismo desenfreado e a violência urbana não são preocupações de 
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uma única pátria. Essa globalização torna Denys Arcand um diretor de consciência planetária. Os 

signos distópicos, que afetam a cultura mundial, invadem o cotidiano das cidades canadenses, que 

servem como cenários para as narrativas fílmicas, e são reemitidos pelo cinema de Arcand para aldeias 

globais como um conjunto de signos verossímeis, que lhes soam familiares, provocando, desse modo, 

um prazer estético universal. Muitas vezes, dinamizando a relação global/local, Denys Arcand reinveste,  

na virada do século XX para o XXI, no humanismo de várias vertentes filosóficas, na crítica cultural de 

Marcuse e Fanon e no anarquismo cinematográfico de Jean-Luc Godard para produzir filmes que 

virariam críticas contestadoras da padronização dos hábitos culturais, instituídos pelo imperialismo 

estadunidense. Enfrentando os processos globais da realidade, o diretor canadense posiciona sua 

câmera nas contradições e nas imperfeições sociais, inscrevendo-se definitivamente na era pós-

moderna. 

A finalidade dos filmes de Arcand em seguir a filosofia distópica do desencantamento, 

consiste na descolonização da percepção do mundo, contrariando as fachadas paradisíacas relativas às 

sociedades canadenses divulgadas para o mundo. No momento em que Denys Arcand toca em “temas 

geradores” de debates a respeito da histñria do presente, como a epidemia do HIV, seus filmes se 

aproximam da África; tangendo às questões do serial killer e dos ataques terroristas de 11 de Setembro, 

seus filmes se aproximam dos Estados Unidos; revelando a precariedade infraestrutural dos hospitais, 

seus filmes se avizinham do Brasil e da América Latina; quando ele expressa seu desencanto com as 

utopias comunistas, seus filmes ferem países como Rússia, Cuba e China; e, no momento em que 

Arcand tematiza o comércio e o consumo de drogas como sedativo do mal estar, o diretor acolhe todas 

as nações.  Essa abertura para o diálogo entre cinema e crítica social é uma forma de dizer que  a 

distopia mundial também se concentra na província francesa, que o Quebec está no mundo e o mundo 

preenche o Quebec, sem critérios de avaliação dicotômicos, que se espelham na inferioridade e na 

superioridade, na perfeição e na imperfeição. 

A tese tem, assim, como objetivo a investigação dos processos de ressignificação dos signos 
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distópicos no cinema quebequense dirigido por Denys Arcand. Selecionamos três longa metragens que 

compõem a trilogia do diretor quebequense, cujo ponto de partida se deu em 1986. Para tanto, 

revisitamos brevemente o processo discursivo de estruturação da sociedade perfeita, dentro do código 

narrativo da utopia, tendo como exemplos os mundos imaginários das obras literárias de Platão, 

Thomas Morus, Francis Bacon, Tomasso Campanella e H. G. Wells. À luz das reflexões de Marilena 

Chauí (2011) e Lícia de Souza  (2005), compreendemos o desejo destes utopistas em reverter o quadro 

social, através da negação das imperfeições sociais, da justaposição do ideal e do concreto, ancorando-

se em outros gêneros narrativos como os de  relatos de viagem a mundos não explorados. Por outro 

lado, a hipótese das mudanças estruturais nos códigos das distopias elaborada por Corin diBraga (2007),  

nos auxiliou a entender  a interação contínua entre utopia e distopia pela metáfora do equilíbrio entre 

dois astros distintos dentro de um mesmo sistema astronômico. O movimento conjuntivo, e, ao mesmo 

tempo, disjuntivo, destes dois astros, na pós-modernidade, exerceu influência sobre as formações das 

identidades culturais.  Stuart Hall (2006) explicou as tendências das conjunções disjuntivas, através da 

categoria de sujeito pós-moderno que surge em um ambiente de inversões de processos. O convívio 

íntimo com simuladores, que fornecerá uma falsa e corriqueira sensação de bem-estar ao “eu”, será 

marcado, na lógica distópica de Daniel H. Dei (2005), pela fascinação, pelo desencanto e pela liberdade. 

 Assim como a expressão literária, a expressão da distopia na arte cinematográfica eclode 

igualmente no período entre-guerras, que é explicado em nosso primeiro capítulo. No cinema, o 

“impulso distñpico”, do qual falou Booker (1994), desponta em meio às tendências do expressionismo 

alemão de Fritz Lang. O filme Metrópolis, de 1928, reanima pulsões de correntes artísticas e filosóficas 

críticas e acríticas, contrapondo futurismo e maquinismo ao Sturm und Drang, Marx e Nietzsche. Em 

contrapartida a essa estética de colisão entre o modelo de organização das sociedades modernas e as 

teorias críticas da cultura, Booker (1994) alerta para uma linha de filmes distópicos descomprometida 

com o poder de reflexão. O cinema de distopia traz um herñi cujo “eu” se mostra conturbado pela série 

de enraizamentos, reenraizamentos  e rupturas. São três as fases que podem ser vividas diferentemente 
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pela figura do “bastardo” desenvolvida pelo historiador Gerard Bouchard (2003). Uma tal figura 

apresenta-se suscetível de desestabilizar velhos sistemas simbólicos, atingidos em seus próprios 

fundamentos, e de propor novos modos de reinserção no mundo. 

No início dos anos 1980, os elementos que se tornaram simbólicos no cinema de distopia 

sofreram uma renovação a partir do nascimento de um movimento cultural, inicialmente no Canadá e 

nos Estados Unidos, denominado de cyberpunk. As leituras do gênero cinematográfico e a arque-

genealogia de Adriana Amaral (2006) contribuem para a descoberta das adaptações de clássicos da 

literatura distópica para o cinema como o fator principal da difusão das imagens e dos conteúdos do 

gênero para um espaço de recepção mais dilatado. A obra Laranja Mecânica, de Anthony Burgees, por 

exemplo, publicada em 1966, foi adaptada por Stanley Kubrick, em 1971, e Farenheit 451, escrita por 

Ray Bradbury, em 1953,  foi levada para as telas por François Truffaut em 1966. Entre  os escritores  do 

gênero distópico aquele que mais teve obras adaptadas para o cinema foi o estadunidense Philip K. 

Dick. A transmutação das substâncias que foram inseridas na nova seara do cyberpunk deram origem a 

sub-gêneros híbridos e heterogêneos inéditos, tais como o technoir, capazes de retrabalhar temáticas 

distópicas. 

Sendo uma ficção originalmente pós-moderna, as distopias asseguram seu caráter de gênero 

circulante, flexível, descentrado, sem local fixo de atuação, e sua elasticidade chega às diegeses 

fílmicas, tanto de cineastas-autores engajados em algum movimento de libertação nacional, quanto de 

diretores apenas comprometidos  em lançar suas câmeras, de maneira neorealista, sobre uma 

comunidade insana e com seus valores morais deteriorados. Com a adaptação das convenções do 

gênero distñpico nos “cinemas nacionais”, os filmes deixaram de ter como cenários as cidades de 

Londres e Los Angeles, e começaram a ser rodados em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, 

como o Brasil, ou em nações que lutaram por suas independências territoriais e econômicas como o 

Quebec. 

À luz dessas considerações, formulamos quatro questões para nortear nossa investigação: 



10 

 

     a. No novo milênio, onde as ideias utópicas e revolucionárias são freadas pelo 

conformismo, pela apatia mental decorrente da automatização institucional, e pela busca de amparo 

tecnológico, pode-se reconhecer as forças intelectuais de Marcuse, Fanon e de Jean-Luc Godard  

propagadas nos filmes de ficção dirigidos por Denys Arcand? 

    b.   Aderindo ao cinema de ficção, Denys Arcand é premiado e indicado ao Oscar.   Estaria, 

então, Arcand dando origem a uma nova nouvelle vague no cinema canadense, consistindo em fazer o 

jogo duplo que aceita  os modelos hollywoodianos, mas também preserva sua autonomia na direção, 

dando origem a uma nova forma de “cinema de autor”? 

 c.    A presença recorrente nos filmes de Denys Arcand, de dois eixos-temáticos  [A ruptura 

das relações utópicas e a alienação dos sujeitos na utopia fragmentada], reveladores das condições 

distópicas do Canadá contemporâneo (Montreal-Quebec), corrobora a ideia de uma prevalência da 

transposição
9
 no cinema pós-moderno, em comparação aos outros tipos de traduções intersemióticas? 

 d.    Os processos de significação da distopia no cinema de Denys Arcand se dão associados 

à representação de temáticas sociais vinculadas à formação histórica atual? 

Com um edifício metodológico,  baseado  na discussão de temas socioculturais, provenientes 

da época pós-moderna, a tradução intersemiótica postulada por Júlio Plaza (1987), vislumbra 

movimentos sígnicos que se deslocam de um meio significante para outro, suscetíveis de instaurar 

relações dialógicas entre informações semânticas e estéticas. Assim, tradução requer interação ativa 

entre linguagens e receptores, e não supõe uma assimilação linear de conteúdos ideológicos: Tradução 

determina movimentos entre identidades e diferenças, capaz de buscar, nas matrizes significantes 

originais, elementos fundamentais para a apresentação de mensagens novas, que não ocultam suas 

naturezas significantes anteriores, mas asseguram uma continuidade dinâmica, aptas a provocar a 

aparição  de novos bens culturais que forçam estruturas sempre prontas a operar transformações de 

formas e conteúdos. 

                                                 
9
 Explicaremos o funcionamento da “transposição” mais adiante. 
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PASSOS METODOLÓGICOS: TRADUÇÕES INTERSEMIÓTICAS. 

 

Os três tipos de tradução que Plaza descreve, baseadas na semiótica de Peirce, são assim 

denominados: transcriação, transposição e transcodificação. A análise do cinema de Denys Arcand, 

com base nessas operações tradutórias  pretende apontar para a afinidade que o diretor do Quebec tem 

com  temáticas globais, expostas em matrizes sígnicas originais,  capazes de afetar a significância dos 

bens culturais do Quebec.  Como ferramenta metodológica, a tradução intersemiótica deve fomentar o 

diálogo crítico entre o cinema quebequense e certos fatos dos  séculos XX e XXI,  captados em signos 

específicos, que atualizam as narrativas das distopias em linguagem cinematográfica, atentando para o 

tom sombrio e bizarro que emana de tais narrativas. 

Cada temática específica, observada nos três filmes que são analisados,  atuará como eixo  

semântico integrando à discussão passagens, ações, cenas, diálogos e dramatizações representativos  

das três tramas fílmicas, que correspondem ao tema abordado em cada capítulo. A inter-relação entre os 

filmes consiste em reuni-los e articulá-los, em uma discussão em torno de diferentes eixos temáticos, 

que representam as preocupações do diretor quebequense, em uma era antiutópica,  na qual a 

globalização gera um impacto sobre a construção das narrativas mais recentes. Com o advento da 

globalização, questões relativas à história local do Canadá (Montréal-Québec)  ficam escamoteadas 

quando temas ligados aos fenômenos globais ganham maior relevo. Em torno de cada sub-item, 

derivado de um eixo determinado, circularão, numa relação de cruzamento comparativo, 

exemplificações retiradas de cada narrativa no intuito de colocar os filmes de Arcand em intersecção, 

formando um feixe de relações intratextuais que denuncie em conjunto os aspectos distópicos da nova 

ordem mundial. 

 Segundo Plaza (1987), as transmutações - outro nome dado aos fenômenos de mediação e 
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produção sígnica - se dividem em tipologias, que funcionam de modo permeável. Roman Jakobson 

(1999, p. 63) já havia enumerado três tipos de tradução: intralingual, interlingual e intersemiótica. Esta 

terceira é, por ele  definida, como  interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não 

verbais”, e é exemplificada pelas traduções entre literatura e pintura, música e poesia, teatro e cinema. 

Júlio Plaza  retoma a concepção de tradução intersemiótica, à luz da semiótica peirceana, afirmando 

que o pensamento pode existir na mente em estado de formulação, mas necessita da linguagem para ser 

extrojetado. A linguagem é uma mediação, um “terceiro universo” entre o real e a consciência. É um 

sistema, um padrão organizado culturalmente que faz com que cada sistema cultural possa ser 

percebido diferentemente, segundo a visada de cada pensamento e de cada consciência. 

Sabe-se que a mediação é uma palavra central na fenomenologia peirceana e tem por objeto a 

investigação de todas as linguagens possíveis e de todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de 

produção de sentido
10

. Nessa fenomenologia, também chamada de faneroscopia
11

, o signo representa 

seu objeto através de um signo mediador do pensamento que é o interpretante. Como signo mediador 

do pensamento, o signo interpretante se distingue do intérprete que é exatamente o indivíduo que faz as 

relações do signo apresentado com o objeto que ele representa. Os fenômenos sígnicos aparecem à 

consciência, segundo três modos categoriais que funcionam como modos de operação do pensamento-

signos que se processam na mente interpretante (PEIRCE, 1977).
12

 Vejamos as características das três 

categorias para podermos melhor entender os três tipos de tradução intersemiótica. 

1.   A primeira categoria é denominada  primeiridade (Firstness).  É a categoria da possibilidade 

qualitativa, a  qualidade sensível das coisas. É o domínio do virtual. O  primeiro  é um signo presente e 

                                                 
10

Para  uma descrição da teoria peirceana, vide  PEIRCE, Semiótica (1970) e fontes secundárias como SOUZA ,  Introdução 

às Teorias Semióticas   2006) e  SANTAELLA ,  O que é Semiótica  (1983). 
11

  Peirce designa faneron como tudo que é presente ao espírito, podendo ser algo real ou não. Ele vê na palavra idea, termo  

comum aos filósofos ingleses,  uma conotação aproximada daquilo que ele entende por faneron. Seguindo a organização dos 

escritos originais de Peirce, faneron parece ser um fenômeno eclodido na manifestação da primeiridade, o mentor 

estadunidense dá exemplos de fanerons como sendo qualidades de sensações independentes de suas concreções. Para ele, 

trata-se de uma qualidade em si mesma, que é um pode-ser não necessariamente realizado. 
12

Peirce batizou também sua fenomenologia de faneroscopia, que significa “aquilo que é percebido pelos sentidos”. A 

fenomenologia peirciana é uma filosofia científica da linguagem, portanto, consiste em averiguar os fenômenos sígnicos da 

existência, seja no plano psíquico ou social. A semiótica de Peirce tem por objetivo investigar o caráter ontogenético de 

todas as linguagens (SOUZA, 2006).   
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imediato que não entra em relação com outro, e não é segundo para uma representação. Ele é iniciante 

e original. Ele não pode ser pensado, nem afirmado, porque afirmá-lo já é  levá-lo para a categoria 

seguinte da secundidade, que já implica relação de dois signos.  Os signos na primeiridade existem em 

caráter absoluto, como epifanias de sensações que brotam como configurações espontâneas da mente. 

Esta categoria é aquela das sensações, da afetividade, que impulsionam o processo semiótico, e nela 

reside um dos focos originais de Peirce, pois a interpretação não começa pela reflexão e razão, e sim 

pelo sentimento. 

    2.  A  secundidade (Secondness) é a categoria da existência, o domínio do fato atual.   Quando 

uma qualidade sensível se incorpora e passa a existir em algum lugar, em relação a alguma coisa, ela 

entra na categoria da secundidade. Um  sentimento que é identificado, sendo relacionado a algum fato, 

se torna segundo e passa a existir na sua singularidade.  A secundidade é a categoria do reagir e 

interagir, é o plano da interação dialógica. 

           3.  A  terceiridade (Thirdness) é a categoria da lei, o domínio da legislação. A terceiridade 

aproxima o primeiro e o segundo numa síntese explicativa. Ela corresponde ao pensamento em signos, 

no momento em que se interpreta as relações estabelecidas entre os signos. O terceiro é um signo 

mediador entre o intérprete e os fenômenos, o signo que traduz um objeto de percepção em um 

julgamento (PEIRCE, 1977). 

Essa breve descrição das categorias peirceanas é fundamental para a compreensão das 

traduções intersemióticas. Mas, antes de apresentarmos como Plaza (1987) as classifica, lembremos 

ainda que o signo, em Peirce, é composto de um signo representante (representamen), de um objeto e 

de um interpretante.  Esta é a tríade do signo cujos elementos se dividem em tricotomias, tipos 

possíveis de sub-signos. A tricotomia que ficou mais conhecida é aquela que se relaciona com o objeto 

que se apresenta assim: 
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1. Ícone: O signo de um possível é um signo de primieridade. Um signo é um ícone, se ele se 

assemelha a seu objeto e se as qualidades que compõem essa semelhança pertencem ao próprio signo, 

quer o objeto exista ou não. A semelhança entre signo e objeto é criada pelo próprio signo, o que faz 

que o ícone possua uma natureza indefinida e imprecisa. Quando adquire representação, o ícone 

participa do trabalho de tradução e dos jogos de representação com uma  face designada de  “objeto 

imediato”. Esse tipo de objeto com ao qual o ícone se liga para adquirir veiculação dentro do signo tem 

a função de ser  a sugestão e a indicação efetuadas pelo signo do real. Portanto, trata-se de uma alusão 

feita pelo signo para indicar o “objeto dinâmico”, que é o objeto que circunda as linguagens, os objetos 

reais, mas que não se apresentam em sua totalidade em uma representação, pois as partes da realidade 

que são representadas só podem sê-lo pelos objetos imediatos que podem sofrer vários recortes 

retóricos para apresentar determinadas partes do real. 

 Na práxis do cinema, o exercício dos ícones – a iconicidade – no pensamento criativo dos 

autores é uma mola propulsora da montagem expressiva
13

. Os ícones, que podem ser um sentimento, 

uma emoção ou uma vontade genuína, quando agem em conformidade com os objetos que estão ao 

alcance da existência do artista, liberta o diretor do compromisso com a estética do previsível: a 

sequência lógica, a linguagem discursiva e a cronologia histórica. O transbordamento de signos 

icônicos do pensar para o agir do cineasta lhe dá autonomia  em relação à operação de câmera, e em 

relação ao encadeamento narrativo. A montagem expressiva é uma montagem de primeiridade, pois 

privilegia  a criatividade do cineasta em transformar os objetos do mundo, os objetos dinâmicos, em 

objetos imediatos inusitados, superpostos e fragmentados; ela obriga os intérpretes a preencher os elos  

entre os variados planos como experiência de desafio, contrastando com a experiência de 

reconhecimento mimético em que o objeto imediato representa, da forma mais similar possível, os 

                                                 
13

 A montagem expressiva é caracterizada pelas justaposições de planos e tendo por finalidade produzir um efeito direto e 

exato através do choque de duas imagens. Neste caso, a montagem visa exprimir através de si própria um sentimento ou 

uma ideia; deixa então de ser um meio para constituir um fim. Tende a produzir, sem cessar, efeitos de ruptura no 

pensamento do espectador, fazendo-o tropeçar intelectualmente para tornar mais viva nele a influência da ideia expressa 

pelo realizador e traduzida pela confrontação de planos (EISENSTEIN apud PLAZA, 1987). 
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objetos dinâmicos que o circundam. 

 2.Índice: Signo que remete ao objeto em razão de uma relação direta de contigüidade.  O índice 

difere do ícone no seu modo de funcionamento: enquanto este depende de relações representacionais de 

semelhança, o índice envolve a existência de seu objeto e, por isso, ele pertence à secundidade. É um 

signo de reação. Se nas relações de representações objetais, o ícone funciona por meio do objeto 

imediato, o índice irá se apresentar na modalidade de objeto dinâmico. Este é uma ocorrência, um fato 

presente, passado e futuro, uma coisa existente ou um objeto fictício. Por ter uma forma material, trata-

se de um signo concretivo. O objeto dinâmico ou Dinamóide será aquele efeito da sugestão feita pelo 

objeto imediato veiculado dentro do signo. Dentro do processo de criação cinematográfica, os objetos 

dinâmicos são tratados como peças advindas de uma realidade vivida, para auxiliar a construção de 

uma realidade fictícia no processo de montagem. A montagem narrativa é aquela que, por contiguidade 

metonímica, desenvolvendo suas tramas em continuidade espaço-temporal, evolui por desdobramento 

de índices, capazes de representar, da forma mais  mimética possível, seus objetos dinâmicos, a 

realidade extra-diegética. Ela se diferencia assim da expressão narrativa. 

         3. Símbolo: Signo que remete a seu objeto em virtude de uma convenção,  hábito ou 

lei de que ele é portador (PEIRCE, 1977). Além da função que o signo tem de fazer a mediação entre o 

objeto imediato e o objeto dinâmico, ele possui a virtude de instaurar uma lei dentro da atividade 

cognitiva de aproximação entre um objeto e outro via generalidade. No processo de criação 

cinematográfica,  os signos legislativos, produtores de normas e convenções, vão criar conceitos e 

ideias, de acordo com os modos de montagem, com o grau de continuidade que as montagens entretém 

com o real. 

A partir dessa tricotomia, podemos agora pensar nas principais  fases das traduções 

intersemióticas, apresentadas por Plaza (2001): 

1.  Tradução icônica:  baseia-se no princípio de similaridade de estrutura. Deve existir aí 

analogias entre os objetos imediatos, numa espécie de tradução, capaz de produzir significados com 



16 

 

qualidades e aparências apresentadas em estruturas similares. Esta tradução é chamada de  transcriação. 

2.  Tradução indicial: também chamada de transposição,  pauta-se na contigüidade da 

representação do objeto Imediato com seus objetos dinâmicos. Como o índice é um existente, ele 

autoriza uma continuidade dos objetos, referências que estão no exterior da representação. Em suma, na 

transposição  indexical, verificam-se as relações de causa e efeito entre signos e contexto referencial. 

3. Tradução simbólica: Trata-se de uma transcodificação que opera por contigüidade de 

convenções. Ela incide sobre um processo instituído composto de leis, convenções e hábitos dos 

gêneros, da formação de personagens, da construção das tramas, etc. Pensar a tradução nesse nível 

significa verificar a formação de valores, ideias e tudo que se referir à codificação sistemática e 

legislativa dos signos. 

Com base neste aparato, identifica-se os eixos temáticos que permitem a construção da espinha 

dorsal da tese, com determinados temas centrais e sub-itens derivados deles, que fomentam a 

criatividade de Arcand e articulam suas tramas fílmicas. Os eixos de discussão tangem, assim, 

temáticas relativas à agenda pós-moderna, denunciadas por Arcand como agentes que contribuem para 

tornar o mundo mais desumano, tais como os efeitos da globalização, a fragmentação e o 

descentramento das utopias, a negação de opositores na sociedade, a eutanásia, as drogas, os simulacros 

alienantes, a violência urbana, os terrorismos e as epidemias patológicas. 

Nos capítulos de análises fílmicas, o segundo e o terceiro, com a aplicação dessas traduções, 

empreendemos igualmente um diálogo com  reflexões críticas de outros autores em relação ao universo 

temático oriundo da época pós-moderna. As conexões de um conjunto de temas variados, nos filmes 

selecionados,  mostrará a consciência de Denys Arcand, enquanto diretor de um cinema que busca 

retratar as fragilidades de um mundo globalizado, que não conseguiu garantir a concretização das 

utopias. Neste mundo, Arcand põe em ação heróis dissidentes – os antiheróis -  e enfraquecidos pela 

impossibilidade de não poderem transformar a realidade de uma parte da população que confia na 

prontidão do Estado para solucionar seus casos. 
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Para reforçar nossas análises, a entrevista que fizemos pessoalmente com Denys Arcand, em 

Montréal, contribuirá para responder alguns questionamentos específicos  que surgiram ao longo das 

interpretações dos signos decodificados em seus filmes.  Nesta entrevista, gravada no ano de 2012, o 

cineasta pôde falar sobre a história de suas produções cinematográficas, e  sobre o que pensa a respeito 

do presente e do futuro da humanidade na qualidade de historiador. 

Na compreensão da identidade do “novo” cinema do Quebec, que começou a ganhar autonomia, 

a partir da metade do século XX, em meio às insurgências de códigos socioculturais e estéticos 

revolucionários, buscamos os pressupostos teóricos das traduções intersemióticas para mostrar como a 

dinâmica de vários códigos de ordens política, filosófica, intelectual, científica, artística e histórica se 

combinam para originar uma cinematografia nacional de expressão distópica, dentro da província 

francesa do Canadá. Sob a ótica desse aparato semiótico, observamos que Denys Arcand assume uma 

postura crítica de intérprete-tradutor de signos culturais e formas estéticas que invadem a cena social 

canadense, sobretudo, a quebequense, nas últimas décadas do século XX e no limiar do século XXI. 

Nesse cinema de autor, de forma distópica, Arcand empreende uma dialogia intracódigos; 

passagens internas que autorizam transformações produtivas de signos de suas próprias narrativas. Ele 

efetua, igualmente, transformações de formas e conteúdos de sistemas de signos, advindos, não apenas 

de correntes estéticas  distintas, relativas às linguagens cinematográficas, como também traduções do 

pensamento de variados filósofos dos séculos XX e XXI. Como não existe atividade tradutória sem os 

signos da lei, observa-se o quanto Arcand lida com a transposição para imprimir seu próprio estilo no 

cinema quebequense e internacional, criando, assim, uma espécie de rede intersemiótica, onde 

predomina uma constelação de formas e conteúdos, em estado configurativo permanente, apta a 

autorizar permutas constantes entre as linguagens do mundo contemporâneo. Como diz Plaza (2001, 

p.209), a tradução é um dispositivo essencial para o mundo multimídia atual, “porque esses meios e 

linguagens inscrevem seus caracteres nos objetos imediatos dos signos intensificando  a historicidade, 

tornando proeminente o trânsito intersensorial, a sensibilidade contemporânea, a “transculturação”.” 
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Com esses fundamentos teóricos-metodológicos, abordamos, no segundo capítulo, como o 

fenômeno da globalização interfere nas motivações ideológicas dos personagens, nos três filmes, 

atravessadas pelas conotações utópicas,  relativas ao desejo de um Québec livre, como nação soberana. 

A transcriação das formações narrativas e semânticas das várias tendências vanguardistas, já 

mencionadas, produz uma linguagem fílmica própria a Denys Arcand, suscetível de instaurar uma 

nouvelle vague canadense. Esta linguagem revela ainda mais suas características específicas quando 

observamos que seus efeitos semióticos passam a serem ampliados pela tradução indicial, provinda de 

conexão dinâmica e contígua com as realidades particulares do Québec. 

 No terceiro capítulo, analisamos a trajetória de intelectuais, professores de História, que se 

desiludem com as ideologias utópico-revolucionárias  que emergiram na época da Revolução Tranquila. 

A tradução icônica, nesse nível, é examinada como um núcleo semiótico capaz de produzir significados 

sob a forma de qualidades. Em outras palavras, a transcriação se caracteriza em montagens expressivas 

que permitem a tradução de várias correntes de pensamento (marxismo, trotskismo, maoismo, 

desconstrucionismo, pós-colonialismo). Mesmo sendo tendências contraditórias, essas correntes se 

encontram em formações  icônicas, onde se instalam o diálogo, a informação estética, a 

imprevisibilidade, e a fragilidade sígnica, autorizando a ambiguidade própria da  nouvelle vague 

distópica de Arcand. 

     Concluímos, buscando mostrar como operações tradutórias, como a transcriação e a 

transposição, através de montagens semióticas, próprias da narrativa fílmica,  articulam a organização 

da trilogia arcandiana, como metáfora de uma sociedade marcada pela força de 

pensamentos  distópicos, capazes de minar  pilares utópicos construídos durante a Revolução Tranquila. 

Mostramos, igualmente, como a transcriação, aliada a várias espécies de tradução simbólica, que se 

relacionam com os objetos do signo, por força de convenções, garantem o sucesso mundial de Arcand 

como autor oscarizado.  É que o cinema de autor, animado por transcriação própria, incorpora certas 

leis do simbolismo hollywwodiano, mas não se submete totalmente a elas, graças exatamente a 
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operações tradutórias, aptas a modificar a previsibilidade de linguagens padronizadas. Como o diz 

Plaza (1987, p. 209) "a tradução itnersemiótica revela-se, assim, como dispositivo que pensa as 

diversas formas da arte, onde a colaboração entre o lúcido e o lúdico equivale ao amálgama entre 

pensamento lógico e analógico, isto é, fusão entre Oriente-Ocidente, equilíbrio entre o sensível e o 

inteligível. " 
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CAPÍTULO I – A DISTOPIA NO CINEMA DE DENYS ARCAND. 

  

 

 

 

 

 

1.0 O QUE É DISTOPIA? 

 

 

 

 

Antes de começarmos a articular a série de conceitos que visam à formulação de uma definição 

a respeito dos aspectos literário, sociais, filosófico e também fílmico das distopias, é necessário 

buscarmos a compreensão de como o código da utopia tem sido classificado por historiadores e 

pesquisadores ao longo do século XX. É que o código da utopia, gênero que comporta uma dicotomia 

importante (utopia positiva e utopia negativa), veio a se tornar um suporte que precede e dissemina 

uma abundância de subgêneros distintos. Do gênero utópico, uma variedade de termos a ele associados 

aparece de forma diferenciada a partir da percepção cética e da previsão pessimista de intelectuais 

importantes dos séculos XIX e XX em relação ao projeto imaginado por Thomas Morus. Podemos citar, 

assim, sinônimos como a anti-utopia, a contra-utopia, a eutopia, a cacotopia, a pseudo-utopia e a semi-

utopia (BRAGA, 2006). 

Não é nosso objetivo aqui explicar como cada sub-gênero utópico se particulariza e nem 

examinar as narrativas utópicas, mas assinalar sumariamente um conjunto de hipóteses e aspectos que 

passaram a caracterizar a natureza das utopias. É que alguns pesquisadores que trataram de se debruçar 

sobre o território das distopias, tais como Russell Jacoby (2007), Aldous Huxley (1936), Corin Braga 

(2006), Daniel H. Dei (2002), observaram a existência de um paradoxo e de uma lógica na gênese das 

distopias, chegando a um problema crítico: a distopia não é apenas o contrário da utopia. Ela nasce da 

própria utopia que é seu complemento lógico. 

Embora Platão tenha imaginado em A República, já na Antiguidade, um modelo de sociedade 

perfeita marcada pela expulsão dos poetas, pelo controle da estética da arte e aprisionamento de 
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habitantes em uma caverna vetando-os da realidade do mundo exterior (Mito da Caverna), o termo 

utopia é cunhado pelo Chanceler Thomas Morus no Renascimento do século XVI, supostamente 

maravilhado com os relatos sobre a descoberta da América e influenciado pelo modelo da república 

platônica. Nesse texto inaugural, Morus pôs em relevo a dualidade da estrutura utópica, classificando 

em dois polos paralelos as imagens da Inglaterra e da Utopia, do “nosso mundo” e do “deles”, do 

“aqui” e do “alhures”. Esse jogo narrativo de espelhamento das imagens de duas sociedades, uma real e 

outra ideal, estabeleceu uma forma de se propor, através dos séculos, modelos alternativos de 

reconstrução de sociedades cañticas e injustas. É o “outro” duplicado da sociedade contestada, em sua 

forma re-idealizada, contendo códigos e sistemas de ideias capazes de reverter aqueles que vigem e que 

são utilizados para instalar formas de injustiça. 

O livro de Morus se um tornou um paradigma, lançando a matriz para as utopias modernas que 

o sucederam, mas cada narrativa do gênero se articulou de modo distinto. Mesmo com suas distinções,  

as diversas obras sobre utopias não puderam ausentar duas características típicas da imaginação do 

utopista, que são a abolição da historicidade do presente, e a evasão da realidade vivida. Essas 

estratégias de criação culminaram em um escapismo que confina a idealização de um mundo perfeito 

em espaços insulares representados, na maioria das vezes, por ilhas. Existe a hipótese de que após ter 

ficado fascinado com o retrato criado da Ilha de Fernando de Noronha por Américo Vespúcio em seus 

relatos, no auge da expansão marítima e com a descoberta da América, Thomas More, imaginando ser 

aquele um local idealizado e que não existia, concebeu o termo utopia. 

Décadas adiante, os aspectos principais do texto fundador do gênero passaram a consubstanciar 

os diversos setores (legislação, arquitetura, organização institucional, etc) das cidades ideais em A 

cidade do sol (1602), de Tomasso Campanella, em Nova Atlântida (1627), de Francis Bacon, em A 

modern utopia (1905), de H. G. Wells, como exemplifica M. Keith Booker (1994).   

Tomando em conjunto as principais características da utopia, em Notas sobre utopias, Marilena 

Chauí (2008) certifica que, em alguns casos, tal projeto humano pode ser visto como uma sociedade 
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futura que se perfila através da supressão dos elementos negativos, das imperfeições da sociedade 

existente, como a opressão, a desigualdade, a exploração, a dominação e injustiça. Nesse tempo futuro, 

a sociedade é erguida também mediante elementos positivos, tais como os conhecimentos científicos, 

os procedimentos técnicos e as artes.  Para complementar, Licia de Souza (2004) evidencia o 

desenvolvimento do código utópico ancorado no modelo de narrativas de viagens, em que um viajante, 

acompanhado de seu guia autóctone, começa a construir os pilares de uma cidade ideal, o que ilustra a 

tese de um país para inventar. 

Na passagem do século XIX para o século XX,  os principais elementos que constituíam as 

narrativas utópicas (sociedade ideal, organização social, viagens imaginárias a lugares distantes e 

desconhecidos, terrenos insulares, inventos sofisticados, etc) serviram de complemento para o campo 

de atividade imaginativa da Ficção Científica
14

, gênero literário que foi inaugurado por Mary Shelley e 

sofisticado com as visões futuristas do escritor inglês H.G. Wells e do escritor francês Júlio Verne.  

Principalmente por intermédio de H.G. Wells, a literatura de utopia e a Ficção Científica desenvolveram 

relações de intercâmbio, renovando a configuração de um dos dispositivos narrativos centrais que guia 

os dois gêneros: o deslocamento de consciências ilustrado em viagens a dimensões já conhecidas no 

passado ou não.  Na sua Era Clássica (1820-1920) e na sua Era de Ouro (1930-1960), a Ficção 

Científica reanimou a fé no progresso científico para melhorar a vida do homem, crença criada 

inicialmente em narrativas utópicas do século XVIII, como a de Francis Bacon (AMARAL, 2006).  Os 

reinos mágicos, fantasiados por utopistas desde o século XVI, estimularam a imaginação de autores tais 

como Júlio Verne, H.G. Wells e Isaac Asimov em suas recriações, na transição do século XIX para o 

século XX, das noções de bem-estar e de paz, características típicas da utopia, em terrenos fictícios em 

que a ciência é instrumento de cristalização desses objetivos pacificadores. 

No decorrer da primeira metade do século XX, a humanidade  presenciou a força destrutiva da 

Primeira  Guerra Mundial (1914-1918), deixando cidades européias em ruínas,  viu a Revolução Russa 
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Doravante FC. 
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(1917) comandada por Lenin sendo transformada, sob o poder de Stalin, em um regime ditatorial que 

exterminou cerca de mais de um milhão pessoas, dentre elas grupos contra-hegemônicos de artistas e 

de intelectuais, e testemunhou a ascensão de totalitarismos ambiciosos e sanguinários como o nazismo 

alemão, o fascismo italiano e o socialismo chinês. Com o peso dessas circunstâncias,  a possibilidade 

da realização de um mundo utópico se desvaneceu significativamente, e as contradições da utopia 

começaram a ser articuladas, especificamente no período entre-guerras (1918-1935), com um novo 

código que passou a se chamar distopia. Nessa época, o clima de colapso e de pessimismo provocou 

respostas ácidas advindas tanto de intelectuais quanto de artistas que demonstraram anteriormente 

otimismo para com os sonhos utópicos. 

Na opinião de muitos estudiosos como Rachel Ives (2010), a distopia é uma ficção popular e 

vista como um sub-gênero da FC, ou seja, ela é uma nova tipificação nascida do gênero literário 

popularizado por Shelley, Vernes e H. G. Wells. A partir das leituras de Gary Saul Morson  (1981) e 

Carolina Figueiredo  (2008), evidencia-se que essa premissa generalizante culmina em uma associação 

entre a distopia e a FC  bastante errônea e ingênua. Não estamos negando, aqui, os diálogos entre 

fragmentos textuais, onde se deslocam temáticas, conteúdos e formas, entre os dois gêneros em questão. 

A FC não é uma macrounidade com a qual a distopia  mantem  uma relação primária de microunidade. 

Se o código da distopia é um sistema genérico, ou um sub-gênero, ele o é do código da utopia, que 

nasce  no século XVI, e não da FC que só vai se consolidar nos séculos XIX e XX.  Defendendo, então,  

a noção de que distopia  possui uma expressão fictícia autêntica e uma origem contrária àquela que se 

fez pensar comumente, buscamos alguns fundamentos teóricos para validar esse contra-argumento. 

Em Dystopian Literature: a theory and research guide, M. Keith Booker declara que 

geralmente 

[...] dystopian fiction differs from science fiction in the specificity of its attention to 

social and political critique. In this sense, dystopian fiction is more like the projects of 

social and cutural critics: Nietzsche, Freud, Bakhtin, Adorno, Foucault, Althusser, and 

many others. Indeed, the turn toward dystopian modes in modern literature parallels 

the rather dark turn taken by a great deal of modern cultural criticism.(BOOKER, 
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1994, pg. 40)

15
 

 

Segundo M. Keith Booker, alguns críticos como Gary Saul Morson defendem a ficção distópica 

como um gênero merecedor de uma atenção crítica séria. À luz de Morson (1981), Booker  percebe a 

flexibilidade e a habilidade da ficção distópica para se adaptar a uma ampla série de linguagens 

artísticas e pontos de vistas políticos. O que esse crítico literário chama de “impulso distñpico” não se 

encontra de modo algum confinado ao campo cultural pop-marginal  da FC e tampouco em textos que 

são pouco mais do que tratados políticos superficialmente ocultados. Dessa forma, ao concordar em 

parte com Morson, Booker passa a considerar a distopia como um gênero fictício distinto. Em uma de 

suas hipóteses, esse pesquisador estadunidense sugere que o fato desse tipo de ficção manifestar-se 

como inimiga inerente dos contextos totalitários das sociedades criticadas por ela fortalece sua 

distinção enquanto gênero em comparação às sociedades imaginadas que não toleram ou não cedem 

oportunidades para discursos críticos. E para diferenciar radicalmente os dois gêneros em questão, 

Morson enfatiza a condição da ficção distópica enquanto anti-gênero, de modo que ela claramente se 

opõe ao utopismo tecnológico das primeiras expressões da FC norte-americana. 

Não é por acaso que alguns autores de obras distopícas  evitaram ser seduzidos pelo fetiche de 

se tornarem escritores de um gênero que buscou a aceitação do mainstream
16

 apelando para as 

produções de entretenimento popular compostas por enredos fantásticos em relação ao progresso 

científico. Vejamos, então, a revelação de Laura Huxley, segunda esposa de Aldous Huxley: 

Aldous ficou apavorado, eu acho (e eu certamente estou) porque o que ele escreveu 

em A ilha não foi levado a sério. Foi tratado como um trabalho de ficção científica 

quando não era ficção, porque cada uma das maneiras de viver que ele descreveu em 

A ilha não era um produto de sua fantasia, mas algo que tinha sido experimentado em 

algum lugar, e algumas delas em nossa própria vida cotidiana.(HUXLEY, 1983, pg. 

315) 

 

Para Carolina Figueiredo (2008),  um fator importante que ajudou a confundir distopia enquanto 

                                                 
15

 Tradução livre: [...] a ficção distópica difere da ficção científica na especificidade de sua atenção à crítica social e 

política. Neste sentido, a ficção distópica parece mais com  os projetos de críticos sociais e cuturais: Nietzsche, Freud, 

Bakhtin, Adorno, Foucault, Althusser, entre muitos outros. Certamente, a reversão para modalidades distópicas na literatura 

moderna é paralela  ao pessimismo da crítica cultural moderna. 
16

Ao lado de underground, o seu contrário,  o termo mainstream ocupa o discurso da crítica de arte contemporânea e dos  

meios editoriais para definir um tipo de produto cultural reconhecido pelo público de massa.   
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sub-gênero da FC reside na questão da ficcionalização da ciência, característica utilizada pelo mercado 

editorial na trajetória de catalogação das distopias. A autora de Livros, indústria cultural e distopias diz 

que o que há de atrativo nas ficções distópicas está no seu desenrolar narrativo. À primeira vista, os 

romances parecem aventuras banais. Contudo, com o avanço da leitura, as especificidades das obras 

são reveladas e fica evidente que “os autores mostram, que, embora se aproximem da ciência, não 

fazem FC e que as ações em suas obras obedecem a uma ambição maior: desvelar a própria 

humanidade por meio de seus personagens e dos sistemas políticos apresentados”(ibid, 2008, pg. 473).  

Ela define as distopias como: 

[...] romances ficcionais de ação, o que indica sua estrutura relativamente previsível, 

diversidade de personagens e desenvolvimento de uma trama linear, com começo, 

meio e fim, que tem como objetivo entreter em função do seu caráter aventuresco. Por 

outro lado, as distopias nascem – cada uma em seu tempo – como obras dotadas de 

aura, escritas por seus autores fora da lógica industrial, ou seja, fora do mainstream do 

mercado editorial, estando por isso livre de ideologias dominantes, mas carregando, 

em contrapartida, as reflexões de seus autores, enquanto espíritos livres e críticos do 

mundo, o que os aproxima da arte emancipatória proposta por Benjamin, que exige 

reflexão e senso crítico para ser apreciada.(ibid, 2008, pg. 473) 

 

 A questão é que, como Booker (1994) observou,  as narrativas desse gênero descrevem uma 

tentativa de escapada para o presente histórico, mantendo uma relação umbilical com a realidade atual, 

seus conflitos, incertezas e eventualidades. A distopia discute a idéia de historicidade do presente, 

mostrando que, no passado, foram enterradas as perspectivas de mudança e de harmonia entre os 

membros de uma comunidade. Neste caso, o gênero distópico está ligado ao reconhecimento do caráter 

totalitário da utopia, na construção de um sistema auto-referencial e a-histórico,  e sua narrativa dá 

forma a um mundo referencial semelhante ao desenrolar de um pesadelo. A narrativa constrói assim a 

temporalidade, ligando esse referencial de “pesadelo” à histñria contemporânea relacionada à revolução 

industrial.    

Seguindo, agora, as trilhas abertas pelo site Exploring Dystopias, apresentamos, assim, alguns 

dados históricos significantes que motivaram a culminância da distopia a partir de eventos históricos 
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catastróficos iniciados por ações destrutivas do próprio homem.
17

 Diferentemente da utopia, a distopia 

não nasceu como gênero literário, mas como um neologismo articulado em um discurso político para 

contrariar o significado da expressão fundada por Thomas Morus. 

No contexto da Revolução Industrial do século XIX, precisamente no ano de 1868,  John Stuart 

Mill (1806-1873) utilizou, pela primeira vez, o termo dystopia, para mostrar uma contradição ao termo  

utopia. De acordo com Russell Jacoby (2002), Mill procurou um termo para substituir outro, cacotopia, 

já pronunciado por Greg Weber, designado para descrever um mundo caótico, dominado por um 

governo tirano de políticas excludentes. Mill utiliza o termo dystopia em seu discurso no parlamento 

britânico ao revisar  a proposta de implementação de  uma nova ordem política na Irlanda.
18

 Mill, então, 

enxergou com pessimismo esta suposta mudança no cenário político irlandês, transferindo para seu 

discurso sua previsão assombrosa do futuro de tal nação. Neste fragmento, ele diz: 

É-me permitido, como alguém que, em comum a vários ilustres colegas, recebeu a 

acusação de ser utópico, parabenizar o governo por ter tomado parte neste belo grupo. 

Talvez seja um excesso de cortesia chamá-los de utópicos; eles deveriam ao contrário, 

ser chamados de distópicos ou cacotópicos. O que é comumente chamado utópico é 

algo bom demais para ser posto em prática, mas o que eles parecem defender é algo 

ruim demais para ser posto em prática.(Mill apud Rusen, Fehr e Rieger, 2005, p. 

202) 
 

A maioria dos historiadores e críticos sociais que se preocupam com a origem do fenômeno 

reversivo utopia/distopia foca prioritariamente a cadeia de acontecimentos catastróficos que 

redefiniram o comunismo soviético como uma utopia apocalíptica, desvitalizando a ideologia socialista 

e causando desencanto entre intelectuais antes entusiasmados. Entretanto, esquece-se muitas vezes da 

desilusão provocada pelo evento avassalador e inesperado da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 

ponto de partida, conforme Jacoby (2001), para o engendramento da Revolução Russa e de preparação 

para a Segunda Guerra Mundial.  Da sensação de desencanto com os Impérios Europeus, que entraram 

em colapso econômico e moral no Pós-Primeira Guerra Mundial, o psicanalista Sigmund Freud, em seu 

ensaio A desilusão da guerra (1915), escrito dois anos antes da Revolução Russa e logo após a 
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 www.exploringdystopias.com 
18

 De acordo com Jacoby (2007), a palavra distopia é  originada do grego a partir da junção do prefixo “dys”, que 

significa “doentio” com o substantivo “topos”, que significa “lugar”. 
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Primeira Guerra Mundial ser deflagrada,  expressou a decepção que a guerra veio a provocar e a “baixa 

confiança na idéia de progresso humano.”(BLAINEY, 2010, pg. 124) 

Então, a guerra na qual nos recusávamos a acreditar irrompeu, e trouxe desilusão. Não 

é apenas a mais sanguinária e mais destrutiva do que qualquer guerra de outras eras, 

devido à perfeição enormemente aumentada das armas de ataque e defesa [...] Esmaga 

com fúria cega tudo que surge em seu caminho, como se, após seu término, não mais 

fosse haver futuro nem paz entre os homens.(FREUD, 1969, pg. 288) 

 

Em O Fim da Utopia: política e cultura na era da apatia (2001), Russell Jacoby nos confirma 

essa constatação. Para o crítico social, enquanto o século XIX deu origem  às utopias, o século XX 

semeou as distopias. Ele menciona as obras Os últimos dias da humanidade, de Karl Krauss, e A 

decadência do Ocidente, de Otto Spengler, como reflexões sintomáticas do clima de colapso e de ruína. 

Foi durante os anos que sucederam a Primeira Guerra Mundial, diante da irrealização das grandes 

esperanças que culminaram em 1917 e 1918, que o anti-utopismo começou a se formar. Para Jacoby 

(2001), as utopias que descrevem o nosso século são distopias, como Nós, de Zamyatin, Admirável 

Mundo Novo, de Huxley, e 1984, de Orwell, que mostraram um mundo de controle e de dominação. 

Como já dissemos anteriormente, essas obras literárias foram escritas no período chamado de 

entre-guerras para ironizar e alertar a humanidade para os perigos que ela própria corria caso os 

regimes totalitários comandados por Josef Stalin, Aldoph Hitler e Mussolini vingassem pelo mundo 

afora. Para classificar essas expressões artísticas que não poderiam ser mais chamada de utópicas, J. 

Max Patrick em sua antologia de obras utópicas The Quest For Utopia: na Anthology of Imaginary 

Societies (1952), tendo como co-autor Glenn Negley, resgatou o termo dystopia e o reinventou como 

gênero literário. 

De acordo com Patrick e Negley (apud BRAGA, 2006), a distopia corresponde ao “lugar de 

perversões” ou de “perversidades”, aonde se constrñi uma relação de simetria com o “lugar de 

perfeições” ou das “maravilhas”, que equivale à utopia. Baseando-se nessa simetria de opostos, Corin 

Braga (2006), em seu artigo Utopie, eutopie, dystopie et anti-utopie, desenvolveu um modelo teórico 

que pode diferenciar a utopia da distopia mediante a visualização de um sistema solar de dois astros, 
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um “tenebroso” (cidade infernal) e outro “luminoso” (cidade ideal).  Na hipñtese de Braga, o que 

distingue a utopia positiva da negativa depende do modo que cada autor escolhe distribuir os dois pólos. 

A utopia pode ser um sistema duplo onde o pólo positivo está no zênite (no alhures) e o pólo negativo 

no nadir (aqui), como na obra de Morus, a Utopia e a Inglaterra.  Numa distopia, o pólo negativo está 

no zênite (no alhures ou no futuro de pesadelo) e o nadir (o aqui e agora) aparece como uma 

positividade que não é perfeita, mas que é preferível ao que está por vir (BRAGA, 2006).
19

 

Como a utopia funde-se de maneira complementar com sua antítese, a distopia reverte 

radicalmente as conotações de “bom” e “mal” atribuídas aos pñlos, e o sistema que antes era duplo 

transforma-se em quádruplo. A inversão que ocorre no núcleo da narrativa distópica se dá através dos 

movimentos de revolta impulsionados por protagonitas que percebem as contradições da utopia na 

realidade social. Esses antiheróis se desacorrentam do ritmo acelerado do mundo tecnocrático para 

dialetizar as propostas da utopia e a  existência empírica. O mundo da distopia visto com 

“estranhamento” é equiparado ao “mundo histñrico real”, ou seja, ao “aqui” e o “agora” do autor. A 

cidade infernal revela sua desordem típica mediante testemunho do caos de ideologias e de discursos 

(científico, teórico, político, linguagem cotidiana, etc) que afligem a sociedade atual na tentativa de 

assegurar um futuro próspero para uma humanidade que desfrutará das inventividades técnológicas e 

das descobertas científicas.   

Dentre outros gêneros e sub-gêneros, a distopia se singulariza também quando o autor retoma 

os discursos simbólicos de idealização da perfeição em voga na sua época, seguido de um contra-

discurso que caracteriza as utopias modernas como uma prisão onde o humano age mecanizado diante 

de regras rígidas. Com tom irônico, o contra-discurso distópico nasce da fala de um protagonista, que 
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 Na definição de Braga (2006)  uma configuração espacial é utilizada para  guiar a compreensão dos sistemas 

inversos da utopia. De acordo com o Mini dicionário Sacconi da língua portuguesa, O  zênite  é um ponto em que a vertical 

de um lugar vai encontrar a esfera celeste acima do horizonte. Contrapõe-se a  nadir,  ponto em que a semi-reta, que integra 

a vertical do lugar, encontra  a esfera celeste. Dois pontos antípodas da Terra têm a mesma vertical, porém o zênite de um é 

o nadir  do outro e reciprocamente. 
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tem um perfil de antiherói, após ter se desencantado com um lugar que lhe foi descrito com premissas 

positivas. No decorrer de sua jornada, ele questiona as normas sociais ditadas por tecnoprofetas, 

reservando, para o fim, a decisão de lutar para preservar a situação existente e impedir que ela 

dissemine desastres piores (IVES, 2006). Nesse ponto, perguntamos qual é a identidade do antiherói 

que encabeçou as lutas antiautoritárias e que elaborou o discurso crítico que caracteriza e permeia as 

narrativas distópicas. Ora, se as distopias, como define Booker (1994, pg. 3), situa-se em direção 

oposta ao pensamento utópico, alertando contra as potentes conseqüências negativas do notório 

utopismo, a inversão faz com que o autor traga à tona as vozes das classes excluídas e etnias 

aniquiladas no curso histórico das utopias modernas. Desse modo, o espírito antiheróico do 

protagonista distópico pôde ser incorporado por operários de classes trabalhadoras, ameríndios, poetas, 

jovens marginalizados e alienados, funcionários de um Estado, mulheres revolucionárias, etc.   

Para Corin Braga, esses personagens, cujos comportamentos desafiam os totalitarismos das 

sociedades utópicas do século XX, tem o papel de defensores do humanismo. Eles são designados por 

seus autores para antecipar em visões as conseqüências sociais negativas de um futuro demonizado por 

forças políticas agressivas e descentralizadoras. Nesse sentido, basta identificar o futuro sombrio das 

distopias fazendo-se presente nas sociedades atuais quando, na realidade, o mundo contemporâneo já se 

encontra em fases avançadas de um processo de descentramento das culturas e das subjetividades 

humanas. 

Em A identidade cultural na pós-modernidade (2006), Stuart Hall acusa os processos de 

globalização como movimentos de uma nova ordem mundial que desencadeiam duplos 

descentramentos. Segundo ele, a modernidade tardia trouxe para as sociedades tradicionais uma série 

de mudanças que alteraram as suas composições culturais, o que foi suficiente para abalar os 

referenciais culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, outrora tidos como 

“sñlidas localizações” que sustentavam a ilusão de essencialidade identitária dos sujeitos. Com seu 

caráter desagregador, a globalização, explica Hall, é um complexo de processos e forças de mudanças 
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que acarretaram não somente em descentração dos sujeitos de seu lugar na sociedade e na cultura, mas 

em descentração deles mesmos, constituindo uma crise de identidade para o indivíduo. Em escala 

global, as identidades dos sujeitos estão sendo fragmentadas e, para compor os espaços não 

preenchidos do “eu”, diversos genes identitários se interconectam e desconectam provisñria e 

rapidamente, dando origem à categoria de sujeito pós-moderno. Hall, assim, conceitualiza o sujeito 

pós-moderno como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. Diante da falta do sentido 

de si e da perda do sentimento de pertencimento, esse sujeito buscaria por representações e 

interpelações em sistemas culturais que lhe devolvam a fantasia de uma identidade completa e coerente 

mesmo sendo costurada com caracteres da diferença. 

Na pós-modernidade, é possível observar que um dos difusores das imagens, panoramas, 

cenários e marcas simbólicas mencionado por Stuart Hall para reparar as rupturas ocasionadas pelos 

descentramentos é a mídia de massa, objeto estudado com maior acuidade por Jean Baudrillard. Em 

grande parte, as distopias podem ser definidas ao modo que Baudrillard qualifica a realidade 

contemporânea. A relevante aplicação da crítica social escrita pelo filófoso francês sobre as ficções 

distópicas é defendida por M. K. Booker em The dystopian impulse in modern literature: fiction as 

social criticism. 

Jean Baudrillard argues of Disneyworld´s precursor Disneyland that such parks 

represents a negative escapism that is specifically designed to divert attention from 

social problems in the “real” world. Proclaiming the “hyperreality” of modern 

American society, Baudrillard sees a carefully gauged attempt to set Disneyland off as 

a fantasyland separate from the surrounding reality.(BOOKER, 1994, pg. 2)
20

 

 

As expressões distópicas mais contemporâneas, sobretudo aquelas escritas por Philip K. Dick 

e William Gibson, - O Homem Duplo (1972) e Neuromancer (1984) – reproduzem a cultura de uma 

sociedade nomeada por Jean Baudrillard de “hiper-real”.  No seu clássico Simulacros e simulações 

(1981), o filósofo francês decreta a morte da Ficção Científica e põe em relevo sua análise crítica de 
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 Tradução livre: Jean Baudrillard discute sobre o precursor da Disneyworld, a Disneylândia, que tais parques 

representam um escapismo negativo que seja projetado especificamente para desviar a atenção dos problemas sociais no 

mundo “real”. Proclamando a “hiperrealidade” da sociedade americana moderna, Baudrillard vê uma tentativa de ajustar  

cuidadosamente  Disneylândia como uma terra da fantasia separada da realidade ao redor. 
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um território dissuadido de sentido pelos mass media com características muito próximas das 

sociedades distópicas. 

A primeira categoria corresponde ao imaginário da utopia. A segunda à ficção 

científica propiamente dita. A terceira corresponde – haverá ainda um imaginário que 

responda a esta categoria? A resposta provável é que o bom velho imaginário da 

ficção científica morreu e que alguma coisa está a surgir [...](BAUDRILLARD, 1981, 

pg. 151) 

 

Embora o autor não utilize o termo em seus escritos,  ao mostrar que a realidade de sistemas 

saturados produz uma reversão, ultrapassando a ficção, ele observa o nascimento  de uma outra coisa 

oposta ao imaginário utópico com qualidades que aludem à distopia. Destacando a impossíbilidade de 

constituição do encanto utópico da ficção científica, Baudrillard (1981) diz que o processo agora é o da 

inversão, também identificado por Braga (2006) e Jacoby (2001) como um mecanismo que caracteriza 

as distopias. 

O processo será antes o inverso: será o de criar situações descentradas, modelos de 

simulação e de arranjar maneiras de lhes dar as cores do real, do banal, do vivido, de 

reinventar o real como ficção, precisamente porque ele desapareceu de nossa vida. 

Alucinação do real, do vivido, do quotidiano, mas reconstituído, por vezes até aos 

detalhes de uma inquietante estranheza, reconstituída como reserva animal ou vegetal, 

dada a ver com uma precisão transparente, mas contudo sem substância, 

antecipadamente desrealizada, hiper-realizada.(BAUDRILLARD, 1981, pg. 154-155) 

 

 Para Baudrillard, o universo da simulação, aquele em que o sentido reinjetado pelos mass 

media transformou os espectadores em receptores niilistas, melancólicos e fascinados com o 

desaparecimento da própria espécie humana. A partir disso, é possível cogitar que muitas imagens 

distópicas projetadas pelos meios de comunicação de massa foram destituídas de suas cenas críticas, de 

suas cenas dialéticas, congelando o sentido real do gênero que é o tirar as massas do ponto de inércia e 

incultir nelas o encanto com a dialética. Baudrillard certifica que os sistemas atuais de simulação, de 

programação e de informação são demasiadamente fortes, hegemônicos, pois eles conseguem seduzir 

as massas de sujeitos com a ilusão de que não há esperança para o sentido, que será aniquilado nos 

écrans das televisões. Nessa perspectiva, podemos concordar com o filósofo que a era da simulação 

aliena a faculdade dos sujeitos de saber diferir  “verdadeiro” do “falso”, o “real” do “imaginário”.  Os 

simuladores (máquinas cibernéticas, computadores, automóveis, etc) liquidam todos os signos do real e 
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os substituem por simulacros que adquirem um valor hiper-real, ou seja, mais real do que o próprio real. 

Em Lógica de la distopía: fascinación, desencanto y libertad (2002), H. Daniel Dei dialoga 

com Baudrillard e põe em cheque o tema da fascinação tecnológica como co-participante inerente ao 

efeito de inversão negativa que acontece entre a utopia e a distopia. Dei  argumenta que as sociedades 

pós-industriais conseguiram confundir informação com comunicação. A partir dessa restrição 

conceitual, de que conhecimento significa informação performática, os questionamentos existenciais 

são ocultados pela sobredose de uma sinergia na administração narrativa de sedativos tecnológicos com 

estimulantes dionisíacos. O hedonismo individual e a exaltação da imagem, como metarelato da pós-

modernidade, facilitaram a dissociação do contexto do sistema, a marginalização dos discursos 

periféricos e a globalização da diferenças, mas Dei  assegura que nem tudo se tornou efêmero. Segundo 

esse estudioso, para reparar a crise de sentido que afeta os indivíduos, as sociedades pós-industriais 

estruturaram redes informáticas que os mantêm conectados aos artifícios de seus imaginários e de seus 

desejos. Apesar das tecnologias midiáticas terem quebrado as fronteiras geográficas, a indústria dos 

mass media impõe uma ditadura que impede a comunicação real entre os sujeitos. 

Por tudo que foi exposto, terminamos esse tópico ainda à maneira de H. Daniel Dei , que afirma 

que a distopia é uma manifestação típica da pós-modernidade, uma culminância do projeto utópico da 

modernidade. Ela nasce da crítica à razão instrumental. Por outro lado, o discurso da distopia ataca um 

tipo de ciência metafísica que defendia os paradigmas dos “grandes relatos” a respeito dos homens e 

seus povos. Dei  decide afirmar que a pós-modernidade é uma distopia por dois motivos: 1. existe uma 

continuidade de sentido entre o projeto da modernidade e o estado material das sociedades pós-

industriais; e 2. há uma linha de comunicação direta, um vínculo interno, imanente, entre a utopia e a 

distopia. Mas para esse pesquisador, a pós-modernidade está longe de ser o fim das utopias. Ela é o 

rosto desnudo, distópico, da utopia da modernidade.  
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2.0  O CINEMA DE DISTOPIA. 

 

 

 

 

A grande fortuna crítica do cinema de distopia (M. Keith Booker, Exploring Dystopias etc)  

aponta Metrópolis (1927), do diretor alemão Fritz Lang (1890-1976), como a primeira produção 

cinematográfica do gênero. Assim como Nós (We, 1925), de Yevgény Zamyatin, e Admirável Mundo 

Novo (1933), de Aldous Huxley, o filme de Lang foi lançado exatamente no período entre-guerras, 

onde o diretor alemão deu início ao entrelaçamento dos fios do cinema de ficção com uma crítica 

cultural autoral e de raíz marxista. Ele mesclou os signos de uma realidade em extrema tensão causada 

pela força destrutiva da máquina de guerra com as tendências do expressionismo alemão. De acordo 

com o estudo de Laura Cánepa (2006), pode-se subentender que o Pós-Guerra foi um momento 

histórico crucial para despertar o interesse do cineasta expressionista em montar uma narrativa 

articulando visões de tragédias sociais e operários com figuras horripilantes dos psicopatas, duplos 

demoníacos, monstros, vampiros, fantasmas, fantasias eróticas e autômatos, já trabalhados 

anteriormente por cineastas alemães como Robert Wiene, em O gabinete do Dr. Caligari (1920), e F. W. 

Murnau, em Nosferatu (1922). 

Após a guerra, como já foi dito, ganharia destaque as manifestações expressionistas 

no teatro e no cinema. A dramaturgia expressionista, embora produzida desde antes de 

1914, encontraria o seu público a partir de 1916-1917, quando grandes diretores de 

teatro começaram a encenar peças expressionistas como O mendigo, de Reinhard 

Johannes Sorge, e O despertar da primavera, de Frank Wedekind.(CANEPA, 2006, pg. 

61) 

 

Cánepa ainda relata que as raízes estéticas do expressionismo estão fincadas no pré-

romantismo alemão do século XVIII, fundado pelo pensamento filosófico originário do Sturm und 

Drang (tempestade e ímpeto). O expressionismo, então, ficou caracterizado pelos impulsos criativos 

que nasciam de um nível primitivo emocional dos artistas da época, e depois transferido para seus 

personagens, encarando o plano subjetivo humano como comprovação daquilo que é real. No final do 
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século XIX, o expressionismo começou a ser intelectualizado e politizado ao  receber influência das 

manifestações políticas contra o capitalismo, das obras “decadentistas” de autores como Charles 

Baudelaire e as ideias irracionalistas do filósofo Frederich Nietzsche, selecionado por M. Keith Booker 

(1994) como um crítico cultural com relevância para as distopias. Somente no pré e pós-Primeira 

Guerra, o cinema expressionista conseguiu evocar a fisionomia de um mundo tortuoso e imprevisível 

no qual atores encenavam com interpretações repletas de exageros e movimentos de grande impacto 

visual, com uma maquiagem pesada que deformasse suas feições, e envolvidos em narrativas onde eles 

expressavam suas revoltas contra a autoridade.   

A ligação que o cinema expressionista mantém com o gótico revela outros elementos como os 

efeitos dramáticos  de luz e sombra sobre uma atmosfera obscura, onde vilões, com poderes 

sobrenaturais, atuam feito personagens de um pesadelo social. Muitos filmes expressionistas ainda 

puseram em cena arquétipos, com expressões deformadas, para contrariar os ideais de beleza de uma 

época num ambiente industrial ultramoderno e ao mesmo tempo decadente. Personagens com essas 

características podem ser vistos na gama de produções cinematográficas de distopia. 

Para Booker, Metropolis, de Lang, é um filme mudo, mas também é a matriz mais importante 

de muitos trabalhos modernos de distopia, antecipando os temas e as técnicas que se tornariam centrais 

para as produções do gênero em décadas posteriores.  Para esse autor, a base do cinema de distopia 

começa a tomar corpo através de imagens urbanas espelhadas em megalópoles como Nova York, 

cidade que Lang visitou na década de 1920. O filme é projetado para o ano 2000 em uma cidade 

futurista como meio de pressagiar a condição humana na entrada do século XXI. Nesse futuro, a 

sociedade capitalista se sustenta na divisão dos cidadãos em dois grupos diferentes. Um grupo é 

composto por  aqueles que regulam a cidade enquanto levam suas vidas repletas de luxúrias 

extravagantes e prazeres hedonísticos. O outro grupo é constituído por trabalhadores, que vivem na 

escuridão e na miséria, laborando em andares subterrâneos, operando máquinas para construir um 

paraíso high-tech,  no qual os “mestres” se divertem. Nesse enredo primário de distopia, há um 
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protagonista-mediador que é afligido por emoções opostas. Ele é alienado por um simulacro robótico 

com traços femininos e, ao mesmo tempo, se sensibiliza com as condições desumanizadoras e 

degradantes enfrentados pelos trabalhadores. Ele se simpatiza com a causa dos trabalhadores e os 

estimula a engatar a rebelião contra as máquinas. 

Para Booker, 

[...] the film´s columns of downtrodden workers, trudging mechanically to and 

from their workplaces, heads down and spirits broken, have remained a vivid 

part of the dystopian imagination for more than six decades (BOOKER, 1994, 

pg. 349).
21 

 

Dessa constatação, percebe-se que o cinema de distopia instituiu uma regra que será 

respeitada por muitos diretores em torno do mundo, cada um a seu modo: combinar ficção com a 

percepção intelectual de Karl Marx a respeito  da cadeia de alienações às quais o ser humano está 

sujeito na sociedade capitalista. Em sua essência, o cinema distópico nasce vinculado especificamente à 

causa dos trabalhadores submetidos ao árduo trabalho fabril, mas, nos desfechos de suas narrativas, ele 

se mostra abertamente engajado em questões humanas independente da classe social, fazendo do 

cinema uma “arte de combate” ou um “medium de reflexão”(WIGGERSHAUS, 2002). O pacto do 

cinema de ficção com a teoria crítica marxista vai perdurar, em diversos níveis de visibilidade, em 

muitos filmes produzidos ao longo do século XX. A propósito, é identificada a convergência da crítica 

marxista com a ficção distópica, residindo na tentativa dos indivíduos alienados afirmarem suas 

individualidades perante o poder opressivo de um sistema social desumanizador. Esse é um elemento 

muito familiar para a audiência do gênero em questão. Segundo Booker, a típica ideia marxista de que a 

renúncia de certos aspectos do individualismo burguês reverbera, de formas diversas,  nas atitudes dos 

protagonistas das sociedades descritas na ficção distópica. 

Como esse crítico observa, é devido à ascensão dos meios de comunicação de massa na 

cultura popular, como o filme e a televisão, que as imagens e as ideias do gênero distópico ganharam 

                                                 
21

Tradução livre: As fileiras de trabalhadores injustiçados no filme, marchando mecanicamente para e de seus locais de 

trabalho, com cabeças para baixo e  com os espíritos quebrados, permaneceram uma parte viva na imaginação distópica por 

mais de seis décadas. 
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popularidade na sociedade moderna. As mídias de massa ofereceram um importante canal  para que os 

diretores do cinema distópico transmitissem seus alertas para uma vasta audiência. Por outro lado, a 

popularidade acarretou sérios problemas para o caráter social do cinema de distopia. Booker alerta para 

o desaparecimento das forças críticas quando determinadas imagens passam a trafegar pelos meios de 

entretenimento popular. 

Ao assistirmos aos filmes distópicos A boy and his dog (1975), de L. Q. Jones, Brazil (1985), 

de Terry Gilliam, Logan´s run (1976), de Michael Anderson, Rollerball (1975), de Norman Jewison, 

The running man (1987), de Paul Michael Glaser, e Sleeper (1973), de Woody Allen, - todos analisados 

por Booker – constatamos uma comercialização banal de imagens e temas do gênero ao lado de uma 

mudança considerável no tocante aos perfis identitários de seus protagonistas.  Diferentemente dos 

autores clássicos das distopias, que deram visibilidade a personagens com fisionomias bizarras, 

estranhas, como no expressionismo alemão, que fogem dos padrões estéticos de uma determinada 

cultura, os diretores citados acima optaram - ou não - pela atuação de atores incorporados pela 

ideologia de um herói sem questionamentos sérios a respeito da existência danificada para, 

provavelmente, atender a demanda de Hollywood que era a de entreter o público de massa em estórias 

aventurescas de fácil entendimento e com personagens de feições principescas. A ausência do antiherói 

marginal que reivindica discursivamente uma condição de vida à maneira de sua utopia individual, 

recitando versos poéticos de escritos consagrados como os de Shakespeare, recitados pelo Selvagem 

em Admirável Mundo Novo, e William Blake, recriado por Roy Batty em Blade Runner, resultou na 

emergência de um herói de massa com feição angelical, músculos anabolizados, trajes militares e que 

faz uso excessivo de força física e das armas de fogo. Podemos citar Ben Richards, personagem em The 

Running Man interpretado pelo astro pop Arnold Schwarzenegger, um policial militar que é enviado 

para um campo de concentração depois dele ter se recusado a atirar contra uma multidão desarmada 

que protestava a falta de comida nas ruas dos Estados Unidos da América (BOOKER, 1994).      

Tomando emprestadas as palavras de Herzog (2011), esses tipos de filmes distópicos 
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perderam o comprometimento de justiçar os sujeitos da cultura, com seus discursos sérios atrelados às 

causas humanas perdidas, tendo como preferência o estrelato de astros do cinema norte-americano 

como James Cann, protagonista do filme Rollerball (1975), dirigido por Norman Jewison. Embora 

esses filmes usem as paisagens distópicas apenas como pano de fundo, vitalizando personagens sem 

um discurso fundamentado em razões mais “sérias”, não podemos dizer que eles se recalcaram 

totalmente de fazer uma crítica à sociedade moderna. Para Booker (1994), Rollerball  direciona sua 

crítica às gigantes corporações multinacionais que financiam espetáculos de violência transmitidos 

pelos mass media, alienando as mentes dos  jogadores e da ampla audiência através de um jogo 

chamado Rollerball. Booker (1994) observa que a violência do jogo funciona como imagens de 

fascinação da população geral com tais espetáculos e isso demonstra o uso da cultura popular pelas 

corporações dominantes para calar as mentes da população e desviar suas atenções das estratégias nada 

transparentes do sistema corporativo. 

Normalmente, os espectadores mais intelectualizados do cinema de distopia são jovens que 

idealizam um herói do jeito que Gerard Bouchard (2001) descreve a figura do bastardo. Trabalhando 

sobre o fenômeno da americanidade, este autor lembra que as utopias do Novo Mundo, que guiaram a 

conquista das Américas, não deram os frutos desejados, de criar novas sociedades justas. No 

cruzamento do desconcerto pós-moderno, surge essa figura do  bastardo como uma espécie de 

paradigma, de princípio produtor e organizador das percepções e do conhecimento. 

Segundo Bouchard (2002), o bastardo se desenvolve em três tempos. No primeiro, ele 

desconstrói. Ele nega e renega o patrimônio das mães pátrias, as fidelidades, filiações e compromissos. 

É um momento de desfiliação, de arrancamento e de desenraizamento que gera um ponto zero da 

cultura. Mas este momento instaura um vazio desconcertante. É o tempo do nada, da verdadeira solidão.  

Neste momento solitário, o indivíduo pode se desencantar cada vez mais e não sentir nenhuma vontade 

de prosseguir sua missão. Por outro lado, ele pode se abrir para um terceiro momento que é o de 

refiliação. Aquele que abandonou tudo pode agora escolher diante do conjunto de bens e patrimônios 
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simbólicos. Ele buscará novas identidades, edificará para si novas comunidades e tentará fazer novas 

alianças que o façam crer na sua capacidade de desfazer e refazer o mundo. Enquanto o herdeiro é 

sempre um fiel, que adere à tradição por filiação, o bastardo é um rebelde pronto a abolir  e, assim, a 

reinventar. 

O bastardo é, por excelência, a figura típica da distopia: 

Ao seu modo, realmente, o novo individualismo faz a cama do bastardo. Inimigo de 

tudo o que pode diminuir a sua liberdade, o indivíduo é levado a rejeitar todos os 

modelos, todos os arranjos simbólicos ou ideológicos que são preexistentes a ele e 

parecem constranger o seu pensamento, moldar inconscientemente a sua 

personalidade, induzir certas escolhas. Dedica-se, então, a fazer tabula rasa dessas 

determinações a fim de preservar o seu livre arbítrio. Ele mesmo escolherá as suas 

balizas, elaborará a sua própria visão de mundo, alimentar-se-á apenas do que inventar: 

à sua maneira, ele também se recria (BOUCHARD, 2002, p. 82). 

 

Embora Booker, a partir de suas análises fílmicas, tenha constatado que as imagens distópicas 

ganharam popularidade na cultura contemporânea através de suas difusões pelos mass medias como o 

cinema, isso não significa que os diretores tenham obedecido a uma ordem comercial de produção de 

massa para aglomerar e alienar os espectadores em salas de projeção cinematográfica. Aliás, como as 

correntes da arte distópica sempre foram timbradas com o rñtulo de “alta cultura” ou de “arte séria”, 

seguindo a terminologia de Adorno utilizada por Figueiredo (2008), não há registros de que o cinema 

de distopia tenha alcançado sucesso de bilheterias. Parece que é da própria natureza intencional dos 

filmes distópicos não atrair  as massas para formar um público seleto predisposto a encarar de frente a 

realidade de um futuro indesejável, contudo, possível. A primeira versão do longametragem Blade 

Runner: o caçador de andróides, por exemplo, uma mega-produção dirigida por Ridley Scott, foi um 

fracasso de renda em 1982, ano de seu lançamento. 

Ao longo das leituras, pudemos observar que outro fator importante, que ajudou a difundir as 

imagens e os conteúdos distópicos para uma extensa audiência, foi o das adaptações de obras literárias 

fulcrais para a linguagem cinematográfica a partir do  final dos anos 1960. A obra Laranja Mecânica, 

de Anthony Burgees, publicada em 1966 foi adaptada por Stanley Kubrick em 1971, e Farenheit 451, 

escrita por Ray Bradbury em 1953, foi levada para as telas por François Truffaut em 1966. De todos, o 
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escritor do gênero distópico que mais teve obras adaptadas para o cinema, foi o estadunidense Philip K. 

Dick. Durante sua carreira, Dick escreveu e publicou cerca de quarenta  romances e  três deles foram 

recriados no cinema  e obtiveram grande sucesso de público.  O vingador do futuro (1990), de Paul 

Verhoeven, Blade Runner: o caçador de andróides (1982), de Ridley Scott, e Minority Report (2002), 

de Gary Fleder, são alguns exemplos de adaptações que legitimaram a estética cyberpunk cujo  

precursor do gênero é o próprio Dick através de suas obras, aponta Adriana Amaral (2006). 

No início dos anos 1980, sobretudo com as adaptações das obras de Dick para o cinema, o 

cñdigo da distopia foi perdendo sua “especificidade” ao ter seus signos transvalorados na intersecção 

com o cyberpunk, um novo gênero que nasceu nessa década das margens punks da cibercultura.  Na sua 

obra Visões perigosas: uma arque-geneologia do cyberpunk (2006), Adriana Amaral revela que o 

surgimento do cyberpunk se dá em um contexto em que as subculturas assumiram o papel de 

formadoras de um “capital subcultural” no intuito de potencializar as diferentes consciências e 

identidades  que resistem às pressões homogeneizantes das classes dominantes. Amaral  observa a 

presença dos elementos do gênero nas obras literárias de Dick antes mesmo do termo ter sido resgatado 

como fenômeno estético e ter sido elaborado como conceito. Segundo a autora, a teia estética do 

cyberpunk constitui-se com as atitudes contestadoras de sujeitos que se desviam do livre-fluxo de 

informações e da abundância de imagens que correm no quotidiano tecnológico do ciberespaço. Os 

personagens desse gênero se apresentam como homens comuns com visual dark e punk do fim dos 

anos 1970,  sinalizando seus sentimentos de revolta e desilusão em relação a um futuro que se constrói 

a partir de um presente “real” em estágios de decomposição sñcio-política que avançam 

desenfreadamente. 

Os protagonistas do cyberpunk possuem características praticamente iguais às dos antiheróis 

das distopias mostradas anteriormente. Eles são sujeitos do cotidiano habitual que passam por conflitos 

humanos típicos de uma esfera tecnologizada. Normalmente, esses indivíduos, que pertencem a uma 

classe operária desiludida, encontram barreiras impostas por algum chefe/grupo opressor, para 
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dificultar a conclusão des seus trabalhos. Além disso, em suas vidas particulares, esses personagens se 

veem transtornados devido às crises conjugais e amorosas. Para suportar o desgaste das lutas contra a 

subordinação e a opressão, muitos dos protagonistas do cyberpunk deliram ter uma dupla personalidade  

com quem passam  a dividir suas angústias diante do devir ou aderem à evasão do mundo através das 

drogas.  Segundo Amaral, o consumo de sedativos no cyberpunk advêm da relação dialógica que 

alguns autores mantiveram com as atitudes punks presentes nas ruas das metrópoles em decadência. 

Como as distopias, o cyberpunk também foi associado, inicialmente, à FC como seu subgênero. No 

entanto, em sua realidade, o cyberpunk  trabalhou como um tipo de gênero resistente às pressões entre 

a Ficção Científica (underground) e a “literatura séria” (mainstream). 

A aliança visível entre as distopias e o cyberpunk, nos planos temático e ideológico, parece  ter 

convencido Amaral de que: 

Nesse sentido, as temáticas cyberpunk são distópicas, como o domínio do ciberespaço 

pelas megacorporações e a luta dos “cowboys solitários” que tentam furar esse 

bloqueio; as nanotecnologias e a engenharia genética interferindo nas escolhas de vida 

da população através de “alter-egos biologicamente desenhados”(AMARAL, 2006, pg. 

107). 

 

No cinema, a co-irmandade desses dois gêneros de aspectos niilistas deu origem a outro 

subgênero também híbrido e heterogêneo que é o technoir. Na concepção de Amaral, o technoir adere 

ao olhar cético que as distopias lançam sobre as conseqüências da ciência e da tecnologia. Esse 

subgênero essencialmente cinematográfico mostra-se crítico ao pôr em cena máquinas mais 

humanizadas dos que os humanos e os humanos mais maquinizados do que as máquinas. Para a autora, 

os filmes de distopias utilizam corriqueiramente elementos do filme noir. Ações acontecendo durante a 

noite, salas estreitas e abafadas, calçadas com poças de àgua da chuva, constrastes que causam 

pertubação e estranhamento e sombras simbólicas que provocam medo e pânico são elementos que 

marcam a relação temática entre a ficção distópica e o cinema noir. Ademais, seguindo os estudos de 

Amaral, observa-se que os heróis do technoir dão continuidade ao antiheroísmo dos protagonistas 

distópicos. A pesquisadora nota uma transformação do arquétipo entre os anos  1930 e  os anos 1980. 
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De defensor da moral de seu tempo, o herói passa a questionar filosoficamente os valores da sociedade 

de seu próprio tempo. 

 Para Amaral, o herói filosófico do cinema cyberpunk: 

[...] enquadra-se nesse perfil de herói solitário e angustiado por questões 

existenciais que precisa travar duas lutas: uma externa, contra os que querem lhe 

incriminar e destruir o sistema Pré-crime e uma interna que é uma batalha contra 

sua substituição por um policicial federal (AMARAL, 2006, pg. 196) 

 

Com a inserção da subcultura punk no cinema cyberpunk, os críticos e a juventude integrada 

nesse âmbito marginalizado começou a prestar mais atenção em como o underground estava sendo 

abordado nas telas. O fato do cinema underground ser um cinema anti-narrativo, se recusar a contar 

estórias para entreter o público servindo-se de efeitos especiais de imagens correntes do cinema norte-

americano, não significa que a seara de Hollywood tenha permanecido imune a essa subcultura. 

Enquanto gênero cinematográfico, o cyberpunk construiu sua identidade fincada no tratamento de 

temáticas relativas ao ritmo frenético, veloz e denso da pós-humanidade com traços decadentistas, de 

computadores que concentram informações em excesso, aonde megacorporações se aliam ao Estado 

para combater os crimes nas ruas tendo como pano de fundo o rock ‘n’ roll como trilha sonora, 

personagens vestindo roupas escuras que relembram o gótico dos anos 1980 e usando braços, pernas e 

olhos como próteses artificiais. 

Nesse momento, precisamos nos distanciar da cena subcultural do cyberpeunk do final dos 

anos 1980, e avançar um pouco no tempo para tentarmos entender o interesse dos “cinemas nacionais” 

em transmutar os valores do gênero distópico. Sendo uma ficção originalmente pós-moderna, as 

distopias asseguram seu caráter de gênero circulante, flexível, descentrado, sem local fixo de atuação e 

sua elasticidade chega às diegeses fílmicas de cineastas-autores engajados em algum movimento de 

libertação nacional ou de diretores comprometidos apenas em lançar suas câmeras, de maneira 

neorealista, sobre uma comunidade insana e com seus valores morais deteriorados. Com a adaptação 

das convenções do gênero distñpico nos “cinemas nacionais”, os filmes deixaram ter como cenários as 

cidades de Londres e Los Angeles e começaram a ser rodados em países subdesenvolvidos, em 
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desenvolvimento, como o Brasil, ou em nações que lutaram por suas independências territoriais e 

econômicas como o Quebec. 

No curso dessa transculturação narrativa, que vai de um cinema mais mundializado, industrial, 

a outro nacional e muitas vezes independente, os elementos da tradição distópica sofreram um processo 

de reterritorialização que integra os próprios valores do gênero às novas estruturas culturais e espaciais. 

A transculturação do gênero distñpico envolve uma disposição dos “autores” dos “cinemas nacionais” 

em encontrar, no contexto sócio-temporal no qual eles estão produzindo seus filmes, representantes 

subalternos e políticos participantes da tensão ideológica que marca a problemática de determinada 

nação retratada nas telas. O ponto de convergência entre os filmes distópicos e os cinemas nacionais 

reside no fato de que ambos estão alocados em uma categoria cinematográfica preocupada com a 

emancipação humana e voltada para o problema social do homem enquanto indivíduo, denunciando o 

estado de miséria psíquica, material e ideológica que tomou conta dos microcosmos (SILVA, 1975). 

Em seus ensaios O cinema da distopia brasileira (s.d) e Fugindo do inferno – A distopia na 

redemocratização (2005), Cléber Eduardo mostra que, tanto no nível da autoria, quanto no nível dos 

personagens das tramas, o cinema nacional de distopia não ilustra um cinema de desiludidos porque 

nem o autor, e nem seus personagens, tiveram a chance de experimentar a ilusão da utopia. Esse ponto 

de vista revela que, nos filmes nacionais de distopias, autor e personagem encontram-se na  mesma 

vibração subjetiva e emocional, não havendo muita distinção de pensamento e de atitude no tocante ao 

estado de coisas em seus países de origem. Na concepção de Eduardo (2005), os cineastas-autores 

optam por visualizar o mundo a partir de seus fragmentos, de seus microcosmos, do conflito interno na 

família ou na classe social, mas não entre mundos distintos. Os olhares céticos que esses “autores” de 

cinema lançam sobre suas nações de origem não significam apenas uma opção de narrar a estrutura 

social por meio de seus ângulos fragmentados, de modo que a montagem terá a incumbência de reunir 

os estilhaços para assegurar uma lógica. É justamente porque a sociedade se mostra em imagens de 

puro “naturalismo cruel” e de “narcisismo às avessas” que a banalização da crueldade e a ascensão de 
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um tipo de narcisismo que não mais estimula o culto ao “eu”, e sim a destruição do reflexo da 

identidade, rege os ajustes de uma montagem fílmica que se mostra naturalmente desordenada e 

destroçada, o que indica que esses autores não reiteram as distopias para atender apenas convenções de 

um gênero crítico, mas porque elas são o próprio espírito dessa época pós-ideológica. 

Para esse autor, no cinema nacional, a distopia é vista como um choque com a realidade 

contra projetos sociais só possíveis de serem realizados nos sonhos daqueles que viveram batalhas em 

nome de um ideal de futuro, embora tenham sido levados por uma onda de desencanto, devido à 

fragilidade dos referencias utópicos e humanísticos diante da máquina do capital. Assim, os filmes 

distñpicos reúnem personagens que, por estarem “fora” da cultura legitimada, percorrem narrativas 

cinzentas para lamentar que seus planos deram errado, que falta perspectiva de mudança e de que suas 

vidas vão cair novamente num ritmo mórbido, repetitivo e sem nenhuma novidade transformadora. 

[...] nos relatos distópicos os planos deram errado, tudo saiu mal e os projetos de 

progresso com igualdade não vingaram. Nesse estado de coisas, nada tem mais  

sentido. E o idealizado trem histórico parece seguir viagem por um trilho onde os 

passageiros não sabem onde vai dar. Os personagens dessas cinzentas narrativas estão, 

de modos variados, à margem do que gostariam de integrar. Nos filmes distópicos, 

portanto,  os personagens estão fora. Passam por um processo de despersonalização e 

deslocamento, que resulta no sentimento de viver num mundo hostil e 

desfigurado(EDUARDO, s.d.). 

 

 O “não saber onde vai dar” ilustra na ficção distñpica todo o campo semântico do conceito de 

deriva trabalhado por Souza (2011). Pensando em termos de mobilidades culturais, Souza diz que o 

termo vem à tona quando determinados valores da vida cotidiana desmaterializam-se dramaticamente 

fazendo com que muitos sujeitos percam de vista o rumo de suas vidas e sejam governados por forças 

contrárias àquelas que eles defendiam antes do seu foco ter sido deslocado. Mesmo desorientados, 

esses indivíduos podem se reancorar em novos territórios virtuais ou reais construídos na 

contemporaneidade. Ocorre que, nas distopias fílmicas, os protagonistas tendem a se filiar a guetos que 

estimulam a violência e práticas autodrestrutivas como consumo de drogas como únicas saídas viáveis 

da asfixia causada pelo estilo de vida automatizado. Apoiado nos termos de Ismail Xavier, Eduardo 

(2005) compara o filme distñpico a um “cinema de ressentimento” porque nele existe um drama forte 
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ligado aos programas de vinganças adiados por pessoas cheias de remorsos em relação a suas nações. 

Esse “cinema de ressentimento” é também um “cinema de deserdados”. Os referenciais utñpicos de 

luta pela libertação cedem lugar a uma campanha de destruição desmedida alavancada pelo sentimento 

de ódio que os oprimidos da periferia têm por suas sociedades. 

Com base no conceito de engagement formulado por Theodor Adorno
22

, podemos afirmar que o 

cinema de distopia é um cinema social e politicamente engajado, com seus discursos imagéticos que 

desencantam “o que sñ pretende estar aí como fetiche”(ADORNO, 1979, pg. 51). Ao vincular-se com a 

cultura dos povos, seus movimentos sociais e seus problemas enfrentados na sociedade por causa de 

suas origens de classe, étnicas e sexuais, o filme distópico abole a distinção entre ficção e realidade no 

momento em que ele  mostra o estado real em que se encontram as coisas: sujeito, mundo e mundo 

particular. O próprio cinema é a realidade, um fait social sem adornos bloqueadores da percepção, que 

os media corporativizados  não nos deixam perceber de imediato. Engajado na cultura e na sociedade 

por meio de um olhar dialético, o realismo do cinema distópico combate também a ideologia de outras 

vertentes artísticas que tentam camuflar as catástrofes e a efemeridade da existência com espetáculos 

paradisíacos montados distantes da área urbana caótica. 

Em seu realismo cru, as distopias dos cinemas nacionais refletem a intenção subjetiva, a 

contraposição política, a ira, a agressividade social e o existencialismo libertário dos seus diretores que, 

ao contrário de outras tendências mais comerciais, levam em consideração o contexto de atuação aonde 

seu filme transporta a realidade imperfeita para as telas, desvelando o lado “podre” da sociedade pñs-

industrial e pós-capitalista.

                                                 
22

 Engagement significa “engajamento”. No sentido militante, a palavra significa “combate”. 
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3.0 A DISTOPIA DE DENYS ARCAND: ENTRE O CINEMA NACIONAL E 

HOLLYWOOD. 

 

 

 

 

 

Em Tradução Intersemiótica (1987), Julio Plaza compreende o processo de intersemiose entre 

gêneros, linguagens e meios, contextualizando-o na pós-modernidade de duas maneiras. Primeiro, ele 

considera o contexto político da arte na contemporaneidade; depois, considera o cunho poético das 

práticas artísticas nessa mesma contemporaneidade. Segundo o autor, o período que denominamos de 

“pñs-moderno”, cuja  manifestação típica é a distopia, opõe-se criticamente às convenções da 

modernidade. A transgressão pós-moderna rejeitou as utopias de vanguarda em nome do advento de 

uma produção artística, onde sistemas eletrônicos dominam a cena cultural com a caoticidade de 

linguagens, códigos e meios que se hibridizam, e com transmutações de formas de criação, geração, 

transmissão, conservação e percepção de imagens e textos.  Enquanto prática dialógico-crítica, a 

tradução intersemiótica pode encaixar perfeitamente a distopia como exemplo de atividade sígnica pós-

utópica, uma vez que esse gênero opera traduções de desnudamento do feitiço encantatório das utopias 

modernas. Com esse caráter reversivo da tradução crítica, a distopia chega ao ponto de re-escrever 

metanarrativas históricas, cujos repertórios viviam encapsulados, sem sofrer mutações, devido aos 

procedimentos políticos que exerciam influência sobre as re-produções artísticas. 

De acordo com Plaza, o século XX foi palco  para diversas manifestações de intersecionismos 

e de elaborações múltiplas que buscavam uma interação maior entre as linguagens. A busca por uma 

relação sinestésica dos artistas pós-modernos culminou na explosão de expressões sensíveis que 

ousaram substituir os suportes verbais e visuais convencionais por outros objetos transmissores de uma 

nova sensação. Sob a ótica das TIs
23

, a interação sincrética da bricolagem da história é o lugar-comum 
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 Traduções intersemióticas. 
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da arte contemporânea, pois a atualidade torna explícita a coexistência de materiais manejados em 

estágios primários da arte com outras atividades artísticas pertencentes a estágios avançados da 

revolução eletroeletrônica. A pós-modernidade, assim, se vê marcada por uma tendência que submete 

as visões históricas lineares e hierarquizadas às re-escritas descentralizadoras. 

No século XX, a potência dos meios tecnológicos aumentou a velocidade da semiose, dentro e 

fora do cérebro humano, e diminuiu a extensão das fronteiras midiáticas que isolavam os códigos.  As 

formas tecnológicas de tradução na atualidade deliberam justaposições, combinações e hibridizações de 

meios, códigos e linguagens, produzindo fusões intermidiáticas e multimidiáticas. O sujeito-tradutor ou 

o intérprete está consciente não apenas da velocidade da semiose, do poder de autogeração do signo 

aumentado pela energia dos suportes multimidiáticos, mas ele percebeu também, no intercurso dos 

sentidos, as possibilidades variáveis e infinitas de intersemiose, a hibridização de um signo veiculado 

com os outros signos. Tradução intersemiótica é o outro nome para as transmutações intersígnicas que, 

como Jakobson (1999) já havia observado, criam a mediação entre o signo dos códigos verbais, 

pictóricos, fotográficos, fílmicos, televisivos, gráficos, musicais, etc.   

O contexto contra-cultural dos anos 1960 no Quebec foi uma época caracterizada pela 

efervescência de cineastas-autores, tais como Denys Arcand, Claude Jutra, Gilles Groulx, Michel 

Brault, Gilles Carle, Jacques Godbout e Jean Pierre Lefebvre, que viam a arte cinematográfica como 

um meio capaz de incorporar as técnicas de produção fílmica e as principais teorias e críticas da 

sociedade para refleti-las como signos de mobilização das nações rumo à revolução, à independência e 

à descolonização.
24

 

                                                 
24

 Nessa jornada de libertação social e de aquisição da autonomia técnica por parte dos cineastas quebequenses, as 

chances oferecidas pelo cinema direto de exprimir a autenticidade do povo mascarado pelos mass media não foram 

desperdiçadas. Como o próprio nome do gênero sugere, o cinema direto, diz Jean Marcel em Le cinéma quebecois (1991), é 

uma vertente do filme documental identificada por suas capturas objetivas da fala e do gesto do homem através de aparelhos 

sincrônicos (câmera e magnetofone). A intenção da técnica “direta” é promover um contato mais íntimo do indivíduo com a 

realidade. Nessa condição material e ideológica, os precursores do cinema quebequense, sujeitos de uma província 

colonizada, mostraram-se  sensibilidade a um método de filmagem e montagem que poderiam escapar aos disfarces 

praticados pelo cinema vizinho (HENNEBELLE, 1979). 
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O cinema canadense dirigido por Denys Arcand está inserido nas correntes dos “cinemas 

nacionais” que lutam e resistem ao “entorpecimento provocado pelo processo de aculturação” durante a 

recepção passiva, quase incontestável, de películas feitas de acordo com os modelos hollywodianos. 

Essa contracorrente cinematográfica tenta subverter a tradição que coloca os espaços culturais de 

exibição dos filmes sob a égide dos produtos fabricados pela indústria hollywoodiana. Por causa desse 

domínio hollywoodiano, o espaço que deveria ser usado para que os povos reconheçam suas 

identidades diversas na tela do cinema foi reduzido a uma sala dependente de um aparato informativo 

que controla e “deforma a realidade verdadeira e racional”. Isso ocorre por que as classes mais ricas 

dos países industrializados enxergam o terceiro mundo como uma periferia que funciona como uma 

reserva de alimentos e matérias-primas (SOLANAS apud HENNEBELLE, 1979, pg. 15). 

No fluxo dessa contracorrente nacional, os cineastas-autores do Quebec se apropriam das 

técnicas de filmagens exploradas e legitimadas pelo estilo direto nos documentários para operar 

traduções de uma sociedade real em imagens de ficção que puderam entrar numa relação de máxima 

semelhança com a realidade da província francesa. Nesse processo de fusão entre e o documentário e a 

ficção, os autores empreenderam modos individuais de transmutação da realidade nacional com o 

interesse na diversidade estética, na reescrita da história e nas traduções críticas de formas já 

normatizadas por um cinema local colonizado por anglófonos ou por modelos importados por 

Hollywood. 

Segundo Solanas (apud HENNEBELLE, 1979), o mundo de ficção construído por Hollywood 

faz uso de uma linguagem “hermética”, apresenta uma cultura bilíngue, isto é, uma cultura de língua 

dupla como meio de limitar os padrões culturais do pensamento, pondo o nacional, o do povo, de um 

lado, e o estrangeiro, o das classes ligadas ao exterior, de outro. Dessa forma, o cinema de Hollywood 

passaria a ensinar ao espectador que a realidade estrangeira é “bem-vista” e a verdadeira realidade de 

seus países é “mal-vista”. Em sentido inverso, as transmutações de um cinema distñpico produzido por 
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autores quebequenses dissolvem essa dicotomia mostrando que suas operações tradutórias são trânsito 

criativo de linguagens típico de um cinema nacional insurgente, transformador de estruturas. Para 

Solanas, a pesquisa feita por Guy Hennebelle não trata apenas de uma contribuição para os estudos de 

cinema “fora do eixo mega-industrial”. Ela visou à criação de uma nova vanguarda do cinema com 

base nacionalista, tendo em vista o desenvolvimento de uma ofensiva internacional contra todas as 

formas de cinema hollywoodiano, militando em  prol de um cinema que retratasse os temas nacionais e 

populares. Dentro do cinema nacional realizado ultimamente, nasce o “cinema de autor”, denominado 

por Solanas como segundo cinema, em constante diálogo com intelectuais e militantes regentes da luta 

dos povos do terceiro mundo. 

A realidade é que, embora com todas as suas necessidades e limitações, são as 

cinematografias nacionais e populares a única alternativa de resposta à ocupação das 

telas e à uniformidade das linguagens que impõe o primeiro cinema, o cinema do 

grande capital, o cinema hollywoodiano. Estas novas tendências fazem parte da ampla 

frente de resistência dos povos que, apesar das derrotas táticas, passaram da 

resistência à ofensiva (SOLANAS apud HENNEBELLE, 1979, pg. 18). 

 

Observa-se assim que os cinemas nacionais são marcados por traduções intersemióticas de 

negação e de abandono da identidade de signos simbólicos, que são instituídos politicamente. A 

tradução, nesse ponto, implica a reflexão crítica e a saída de âmbitos discursivos nos quais o 

pensamento do autor permanece replicando formas já socializadas e enrijecidas. Sendo distópico, o 

cinema nacional re-traduz criticamente qualquer outra tradução de negação da realidade, pois, como 

Plaza (1987) havia alertado, a linguagem é mediadora da consciência coletiva ou individual e da 

realidade. É a linguagem que será o pivô definidor das relações do homem com o real. Inclusive, é a 

estética do choque com o real que será o signo de identificação dos filmes de distopias mais 

representativos. 

O cinema nacional, nesse sentido, cumpre um papel não declarado de libertador social na 

etapa da história contemporânea, onde os povos colonizados do terceiro mundo lutam por uma segunda 

e definitiva independência, livrando a cultura de imagens e de informações difundidas via satélite e 
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televisão que inferem negativamente nos objetivos de emancipação visados pelo combate. Trata-se de 

um cinema cujo autor encarna os anseios de afirmação dos povos, o que cria um cinema mais ativo, 

mobilizador e questionador a partir desse interesse de engajar as classes populares na sétima arte. 

Como nos conta Hennebelle, essa nova corrente de caráter nacional surgiu em torno do mundo a partir 

dos movimentos contra-culturais da década de 1960, recebendo inspirações anti-hollywoodianas para 

promover concepções de mundo libertadoras e espelhar as culturas que se diferenciam daquelas 

projetadas nos cinemas dominantes. Destarte, formava-se uma concepção de cinema cujos autores eram 

veiculados a um tipo de produção que recebia estímulos para desenvolver  um cinema que contribuísse 

para a transformação do mundo, um cinema de intervenção na luta de classes que ultrapasse a condição 

de simples denúncia humanista. Além disso, eles davam importância ao fato de que vanguarda 

cinematográfica e cultural não é apenas uma questão de forma, mas sobretudo uma questão política e 

ideológica, incitando ao desenvolvimento de novas formas que brotam das lutas nacionais e populares, 

inclusive as feministas. 

Devido aos anseios de transformação da realidade cultural através do cinema, os cineastas da 

distopia nacional investiram em traduções entre signos que escapam da mera função de transmutação 

jakobsoniana, para desenvolver as traduções disjuntivas, desfazendo alienações que imperavam em 

torno de objetos e significados estabelecidos nas sociedades. Neste caso, os alvos da força disjuntiva da 

tradução crítica são determinadas informações estéticas que transladam para o convívio social de uma 

nação e se veem impedidas de serem mescladas com novos elementos sígnicos. Por meio de seu caráter 

crítico, a tradução intersemiótica operada no cinema nacional mostra a fragilidade de informações 

estéticas codificadas pelas elites nacionais e seus meios. É importante observar que a tradução como 

crítica cultural não está fora de sincronia histórica. Ela é típica do contexto de insurgência do cinema 

nacional. Plaza certifica que cada modo de tradução possui uma historicidade própria que, por vezes, 

serve para subverter a ordem da sucessividade e sobrepor as regras de um novo código estético que se 
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comporta de acordo com a época e com os processos dialéticos e dialógicos do criador. Três fatores 

históricos determinaram o caráter operacional das traduções intersemióticas na produção do cinema 

nacional. 

A corrente cinematográfica anti-hollywoodiana despontou, em um contexto histórico, no qual 

três fatores foram impulsionados em diferentes zonas do planeta. O primeiro fator foi “o progresso das 

lutas pela libertação no Terceiro Mundo”. Elas deram início ao combate anti-imperialista com o desejo 

de atingir em algum momento da história a igualdade social e o equilíbrio humano sobre a Terra. A 

partir disso, o cinema passou a observar criticamente que os regimes colonialistas adotaram um tipo de 

política fascista para padronizar as identidades nacionais. 

É necessário observar, igualmente, que o imperialismo estrangeiro ou as reações 

internas sufocaram quase todos os cinemas da América Latina (exceto o cubano) e 

prejudicaram consideravelmente o desenvolvimento de cinemas do mundo árabe, 

África e Ásia (HENNEBELLE, 1979, pg. 20) 

 

Como segundo fator, considera-se “a esperança nascida em maio de 1968 na França”, onde se 

esperou que, ao lado da França, outros países da Europa Ocidental formassem um novo tipo de 

extrema-esquerda que combatesse simultaneamente a direita tradicional e uma falsa esquerda, que se 

demonstrava ser social-democrata ou revisionista. Mas Hennebelle chama a atenção para as falências 

ou paralisação das organizações revolucionárias que se fundamentaram em modelos inadequados para 

atingir diferentes camadas da vida social, cultural e política. O terceiro fator está na “esperança que 

surgisse uma alternativa sino-albanesa de esquerda para o monstruoso sistema stalinista”. Nesse 

período, acreditou-se que a revolução cultural chinesa pudesse fornecer uma alternativa de esquerda 

aos vícios monstruosos do sistema stalinista. 

Através do embarque do cinema no curso contrário em que seguiam as contracorrentes 

nacionais, compreendeu-se que as realidades das nações estavam gravemente devastadas pelo 

eurocentrismo e lhes faltavam dignidade para viver de acordo com as reais necessidades de suas massas. 

Por isso, por intermédio de cineastas vinculados à extrema-esquerda, pretendeu-se criar um cinema 
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engajado na transformação das realidades achincalhadas pelo imperialismo ocidental.  Foi na década de 

1960, aproximadamente, que uma plêiade de gêneros cinematográficos inéditos denominados “novos” 

e “jovens” começou a traduzir suas insatisfações em relação ao olhar hollywoodiano que dominava a 

maioria dos planos captados pela câmera. Apesar dessas erupções iniciais dos cinemas nacionais, nem 

todas as mentalidades autorais se mantiveram resistentes aos “encantos das sereias hollywoodianas” 

(HENNEBELLE, 1979, pg. 63). Àqueles autores que se mantiveram firmes, só restou a força de 

contestação para que seus filmes emergissem internacionalmente a fim de afirmarem-se com o 

movimento de emancipação das colônias dos países da Europa Ocidental. Esses filmes iriam se somar à 

energia subversiva que empurrou os colonialismos tradicionais para o declínio, abrindo vias de 

renovação das culturas subalternas. 

Na visão desse pesquisador, as escolas precursoras de um cinema tipicamente nacional foram 

o neo-realismo italiano da década de 1940, seguido da nouvelle vague francesa do início da década de 

1960. Sendo o primeiro a sublevar-se, o neo-realismo italiano preocupou-se com a tradução e a 

expressão do verdadeiro estilo de vida de um povo como um todo durante uma fase de transição de sua 

existência. Influenciado por aspirações populares, seus criadores dialetizavam a cultura nacional 

emoldurada pelo fascismo mussoliniano e as raízes da realidade social. Com interesses estéticos, 

políticos e sociais semelhantes, a nouvelle vague francesa ou o cinema da Vª República (de 1958 a 

1968), sobretudo aquela encabeçada por Jean-Luc Godard, encorajou uma série de cinemas nacionais  

“a se rebelarem contra o conformismo estético do cinema hollywoodiano e contra o conformismo 

político das forças dominantes”(HENNEBELLE, 1979, pg. 85). 

Na esteira da inquietação consciente de cineastas, que combatiam o cinema hollywoodiano, 

da pretensão ousada de um cinema militante que propôs o engajamento da linguagem cinematográfica 

com as lutas de libertação das nações do terceiro mundo e da reivindicação de cineastas que 

exprimiram uma linguagem de “autor” independente da padronização de investidores  hollywoodianos, 
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o “novo” cinema do Quebec surgiu, na década de 1960, para refletir com precisão e sensibilidade sua 

realidade política e social. O jovem cinema do Quebec nasceu da equipe “francesa” que era associada 

ao Office National du Film, instalado em Montreal, no ano de 1956. Dela, Michel Brault e Gilles 

Groulx surgiram como os primeiros representantes de um cinema típico do Quebec, reexaminando a 

sociedade canadense de língua francesa, com uma câmera que testemunhava e registrava os códigos 

culturais de uma população que se esmerava, à beira de uma revolução cultural, para transformar sua 

identidade coletiva. 

 

 

 

1.1 A transcriação como descentramento das formas tradicionais. 

 

 

Denys Arcand introduz diversos pontos de vista, advindos de pensadores que o influenciaram, 

conseguindo com isso empreender traduções transcriadoras. A prática semiótica do cineasta é 

confirmada, nesse plano, na articulação de pensamentos variados: a crítica anticristã de Frederic 

Nietzsche, a estética anárquica de Jean-Luc Godard contra Hollywood, a crítica social de Marcuse, o 

anticolonialismo de Fanon e o manifesto de esquerda do intelectual quebequense Pierre Vallièrres. Vê-

se que a iconicidade aglutina os caracteres desses intelectuais revolucionários, e recupera, 

analogicamente, suas ideias, a partir das montagens expressivas que Arcand consegue realizar, a fim de 

relacionar os conteúdos de pensamentos lógicos na linguagem sensível que emana da junção do áudio e 

do visual, que caracteriza a narrativa cinematográfica. 

Analisar o “novo” cinema quebequense de Denys Arcand pela ñtica da tradução icônica é 

fundamental para averiguar o espírito inovador e transgressor do cineasta, que foi buscar as fontes de 
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sua inventividade “original” na estética surrealista e na crítica aos costumes burgueses do cinema 

dirigido pelo espanhol Luis Buñuel. É na transcriação que o cinema distópico de Arcand opera o 

diálogo entre os cineastas veteranos da O.N.F.
25

 (Claude Jultra, Michel Brault, Gilles Groulx), o 

surrealismo de Buñuel e a nouvelle vague francesa de Godard, Truffaut e Chabrol. Embora Arcand, em 

entrevista, tenha negado a tentativa de mimetizar Godard e Truffaut, Hennebelle (1979) aponta para 

uma eclosão simultânea de diversas nouvelle vagues em torno do mundo como um dos motores de 

libertação e preparação do cinema para revolução. 

Essas diferentes nouvelle vagues obtiveram influência recíproca. Esse surto despertou, nos 

cineastas quebequenses, o interesse de produzir características particulares cinematográficas a partir 

delas próprias. Além da irrupção da nouvelle vague, Hennebelle aponta para mais três fatores. 1) O 

trabalho da cinemateca de Quebec e a circulação de revistas especializadas em cinema tais como 

Images, L´Écran e Objectif, onde Jean-Pierre Lefèbvre se destacou; 2) O aperfeiçoamento de técnicas 

versáteis operadas dentro do gênero candid eye para captar em direto os ruídos que  singularizaram os 

filmes do Quebec nessa época.  Na opinião de Hennebelle (1979), esse método canadense reage em 

prol do desfavorecimento de leis estabelecidas pela indústria de Hollywood que falsificam 

permanentemente a realidade das nações; 3) A morte do primeiro-ministro do Quebec Maurice 

Duplessis, que governou a província de 1936 à 1958, desencadeou A Revolução Tranquila, um 

movimento sócio-cultural que pretendeu desapoderar a igreja e o capital anglo-americano, tirando do 

Quebec o clima obscurantista e poujadista. Cerqueda (2006) alerta para o estado de espírito 

revolucionário que já estava sendo preparado em Montréal, entre os anos 1945 e 1950, para fortalecer o 

movimento contra-cultural que subverteria o quadro conservador deixado pelo Maurice Duplessis. 

 Quanto à influência de Buñuel, Arcand diz que O anjo exterminador (1962) e O declínio do 

                                                 
25

 O Office National du Canada (ONF) ou National Film Board of Canada (NFB) em Inglês, é uma agência federal 

canadense de cultura fílmica, criada em 1939, no âmbito do Departamento do Patrimônio Canadense. Como produtor e 

distribuidor público de obras audiovisuais, a ONF procura apresentar uma perspectiva exclusivamente canadense ao mundo 

através da questão social em documentários, filmes de animação, teatro alternativo ou ainda através de vários conteúdos 

digitais. 
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império americano (1986) compartilham o mesmo formato básico. Uma parte estrutural do filme de 

Luis Buñuel se comporta como um signo transductor no pensamento criativo de Arcand, porque é a 

estrutura buñueliana que vai nortear a migração e a tradução de signos de um código autoral para o 

outro. 

Nessa operação, universos estéticos de autores díspares se fundem para dar à luz a uma nova 

estrutura cinematográfica de ficção que estava tentando encontrar sua identidade no intuito de provocar 

uma ruptura com uma tradição que  mostrava epifenômenos folclóricos de uma sociedade acuada e 

tiranizada pela dominação inglesa durante séculos - Evangéline, de 1913, considerado o primeiro 

longa-metragem autenticamente canadense, ao lado de uma série de filmes realizados entre 1945 e 

1955, trazia esse cenário -, e de ganhar destaque no mercado internacional – isso já nos anos 1980. 

É a capacidade conjuntiva da transcriação que permite também a justaposição de correntes 

cinematográficas que historicamente não apresentam estruturas similares e qualidades aparentes nas 

narrativas distópicas do cineasta quebequense. Nelas, os modelos hollywoodianos de John Ford e 

Howard Hawks se isomorfizam com os cinemas de “autor” de Kurosawa, Buðuel, Antonioni e 

Bergman. Na citação abaixo, Arcand revela seu impulso transcriador dissolvente de barreiras estético-

ideológicas. 

Everything from the French New Wave, to the later films of the old 

American directors who were active making films in the early 1960s: 

John Ford, Howard Hawks. And, of course, it was the apogee of Japanese 

cinema and the Italians were also producing their best films at the time. 

For me, 1955 to 1965 represents the golden age of world cinema. There 

was virtually one obsolute masterpiece every year. Kurosawa, Buñuel, 

Antonioni and Bergman were all at the peak of their careers. I consider 

myself very lucky to have started my career at a time of such 

effervescence and renewal in cinema.(ARCAND apud LOISELLE, 1995, 

pg. 139)
26

 

                                                 
26

Tudo da Nouvelle Vague francesa, até os últimos filmes   dos antigos diretores americanos que estevam ativos fazendo 

filmes no início da década de 1960: John Ford, Howard Hawks. E, é claro, foi o apogeu do cinema japonês e os 

italianos estavam também produzindo seus melhores filmes na época. Para mim, de 1955 até 1965, representa a idade 

de ouro do cinema mundial. Havia uma obra-prima obsoluta praticamente todos os anos. Kurosawa, Buñuel, Antonioni 

e Bergman estavam todos no auge de suas carreiras. Eu me considero muito sortudo de ter começado minha carreira em 

um momento de efervescência e renovação  de tal  cinema. 
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De acordo com o manifesto revolucionário dos cineastas-autores Solanas e Getino em Cine, 

cultura y descolonizaciõn (1979), até maio de 1968, é visível a evolução e insurreição de três tipos de 

cinemas distintos no cenário mundial: o primeiro, o segundo e o terceiro cinema. É esse primeiro 

cinema que o cinema nacional critica e com o qual Arcand, através da tradução icônica, tentou manter 

uma relação de paralelismo desde o início de sua carreira. Como exemplo de subordinação, Solanas e 

Getino (1979) citam Guerra e Paz, do soviético Bondartchuk como um filme produzido em um país 

dito socialista que não escapa das normas do cinema americano. 

O primeiro cinema se refere ao cinema de Hollywood, acusado pelos defensores dos cinemas 

nacionais de negligenciar as diferenças que caracterizam os cinemas e de atenuar as fronteiras que os 

singularizam para dar forma a um conjunto de filmes cujos autores tornaram-se submissos à expansão 

imperialista dos modelos americanos. Entre Hollywood e o cinema nacional de Arcand, opera-se uma 

tradução icônica isomórfica, onde o conflito de opostos, ou seja, o nacional contestador e o industrial 

alienador, é apaziguado dentro de um mesmo sistema. Como observou Plaza, o cinema intelectual e o 

cinema comercial podem manter relações intercódigos segundo o princípio organizador do pensamento 

autoral, que transcende, via isomorfia, as diferenças conflitantes de conteúdos separados 

mecanicamente. Essa investida pós-moderna de Arcand pretende fragilizar o sistema rígido da 

produção ideológica para inventar novas formas decorrentes da combinação entre as substâncias 

diferentes. 

O cinema hollywoodiano transcria uma  única condição do homem, dentro e fora da tela, que 

é a de consumidor passivo e conformado com a mecânica do espetáculo, com o espaço de projeção 

delimitado, com o tempo padronizado, com as estruturas fechadas amarradas aos interesses comerciais 

dos grupos de produtores financiados pela burguesia existente. Ao invés de re-criar o potencial 

subversivo do homem enquanto signo de qualidade (ou qualisigno) de sujeitos ativos da história, o 

cinema hollywoodiano institui a impermeabilidade no processo tradutório do objeto-homem, repetindo 
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a sua aptidão para apenas receber, assimilar e sofrer o mal-estar das ideologias capitalistas: dirigir o 

cinema espetáculo a um ser que apenas devora signos massificados. 

 De acordo com Guy Hennebelle (1979), os cineastas que adotaram uma postura anti-

hollywoodiana em seus filmes acusam a mega-indústria norte-americana  cinematográfica de fabricar 

sonhos intoxicantes com base em quinze métodos: 1. Envernizamento da realidade; 2. O 

embelezamento da realidade; 3. Maquilamento da realidade; 4. Perpetuação do “sonho americano”; 5. 

Realce exacerbado do individualismo; 6. A complacente exposição das frustrações; 7. A ambigüidade 

ideológica; 8. A manipulação das emoções; 9. A falsificação histórica; 10. A criação de uma estética 

falsa; 11. A opressão da mulher; 12. O racismo; 13. A mitridatização contra a violência; 14. O 

primitivismo e a inverossimilhança das situações; e 15. A inadequação entre os assuntos tratados e a 

problemática do povo americano. Com base nesses métodos, a indústria de Hollywood ergueu seu 

império econômico encarregando-o de construir fantasias exemplares: 1. Genocídio dos índios; 2. O 

tráfico de negros; 3. A expansão imperialista americana ou ocidental; 4. A denúncia do capitalismo; 5. 

O gangsterismo; 6. A imagem do “segundo sexo”; 7. A droga; 8. O Vietnã; 9. A pilhagem do terceiro 

mundo; e 10. As relações pessoais, a vida do casal e a relação entre os homens (HENNEBELLE, 1979). 

O homem é considerado mais como consumidor de ideologia que como fabricante de 

ideologia. Esta concepção consegue conjugar maravilhosamente a filosofia burguesa e 

a obtenção da mais-valia, o que faz com que nos defrontemos com um cinema 

calculado por especialistas em análises de motivação, controlado por sociólogos e 

psicólogos, por todos aqueles que ficam detectando eternamente os sonhos e as 

frustrações das massas. Defrontamo-nos com um cinema destinado a vender películas, 

a vender a vida “como no cinema”, isto é, um cinema que exprime a concepção que as 

classes dominantes possuem da realidade (SOLANAS apud HENNEBELLE, 1979, pg. 

204). 

 

Desse modo, podemos dizer que Denys Arcand tenha feito um “jogo duplo” como estratégia 

de proteção da sua aura e crítica autoral, ludibriando a política dominante de total controle ideológico 

na arte cinematográfica, através de figuras de linguagem como o oximoro e a alegoria, como 

observaram Loiselle (1995) e Testa (1995). O oximoro e a alegoria são figuras de linguagem 

transcriadoras que servem para dissimular o real posicionamento de Arcand em relação às intervenções 
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sub-reptícias de autoridades políticas e empresariais sobre a estética de um cinema autoral e 

mobilizador, e para evitar também conflitos com todo o complexo multimídia no qual um filme está 

envolvido. A atitude de um documentarista engajado ao criticar diretamente a sociedade burguesa e 

industrial, como Arcand fez em On est au coton e em Le confort et l’indiferrence, não dialoga com os 

principais interesses da indústria cinematográfica estado-unidense.
27

 

 Denys Arcand  relata que seus documentários nunca desfrutaram de uma ampla distribuição por 

que eles irritam todas aquelas pessoas encarregadas de controlar a opinião pública.    Hennebelle (1979) 

recorda que Denys Arcand, influenciado pela leitura neomarxista da sociedade feita pelo crítico cultural 

Herbert Marcuse, teve seu documentário, mesmo possuindo defeitos políticos,  proibido de ser 

distribuído por Sydney Newman, diretor anglófono do orgão produtor (a O.N.F.), que acusou o filme de 

ser “diferente” de todos os outros filmes canadenses e de não ter defendido de modo aceitável as 

reivindicações dos operários. 

 Em L´aventure du cinéma direct revisitée (1997), Gilles Marsolais cita On est au coton (1970), 

de Denys Arcand, como um dos filmes mais importantes do movimento de maio de 1968. Com um 

formato de direto bruto, o documentário revela a lucidez e a filosofia de desencantamento de Denys 

Arcand, estilo que vai perpetuar nos seus filmes de ficção subseqüentes. Para Marsolais (1997), On est 

au coton se apresenta como um dossier sobre a indústria têxtil no Quebec no final dos anos 1960. No 

curso de sua gravação, Arcand confessou que ele descobriu uma dimensão ampla de uma realidade que 

ele conhecia muito mal e ele tratou de restituí-la com coragem e honestidade. O filme documentário 

propôs uma constatação lúcida da situação na indústria têxtil, nos anos 1970, com o intuito de 

descortinar o fenômeno da alienação da classe trabalhadora quebequense e sua capacidade de integração 

no sistema. De acordo com Marsolais (1997), On est au coton projeta imagens brutais de uma violência 
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 Um deles, acrescenta Turner (1988), está destinado a vincular os objetos marcantes dos filmes a ações publicitárias 

e a marketings promocionais, transformando a obra do autor em uma arena espetacular na qual produtos sem nenhum 

comprometimento cívico encontram-se agregados para aumentar a rentabilidade de seus patrocinadores. 
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prñpria a favorecer múltiplas formas de alienação. Segundo ainda esse autor, “no lugar de uma revolta, 

é antes encontrado um confronto na imensidão da alienação destes trabalhadores da indústria têxtil no 

Quebec: pessoas exploradas ao máximo, violentadas pelo sistema, demitidos e que se satisfazem com 

seus destinos.” (MARSOLAIS, 1997, pg. 115) 

 Na ótica desse autor, o discurso de Newman é confessional e revela claramente que as 

burguesias estabilizadas no Primeiro Mundo não toleram filmes cujas narrativas preconizam uma 

estratégia realmente perigosa para o poder das classes dominantes, cedendo espaço de exibição apenas 

para as projeções de lamentações humanistas. Devido à gravação direta, o documentário pôde captar a 

infantilidade e o medo dos ministros do Quebec diante dos canadense-ingleses da indústria têxtil. O fato 

desse documentário de Arcand atuar como uma arma social, desmontando as engrenagens principais de 

uma sociedade, faz Hennebelle (1979) lembrar do filme A hora dos braseiros (1966/68), de Fernando 

Solanas e Octavio Gentino. Todos os seus documentários estão organizados em torno da noção de que 

houve pouco progresso no pensamento político durante os anos, de que há um movimento lento na 

história que não pode parar e que também não pode ser acelerado. Em outras palavras, Arcand reclama 

que os políticos estão copiando velhas doutrinas do século XVI, quando Maquiavel publicou a obra O 

Príncipe (1532), para aplicá-las na segunda metade do século XX, período em que os quebequenses 

participaram de dois eventos eleitorais que propuseram a soberania da província; desde então, pouca 

coisa mudou. Segundo Arcand, seus documentários são odiados por causa da inclusão frequente de 

sequências de cenas paródicas no meio da narrativa. 

You can make fun of politics and politicians only within the strict  framework of 

official parody. As long as the audience is fully aware that they are watching a comic 

film or a variety show on television, then you can laugh at the authorities. But if you 

start making fun of the Government within the earnestly serious discourse of an NFB 

documentary on an election or a Referendum, then you make enemies; not only among 

politicians, but also in the media. Because the media are the politicians’ acolytes in a 

massive fraud seeking to convince us that we are governed by people who know what 

they are doing.[...] I am saying that our leaders are a bunch of clowns who do not have 

slightest idea of what they are doing. Some of them are merely stupid, others are utterly 

demented, and my films are saying “beware of those who lead you and beware of their 

servile messengers – the pretty media universe that gravitates around Ottawa and 
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Quebec City (ARCAND apud LOISELLE, 1995, pg. 148).
28

 

 

 A citação acima poderia responder parcialmente a seguinte questão: o que impede  Arcand de 

transpor o discurso crítico direto de seus documentários nos seus longametragens de ficção, lançando 

mão do recurso alegórico para transcriar, de modo escamoteado, a pulsão crítica de autor em relação 

aos costumes da burguesia no consumo e na política? Solanas explica que a indústria dos filmes de 

longametragens, seus canais de distribuição e seus espaços de exibição estão sob o domínio das classes 

dominantes nos países neocolonizados e eles, obviamente, não estão interessados em um cinema de 

descolonização e motivador de lutas populares. A suspensão da mediação entre povos, artistas e 

intelectuais através do cinema é mais uma tática de uma superestrutura que envolve o Estado e os 

empresários do setor de entretenimento cinematográfico para reprimir os movimentos sociais. O 

documentarista Silvio Tendler (2001), autor de A era das utopias (2009) e Utopia e barbárie (2009), 

observa secamente que aqueles que deveriam estar preocupados em incentivar a cultura da 

conscientização mediante a exibição de filmes mais politizados, isto é, os órgãos públicos, aderiram à 

lógica de um mercado que tem apenas um foco: rentabilidade. Tendler (2011) denuncia a inexistência 

de políticas públicas  para o cinema nacional não comercial e de espaços autônomos para a exibição 

desses filmes. 

 Já mencionamos a visão sincrônica de Plaza em relação à interferência de um projeto político 

que impõe regras aos modos de tradução intersemiótica. O contexto econômico da contemporaneidade 

pode definir as escolhas do autor e incidir sobre a estética e a recepção fílmica. Essa visão de Plaza vai 
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 Tradução livre: Você pode se divertir com a política e com os políticos somente dentro da estrutura estrita da 

paródia oficial. Contanto que a audiência esteja inteiramente ciente que está prestando atenção a uma película cômica ou 

uma mostra de variedade na televisão, a seguir você pode rir das autoridades. Mas se você começa a satirizar o  governo 

dentro do discurso sério de um documentário da NFB em uma eleição ou em um referendo, a seguir você faça inimigos; não 

somente entre políticos, mas igualmente nos meios. Porque os meios são os acólitos dos políticos em uma fraude maciça 

que procuram nos convencer que nós somos governados por pessoas que sabem o que estão fazendo. [...] Eu estou dizendo 

que nossos líderes são um grupo de palhaços que não têm a idéia  mais ligeira do que estão fazendo. Alguns deles são 

meramente estúpidos, outro são totalmente dementes, e minhas películas estão dizendo que “tome cuidado com aqueles que 

o conduzem e tome cuidado com os mensageiros servis - o universo bonito dos meios que gravita em torno de Ottawa e da 

Cidade do Quebec. 
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ao encontro da percepção de Peirce de que a racionalidade e seus impulsos dominantes bloqueiam a 

geração criativa de outros novos signos, isto é, a semiose falível de regularidades no âmbito da 

tradução. 

 Analisando as sutilezas dos filmes de ficção de Arcand, Bart Testa (apud 

LOISELLE&MCILROY, 1995) diz que a alegorização é um dos feitos artísticos que caracteriza as 

estruturas narrativas dos filmes do diretor canadense, e sugere que só é possível instalar uma crítica 

endereçada à sociedade visada, através de recursos de linguagem. Testa explica que a distopia alegórica 

do cinema de Denys Arcand se corporifica quando duas sociedades fictícias, ou seja, quando duas 

ficções, em uma combinação diegética, se correspondem, sendo que uma representa uma contra-

narrativa para a outra sem disjunções. Dito de outra forma, a sociedade criticada ou original aparece 

sob a sociedade alegórica como paradigma ou estrutura vertical. Já a alegoria atravessa o paradigma no 

sentido horizontal ou como uma corrente sintagmática de eventos que penetram seqüencialmente na 

outra estrutura. Testa  interpreta a função binária da alegoria em Jesus de Montreal (1989) como o 

dispositivo que aciona o caráter político em seus filmes de ficção. 

Interpretation of Jesus de Montreal must lead to Arcand´s politics, to see how this 

film´s double-twist allegory turns on the political. But how does Arcand figure politics? 

In his documentaries he does so by situating issues historically. In his fiction films 

Arcand creates a microcosmo, and his sense he has long been allegorist artist (TESTA, 

1995, pg. 106).
29 

 

 Loiselle & McIlroy (1995) notam que um dos pontos fortes da cinematografia de Arcand no 

combate à unidimensionalidade, racionalizada pela indústria de Hollywood, reside nas práticas 

cinemáticas de construção de estruturas dialógicas, através da justaposição de elementos contraditórios 

e irreconciliáveis, em cada nível da diegese de seus filmes. Devido ao caráter discursivo de seus filmes, 

os autores creem que adjetivos bahktinianos tais como “dialñgico” e “polifônico” são mais apropriados 
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 Tradução livre: A interpretação de Jesus de Montreal deve conduzir à política de Arcand, para considerar como este 

jogo-duplo alegórico do filme gira sobre o político. Mas como Arcand figura a política? Em seus documentários ele situa 

suas edições historicamente. Em suas películas de ficção Arcand cria um microcosmo, e nesse sentido ele tem sido por 

muito tempo um artista alegorista. 
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para descrever o cinema canadense de Denys Arcand simplesmente pelo fato de ele usar os 

paralelismos e as justaposições para expor contradições e similiaridades, e não para chegar a uma 

síntese climática ou a uma resolução única. Segundo esses autores, a fascinação de Arcand com a 

comparação, a justaposição e o paralelismo provem de sua educação como historiador na universidade 

de Montreal, onde ele passou a acreditar na tese de que cada fenômeno histórico tem significado apenas 

quando ele é considerado em relação a outro fenômeno. 

 O segundo cinema corresponde ao cinema de autor, ao cinema de expressão, à nouvelle vague e 

ao cinema novo. Esse tipo de cinema é visto como uma réplica ao imperialismo hollywoodiano que 

indica um progresso ao passo que ele traduz a reivindicação do autor de se exprimir com liberdade, 

através de uma linguagem livre de padronizações instituídas por magnatas hollywoodianos, abrindo-se 

para uma dimensão em que  seja possível dar partida para a descolonização cultural. Como discorrem 

Hennebelle (1979), Robert Stam (2006) e também Graeme Turner em Cinema como prática social 

(1983), a teoria do cinema de autor foi exposta inicialmente pelos cineastas da nouvelle vague Claude 

Chabrol, Jean-Luc Godard e, sobretudo, por François Truffaut, que em seu polêmico artigo publicado 

na revista Cahiers du Cinéma, em 1954, defendia a ideia que “mesmo alguns filmes produzidos sob as 

condições mais industrializadas (Hollywood) traziam a marca de um artista/autor”(TURNER, 1983, pg. 

44). A teoria do cinema de autor evoluiu com o interesse de preservar uma mise-en-scène que garantisse 

um estilo visual prñprio do diretor, de modo que críticos e espectadores reconhecessem a “assinatura 

estilística” nos visuais de determinado “autor”. 

 Quando François Truffaut lançou a teoria do cinema do autor, o cineasta francês já havia 

fecundado a ideia de que o filme era objeto de identificação do seu diretor e de que nele seriam 

preservadas as marcas individuais de seu criador último, ou seja, de seu “autor”, mesmo em filmes que 

eram produzidos sob condições mais industrializadas, como os de Hollywood. Em sua empreitada de 

conquista de um território para o cinema canadense na indústria de entretenimento, o diretor canadense 
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transcria as narrativas dos gêneros industrializados por Hollywood (policial, faroeste, narrativas 

clássicas, etc.), considerados previsíveis e formulistas, mesclando-as com temáticas sociais, com uma 

assinatura estilística autoral. 

 Explorando ainda a liberdade de criação sob o princípio da primeiridade peirciana, o segundo 

cinema, definido como a seara cujas vias tradutórias permitem ao autor expressar a sua individualidade, 

demonstra igualmente afinidades com as traduções icônicas e as possibilidades de criação inovadora 

fornecidas ao intérprete. Contudo, devemos atentar para a chance que a iconicidade do segundo cinema 

oferece ao artista de instituir, no decorrer de seus trabalhos, uma “política de autor”, o que desloca o 

pensamento autoral da categoria da primeiridade para a categoria da terceiridade. No caso de Arcand, 

as relações entre iconicidade e simbolicidade nem sempre se deram de maneira harmoniosa. Por causa 

de seu desejo de ser fiel a si mesmo, de manter sua percepção direta em todas as fases de produção de 

seus filmes, Arcand  conta que ele sempre encontrou problemas com a censura na etapa de pós-

produção de seus trabalhos (ARCAND apud LOISELLE, 1995). Sua identidade de historiador 

iconoclástico e de cineasta pós-modernista é evidenciada quando Arcand tempera suas obras com 

alguns elementos de informação que chocam os diretores de produção. O autor quebequense fala que os 

diretores de produção querem filmes “sem cor” e “sem cheiro” que simplesmente repetem as versões 

oficiais das histórias impressas nos livros didáticos, enquanto ele desafia as noções aceitas sobre a 

história do Quebec oferecendo interpretações não-conformistas. 

  Ainda segundo Solanas e Getino, o cinema de autor tenta: 
 

[...] elaborar obras que o sistema não possa absorver e que sejam estranhas as suas 

necessidades, ou obras que sejam feitas para combatê-lo direta e explicitamente. 

Nenhuma destas condições podem se adequar às possibilidades do segundo cinema 

(SOLANAS apud HENNEBELLE, 1979, pg. 204). 

 

  Essa vertente genérica do segundo cinema instiga os cineastas a se afastarem dos guetos 

culturais de vanguarda para comungarem com a vanguarda política. Dessa união, o grupo de cineastas-

autores se transforma em uma classe intelectual revolucionária que deve estar armada com uma caixa 
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de ferramentas ideológicas coerente, intervencionista e conseqüente. O “culto ao autor” ou o 

“autorismo” no cinema, como nos fala Stam (2000), centrava a atenção crítica na atividade humanista e 

existencialista do sujeito filosófico que se colocava detrás das câmeras, com sua essência artística 

precedendo a existência da indústria cinematográfica. O movimento teñrico que procurava um “autor” 

dentro do cineasta, escondido na mise-en-scène, estimulava a liberdade de expressão do “eu” que 

dirigia, assim como o romancista em seu romance e o poeta. Os autores do cinema nacional  não 

atacam a ficção em si, mas  o modo de produzir ficção padronizada pela indústria cinematográfica de 

Hollywood. Robert Stam observa que, no ano de 1962, o crítico de cinema estadunidense Andrew 

Sarris corrompeu a qualidade de instrumento nacionalista da teoria do autor, no intuito de afirmar que o 

cinema norte-americano era superior perante os cinemas de outras nações. Com isso, podemos supor 

uma possível reprodução do lema “Guerra ao Terrorismo” da Era Bush (2001-2009), que representava o 

povo afegão como os “novos bárbaros” apñs o atentado terrorista de 11 de setembro, apenas para 

Arcand se tornar uma personalidade reconhecível através da premiação e indicação ao Oscar de Melhor 

Filme Estrangeiro e da nomeação de As Invasões Bárbaras na categoria de Melhor Argumento Original. 

Nesse caso, poderemos cogitar que o gênio, a estrutura autoral de Arcand não permaneceu totalmente 

inalienável e que sua autoria foi parcialmente americanizada. 

  Portanto, vejamos o que o psicanalista esloveno Slavoj Zizek diz a respeito em Bem-vindo ao 

deserto do Real: Estado de sítio (2003). 

O traço definitivo entre Hollywood e a “guerra contra o terrorismo” ocorreu quando o 

Pentágono decidiu convocar a colaboração de Hollywood: a imprensa informou que, 

no início de outubro de 2001, havia se estabelecido um grupo de autores e diretores, 

especialistas em filmes-catástrofes, com o incentivo do Pentágono, a fim de imaginar 

possíveis cenários de ataques terroristas e a forma de lutar contra eles.(ZIZEK, 2003, 

pg. 30) 

 

 Caso Denys Arcand tenha sido algum desses autores e diretores que colaboraram com o envio 

da mensagem ideolñgica, politicamente correta, na campanha americana “guerra contra o terrorismo”, 

pode-se dizer que o cineasta fez o “jogo duplo” para que o cinema quebequense fosse reconhecido 
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mundialmente, e garantisse sua permanência na grande indústria de filmes. 

 Por outro lado, a transcriação crítica de Arcand combate os princípios normativos de uma forma 

estética da história, em função de evitar as repetições através do expurgo ao que já vem sendo traduzido. 

A norma industrial e a forma autoral se inscrevem em um concurso onde o signo de lei (ou legissigno) 

e o signo original (ou objeto imediato) lutam para um interligar a estrutura do outro.  A tendência de 

Arcand em conceber a organização de seus filmes, como um exemplo de tradução intersemiótica, apta a 

produzir significados sob a forma de qualidades (interligando variados códigos ideológicos e 

expressões de nouvelles vagues) confronta-se com as diretivas de sistemas de produção 

institucionalizados que lhe impõem a transcodificação própria de narrativas convencionalizadas, e 

direcionadas para um mercado que assegure um determinado lucro. Diferentemente do documentário, 

as ficções fílmicas de Arcand conseguiram intercodificar o signo de qualidade autoral e os signos de lei 

industrial, subvertendo a linearidade narrativa pela emergência de signos de uma linguagem própria. 

Plaza identificou a recusa das estruturas totais como montagem expressiva dos autores. Esta  

altera os discursos cinematográficos, como se a câmera possui se uma autonomia capaz de produzir 

imagens libertas da lógica discursiva de linguagens saturadas. Gera-se, assim, um cinema que é a 

metalinguagem do próprio autor em conflito com a montagem narrativa. A transcriação da montagem 

expressiva implica em descentramentos de formas reveladas como ilusões convencionadas 

culturalmente, pelo primeiro cinema de Hollywood. 
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1.2 A transposição como busca da identidade, da diferença e de realidade. 

 

 

 

 

 Entramos agora numa fase da história do cinema quebequense em que as pulsões criativas dos 

autores são canalizadas em operações intelectuais que visam à conexão de seus filmes com a realidade 

existencial. Se a transcriação funcionou como uma operação que auxiliou os cineastas a subverterem as 

regras estéticas estabelecidas por Hollywood no intuito de liberar a originalidade de seus autores, a 

transposição, ou a tradução indicial, contribuiu para que o novo cinema do Quebec pudesse se 

distinguir, através da captação em estilo direto, das outras correntes cinematográficas em torno do 

mundo, além de desconstruir as representações culturais de filmes que não reconheciam a verdadeira 

identidade da nação francesa no Canadá. Como a característica da tradução indicial é a transposição do 

objeto dinâmico de um suporte midiático ou código de linguagem para outro, o pensamento tradutor 

dos autores quebequenses tende a estabelecer uma relação de concreção entre o signo original e o signo 

transposto. É um momento do cinema quebequense em que os principais intérpretes da cultura dão 

continuidade aos conteúdos críticos-revolucionários de livros tais como Négres Blancs d’Amerique
30

 e  

L'idéologie de la société industrielle. 

 No contexto das revoluções no terceiro mundo, os cineastas do Canadá-francês tiveram a 

necessidade de dialogar com as críticas sociais escritas por intelectuais de esquerda em voga 

                                                 
30

Nègres Blancs d'Amérique é uma obra escrita por Pierre Vallières e sua primeira publicação data de 1968. A obra começou 

a ser escrita com o intuito do autor de gerar uma autobiografia enquanto ele cumpria pena na prisão de Manhattan em 

virtude de suas atividades ligadas à Frente de Libertação do Quebec (FLQ). Nègres Blancs serve de metáfora para 

comparar o povo francês do Canadá aos demais povos colonizados do Terceiro Mundo. A palavra “Négres”, aqui, 

tornou-se sinônimo de “escravos” ou “oprimidos”.  Independente da etnia, Vallières atenta para as condições inferiores 

nos quais se encontravam os prisioneiros políticos e o povo francês do Quebec e tenta relativizá-las   às condições de 

“sub-homens”, como as dos negros e mestiços em Cuba e na Argélia. Mais adiante, veremos que Denys Arcand, em A 

Era da Inocência, resgata  o manifesto de Valliéres de modo a atualizá-lo na trama através da justaposição da identidade 

de um sujeito quebequense de origem francesa com a de um sujeito quebequense de origem imigrante, possivelmente 

haitiana. As marcas do discurso de Vallières são, por assim dizer, iconicizado em diálogos articulados para que o 

receptor relembre de um período histórico em que o autor estava engajado politicamente nas mesmas redes com o 

revolucionário marxista, Valliéres. 
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mencionados anteriormente como Herbert Marcuse e, sobretudo, com Frantz Fanon, autor de Os 

condenados da Terra. A partir da abertura para os fatos reais concedida pela indicialidade, as narrativas 

militantes montadas por cineastas terceiro-mundistas oxigenam a genialidade dos criadores desse 

“novo” cinema a produzirem uma crítica local através do gênero não-ficcional do documentário. No 

último estágio da evolução do cinema mundial, o terceiro cinema, designado a ser um cinema de 

incitação ou um cinema de revolução, é definido como  aquele que se concentra nas “lutas anti-

imperialista dos povos do terceiro mundo e seus equivalentes nas metrópoles imperialistas como o eixo 

da revolução mundial”(SOLANAS apud HENNEBELLE, 1979, pg. 204), tanto no nível artístico, 

quanto no cultural e científico que dominaram as nações durante épocas.   

 O chamado  “terceiro cinema” instigou a emergência e a confrontação de vozes artísticas e 

sociais rebeldes provenientes de diversos contextos nacionais e políticos, evidenciando estratégias de 

combate adequadas e específicas para cada experiência de descolonização. Sobre cada território 

nacional em movimento de desalienação, a câmera tinha que se ajustar à geografia e às organizações 

revolucionárias que objetivavam a arrancada de poder do inimigo. Trata-se de uma fase única em que o 

cinema e a técnica colocaram-se à favor das classes oprimidas.
31

 A tradução indicial parte do 

alinhamento da consciência tradutória com a máquina transpositiva (a câmera), que desloca as partes 

ou o todo do meio cultural externo  para o meio cinematográfico. Isso ocorre porque a transposição 

como tomada de consciência da realidade se concentra mais na contigüidade do objeto de meio para 

meio do que na sua transformação. 

 No caso do Quebec, pensa-se de imediato em cineastas de esquerda como Jean-Pierre Lèfèbvre 

com La Chambre Blanche e Le Revolutionnaire, e Arthur Lamothe com Le mépris n´aura qu'un temps 

e Le gars de la palme. Na mesma linha ideológica de Denys Arcand, esses cineastas tentavam aplicar a 

teoria crítica neomarxista de Marcuse na sociedade quebequense para manifestar suas preocupações 

                                                 
31

Solanas e Getino (1979) chegaram a convocar “uma internacional do cinema de guerrilha” para clamar pelo cinema de 

agitação e de propaganda da subversão, incitando a ação revolucionária. 
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com as condições de vida dos operários da construção civil, descrever as greves dos empregados dos 

serviços de correios, com o destino das massas trabalhadoras de modo geral.  Hennebelle (1979) nota 

que esses artistas estavam com a sensibilidade à flor da pele e com a consciência fragmentada: eles 

enxergavam a realidade através de uma “janela quebrada” ou através de um “nevoeiro”, catando apenas 

os estilhaços do eu e da sociedade. É a partir da obra de Lèfèbvre que o crítico de cinema quebequense 

Christian Rasselet observa a qualidade distópica e o estado psicológico  de cineastas que seguiram essa 

tendência: 

[...] a obra inteira de Jean-Pierre Lèvèbvre se resume a um questionamento arrasador 

do Quebec”, o que ele mesmo confirma: “Eu destruo o espetáculo, destruo as imagens 

justamente porque sonhamos durante muito tempo e o american dream está no fim. 

Um fim que talvez seja a guerra do Vietnan (RASSELET apud HENNEBELLE, 1979, 

pg. 120) 

 

 A herança do estilo distópico de cineastas quebequenses, dessa época, mantém-se viva no 

momento em que autores contemporâneos como Denys Arcand,  que ganhou o Oscar de Melhor Filme 

Estrangeiro com As Invasões Bárbaras (2003), revelou: “Eu sempre fui uma consciência forte, um 

iconoclasta e um anarquista.”(Entrevista à Radio-Canada, 2003). 

 A tendência política dos cineastas de buscar uma realidade fragmentada, multiforme, sem 

narrativa e com recursos de colagens converge com um dos objetivos do terceiro cinema que é o de pôr 

em prática uma “abordagem idealista da realidade, amputada de suas contradições profundas, de sua 

riqueza dialética: elementos que muitas vezes contribuem para dar ao filme sua beleza e sua 

eficácia”(SOLANAS apud HENNEBELLE, 1979, pg. 206). O estado de espírito dos artistas do 

terceiro mundo os motiva a denunciar a ineficácia da rebelião individual. 

 Geralmente, o terceiro cinema é associado exclusivamente aos cinemas produzidos no terceiro 

mundo, o que, para Hennebelle (1979) e Stam (2006), é um equívoco. Neste ponto, nos cabe formular a 

seguinte questão: como o cinema do Quebec pode ser comparado ao “terceiro cinema” dos países 

subdesenvolvidos se o Canadá é divulgado como um país livre de sintomas de decadência 

terceiromundista? Sabe-se que o percurso histórico do Quebec se diferencia da vasta região pertencente 
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ao Canadá anglófono e mostra narrativas que documentaram um trajeto colonial  distinto, em parte, dos 

processos de colonização nos países do “terceiro mundo” localizados nos continente asiático, africano 

e latino-americano. A peculiaridade da história e da colonização do povo quebequense motivou Jacques 

Berque a nomeá-los de uma “estranha espécie de colonizados” ou, segundo Pierre Vallièrres (1968), de 

“negros brancos da América”. 

 Como Hennebelle (1979) já havia observado, o cinema jovem do Quebec surge paralelamente 

aos movimentos de emancipação do terceiro mundo. Ele é contemporâneo da libertação cubana e da 

reconquista da independência na Argélia. A insubmissão dos canadenses franceses diante a colonização 

inglesa foi chamada de “a revanche dos berços”. Nessa revolta, que sugere uma vingança ao passado 

de opressão quebequense, a obra Os condenados da Terra, de Franz Fanon serviu como uma bússola 

para cineastas dispostos a gerar uma estética, em seus filmes, que contribuísse para o “despertar do 

povo”, e  para os líderes da Frente de Libertação do Quebec, que em 1970, produziram atentados 

terroristas reivindicando maoir autonomia política.  No cinema quebequense desta época, a 

transposição vai permitir que o presente atual do cineasta-intérprete seja amalgamado pelos 

sentimentos de passado.
32

 

 Em 1963, cineastas como Claude Jutra, Pierre Perrault e Denys Arcand oficializaram o ano do 

nascimento do jovem cinema quebequense direcionando suas câmeras para uma relação mais íntima 

com a realidade como forma de luta contra as transcriações estigmatizadas dos canadenses de língua 

francesa. À breve história destes jovens cineastas,  deve-se acrescentar o envolvimento do cinema 

quebequense com o cinema desenvolvido no Terceiro Mundo. Hennebelle (1979) e Robert Stam 

também explicam: 

                                                 
32

 O FLQ é mais conhecido pela crise do mês de outubro em1970. A crise foi a primeira ocasião na história do Canadá em 

que seus cidadãos foram privados de seus direitos e liberdades em tempo de paz. Em 1963, ativistas do FLQ  (alguns dos 

quais foram detidos) colocaram bombas nas caixas de correios em três arsenais federais de Westmount, um bairro rico de 

classe média localizado na área anglófona de Montreal. Seu objetivo era a destruição completa da influência de símbolos do 

colonialismo inglês. Octobre, filme de1994, dirigido por Pierre Falardeau e co-escrito com Simard, narra o sequestro e o 

assassinato do Ministro do Trabalho do Quebec Pierre Laporte durante a "Crise de Outubro" de 1970. 
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Devido ao nome de “terceiro cinema”, tal cinema às vezes é confundido com a 

produção cinematográfica do terceiro mundo como um todo. O que é um erro: há 

cinemas do terceiro mundo que pertencem ao primeiro e ao segundo cinema e cinemas 

(ou filmes) ocidentais que pertencem ao terceiro cinema (HENNEBELLE, 1979, pg. 

205). 

 

Em relação ao cinema, o termo “Terceiro Mundo” parece apropriado na medida em 

que chama a atenção para a enorme produção cinematográfica da Ásia, África e 

América Latina, bem como para o cinema minoritário no Primeiro Mundo (STAM, 

2006, pg. 59). 

 

 Sendo uma sociedade distinta no seio de uma federação, e não  um pedaço de terra distante, 

geograficamente ilhado, desgarrada de um território maior cuja colonização se deu a partir de um 

legislação pronunciada de longe, como aconteceu no Brasil, em alguns países da África e do Oriente, o 

Quebec, com o forte apoio da Revolução Tranqüila, tentou se constituir como uma utópica ilha de 

resistência aos impérios estrangeiros. A condição marginal do Quebec foi observada, por Denys Arcand, 

sob o ponto de vista de sua demografia, geografia e política. 

Canada has always been in the margin of everything. Firstly, it was in the margin of the 

French empire. Later it moved to the margin of the British empire. And now Canada is 

in the margin of the American empire. But there is nothing we can do about that. 

Canada is a northen country, with an enormous territory and a very small population 

(ARCAND apud LOISELLE&MCILROY, 1995, pg. 154).
33

 

 

 O julgamento perceptivo de Arcand e seu modo de traduzir indicialmente o território 

quebequense entra em convergência à medida que permite a passagem de um contexto político para 

uma materialidade fílmica, capaz de revelar muitas interfaces despercebidas no real empírico. No 

documentário Utopia e Barbárie (2010), dirigido por Silvio Tendler, Denys Arcand  revela a sua 

desesperança para com a utopia marxista através da descrição do seu personagem distópico Remy, em 

As Invasões Bárbaras (2003): 

Mas, pelo menos, essa geração que é a minha tentou acreditar em algo. Remy foi tudo. 

A cada vez em que ele queria acreditar em alguma coisa e se desesperava para ter 

alguma crença e não fazia por interesse pessoal. Estava convencido de que o marxismo 

era a solução para todos os problemas políticos. Depois era outra coisa. E no final, ele 

não tem mais no que acreditar. A tragédia dele é a nossa tragédia atual. É a tragédia da 

                                                 
33

Tradução livre: O Canadá esteve sempre na margem de tudo. Primeiramente, esteve na margem do império francês. Mais 

tarde moveu-se para a margem do Império Britânico. E agora Canadá está na margem do império americano. Mas não há 

nada que nós podemos fazer sobre isso. Canadá é um país do norte, com um território enorme e uma população muito 

pequena. 
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nossa geração (ARCAND apud TENDLER, 2010). 

 

 A apatia social e política, o ceticismo, o conformismo, a resignação e a derrocada utópica que 

pesam sobre a perspectiva de vida contemporânea do diretor, enquanto sujeito-autor, e sobre a vida 

diegética de seus personagens, não batem com a atmosfera contracultural do Quebec dos anos 1960, 

onde uma multiplicidade de grupos estabelecia, motivados e engajados, paralelos entre linguagens 

artísticas diversas e se avizinhava de outros grupos que recorriam a atos terroristas à favor da 

independência nacional. Vejamos o que Arcand expõe na revista Cinéastas du Quebec nº 8: 

Foi antes da reforma da educação, antes da Universidade do Quebec, o quarteirão 

Saint-Louis, a contestação Marcuse, o rock, o droping out... Há vinte anos, em 1960, 

existiam dois lugares habitáveis: a colônia artística ou a universidade. E se você fosse 

um pouco square e ainda não tivesse feito uma boa ação, iria besteirar durante alguns 

anos na universidade. O que fazia com que se encontrasse muita gente na universidade. 

Havia a turma do parti pris: Maheu, Chamberland, Piotte; a turma do sindicalismo 

estudantil: Landry, Marois; a turma dos amigos do bom cinema: Lefèbvre; a turma da 

literatura: Benoit Germain; a turma do teatro: Sabourin, Saulnier; a turma do show-

business: Viene, Cousineau, os Cínicos. Havia também a turma do pessoal que se 

preparava para lançar bombas (ARCAND apud HENNEBELLE, 1979, pg. 118). 

 

 No calor dos movimentos contra-culturais e anti-imperialistas dos anos 1960, o 

desvencilhamento gradual  da cultura e da política duplessiana que imperava no Canadá-francês até o 

desencadeamento da Revolução Tranqüila cedeu espaço para que os cineastas começassem a investigar 

as fontes culturais do povo quebequense com o desejo de criar um retrato diferente de si mesmos, 

diferente do retrato que fora imposto pela ideologia dominante.  Filmes como Pour la suite du Monde, 

Le Règne du Jour, Les voitures d’ean, co-produzidos por Brault e Perrault, são filmados em ambientes 

inadequados para qualquer manifestação de reflexão ideológica. 

 Referencializando-se nas técnicas do cinema direto, os “jovens” cineastas quebequenses criaram 

uma estética de realismo e humanismo para desobscurecer as relações políticas em voga no Quebec. 

Para explicar parcialmente as diferentes fases de evolução do jovem cinema quebequense, Hennebelle 

(1979) o compara aos três estágios pelos quais, segundo Franz Fanon, o intelectual de um país 

dominado atravessa. A primeira fase é caracterizada pela assimilação da cultura hegemônica para 
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integrar-se a ela. Marcada pelo fracasso, a segunda fase lança o intelectual febrilmente de volta às 

fontes de vida de seu povo, podendo resgatar nostalgicamente os elementos reacionários de uma 

cultura. Na terceira e última fase, ele compreende que suas atitudes foram ações fúteis e insuficientes e 

procura constituir uma vanguarda para engatar a descolonização de seu povo do duplo efeito da 

alienação de uma modernidade dissimulada que o estrangeiro impôs do lado de fora e que uma tradição 

arcaica cujos elementos produzem o retrocesso para prolongar a distração da atenção das massas 

populares. 

 Ao examinar os filmes ligados à fase do Canadá-Francês, Hennebelle  situa o cinema jovem do 

Quebec na segunda etapa do trajeto de descolonização intelectual do sujeito colonizado. Eles se 

caracterizam especialmente “por uma busca de identidade perdida e por uma reflexão sobre uma 

personalidade nacional em plena mutação”. A reação a um impulso externo, típico da secundidade, 

motivou a produção de filmes de “autores”, conforme o conceito de Solanas, que empreendem um 

questionamento individual (Groulx e Lefèbvre) situado em um contexto urbano, ou penetram numa 

dimensão coletiva (Perrault e Brault) num ambiente rural. Apesar de suas singularidades, os filmes 

quebequenses dessa fase se identificam pela predominância dos elementos da tragédia pessoal sobre os 

elementos da tragédia nacional. 

 Embora Hennebelle  note que uma corrente de filmes quebequenses enveredaram para uma 

tendência que obrigou, em certa medida, seus produtores a hollywoodianizarem suas estéticas, como 

Red, de Gilles Charles,  Les smattes, de Jean-Claude Labrecque e Bingo, de Jean-Claude Lord, 

Marsolais (1997) identifica um outro  fenômeno contrário ao da hollywoodianização de ficção fílmica 

quebequense que se caracteriza pelo que ele chamou de pollinisation da ficção. Segundo esse autor, a 

pollinisation é definida pela transposição dos métodos e técnicas advindos do cinema direto para serem 

aplicados na ficção. Trata-se de um movimento de hibridização tradutório que Plaza denominou de 

“intermídia”. Nela, a transposição não preza pelo deslocamento de objetos dinâmicos, mas pela fusão 
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entre dois meios e duas linguagens distintas. Não se pode negar que a transposição de técnicas do 

gênero documental para o cinema de ficção confunde tradução icônica com tradução indicial. O ajuste 

entre duas estruturas midiáticas conduz o intérprete a uma visão inovadora das coisas, o que faz seu 

pensamento  retornar à forma inclusiva da iconicidade. A conjuntura entre um cinema de ficção e um 

cinema documentário serviu para diferenciar o cinema nacional do Quebec dos modos dominantes de 

produção esquematizados por Hollywood. 

Ce phénomène de pollinisation de la fiction par le direct constitue alors la 

caractéristique distinctive de cette cinématografie nationale par lequelle elle se 

distingue du schème hollywoodien dominant qui en est arrivé à modeler les habitudes 

de lecture du spectateur. Loin d’être un feu de paille, cette pollinisation se manifestera 

à nouveau, d’un façon éclatante, au tournant des anées 80 et par la suite, comme nous 

le verrons (MARSOLAIS, 1997, pg. 117)
34

 

 

 Em Imagens da quebecidade, identidades em construção: a idéia de país no cinema 

documentário de Jacques Godbout,  Cerqueda (2006) certifica  que, antes mesmo da década de 1980, o 

documentarista quebequense Jacques Godbout já vinha experimentando a interação de diferentes meios 

e linguagens para tornar o seu espectador capaz de ler a sociedade de espetáculo e consumo que cerca e 

molda o homem contemporâneo. A crítica direcionada ao processo de ficcionalização das temáticas 

sociais trabalhadas pelos documentaristas quebequenses é fundamentada na crença de que o modelo 

ficcional poderia destituir a realidade social como referente. Em contraposição, Michel Moreau, autor 

de Copie Zéro (1986), revelou que o documentário oferecia meios limitados que reduziam a expressão 

emocional dos atores sociais, enquanto a ficção permitia que o interior do “eu” pudesse regurgitar seus 

sentimentos violentos mais fortes (JEAN, 1991, pg. 101). Além dele, Denys Arcand diluiu as fronteiras 

epistemológicas que separavam os dois gêneros ao dizer que ele nunca tinha visto diferença entre o 

documentário e a ficção. Para Arcand, ficção e documentário são códigos que nascem da mesma 

linguagem cinematográfica (ONF, 2007). “J`ai jamais fait la differénce entre le documentaire et la 

                                                 
34

Tradução livre: Esse fenômeno de polinização da ficção direta constitui então a característica distintiva desta 

cinematografia nacional  para que ela se distinga do modelo hollywoodiano dominante que chegou a modelar os hábitos de 

leitura do espectador. Distante ser um fogo de palha, esta polinização manifestar-se-á de novo, de uma maneira áclatante, no 

momento decisivo dos anos 80 e seguidamente, como o veremos. 



73 

 

 

fiction. Pour moi, c'est toujours du cinema.” (ONF, 2007)
35

 

 Na concepção de Peirce, o documentário direto pertenceria à categoria da secundidade, 

enquanto a ficção seria do domínio da primeiridade e da terceiridade. Com a fusão das linguagens e 

seus meios, as traduções icônicas e indiciais se interpõem, o que nos remete ao alerta de Plaza em 

relação à tipologia das traduções intersemióticas. Segundo esse autor, os três tipos de tradução 

intersemiótica não foram desenvolvidos para funcionar de modo estanque, fixo e inflexível. Elas são 

mapas orientadoras para as nuanças diferenciais dos processos tradutores que podem funcionar 

perfeitamente como operações  simultâneas. Isso significa que uma tradução pode complementar outra 

tradução sem substituí-la, sobretudo, em se tratando de intersemioses complexas como as que ocorrem 

no pensamento dos cineastas quebequenses desse período. Isso quer dizer também que a ficção, 

encarnada com técnicas do documentário, apresenta os objetos dinâmicos através de montagens que 

prefiguram um cinema com novas qualidades materiais de distopia. 

  Le confort et l’indifférence (1981) ilustra este tipo de hibridização entre ficção e documentário 

em defesa de uma causa social e também autoral: satirizar com citações da obra O príncipe (1532), de 

Nicolai Maquiavelli, o futuro econômico e político da sociedade quebequense após o referendo de 

1980. Na visão de Véronneau (1995), essa espécie de docu-fiction marca o retorno de Arcand ao gênero 

documental depois de ter tentado ingressar no mercado internacional com La maudite galette e 

Réjeanne Padovanni. Nesse documentário, Arcand tirou proveito de sua experiência com a ficção e 

manteve sua liberdade crítica para produzir um sentido cívico em seu cinema. 

His return to documentaries is a testimony to this experience. He does not 

minimise filmic expression in order to attain this unrealistic, hypothetical 

adequacy; he just maintains a safe distance from it, which is why his 

critical freedom is do effective and why his cinema is definitely civic 

cinema (VÉRONNEAU, 1995, pg. 22).
36

 

                                                 
35

Tradução livre:  Eu nunca vi diferença entre o documentário e a ficção. Para mim, é sempre cinema. 
36

Tradução livre: Seu retorno aos documentários é um testemunho a esta experiência. Não minimiza a expressão relativa aos 

filmes no intuito de alcançar  esta fantasiosa e hipotética adequação; apenas mantém uma distância segura dela,  é o porquê 

de  sua liberdade crítica ser realmente eficaz e de seu cinema ser definitivamente um cinema cívico. 
 



74 

 

 

 

 Para Peter Wilkins (1995), uma das estratégias de resistência usadas por Arcand  para marcar o 

seu cinema enquanto uma produção nacional é reagir ao big picture (espetáculos épicos em 

widescreen). Wilkins  sugere que essa investida de Arcand contra a espetacularização é o que permite 

ao autor questionar o posicionamento cultural do Quebec em relação à cultura dos Estados Unidos e do 

Ocidente em geral. A ausência de espetacularização nos filmes de Arcand indica a falta de interesse do 

autor pelas ações épicas, grandiosas, e pelos grandes confrontos e atritos que o cinema de Hollywood 

vem produzindo desde então. Como o próprio diretor nos revela, sua cinematografia é composta por 

filmes “discursivos”, preocupados em por em cena sujeitos que dialogam entre si em paisagens naturais 

desoladas oriundas da geografia canadense. Seguindo uma tendência neo-realista, herdada dos anos 

1960,  de filmar a realidade quebequense urbana, questionando as alienações norte-americanas, Arcand 

atenta para o poder exercido pelos meios midiáticos americanos sobre a formação da opinião pública 

do povo canadense e observa que esse império cultural americano induz os sujeitos a conversarem 

sobre banalidades. 

“The quintessencial Canadian situation is sitting on a couch and talking. It´s no use 

looking for big action, there´s none. The country is empty. There´s no big 

friction.”(Denys Arcand) Thus, in describing the situation of The Decline of the 

American Empire, Arcand states that the film is particularly Canadian.(WILKINS, 

1995, pg. 114)
37 

 
“This is the drama of English Canada: they read American magazines and then they 

read about this guy from Quebec – he must be good if the Americans are saying this 

about him, we should go out and see his films. I´m kidding but there´s a kernel of the 

truth, I´m sure”.(ARCAND apud WILKINS, 1995, pg. 113)
38 

 

 Na primeira citação acima, percebemos a resistência e o espírito realista de Arcand no tocante à 

impossibilidade de transpor, para seus filmes, uma realidade espetacularizada que não corresponde à 

                                                 
37

Tradução livre: “A situação canadense quintessencial é sentar-se em um sofá e conversar. Não há procura de uma grande 

ação, não há. O país está esvaziado. Não há nenhuma grande fricção.” (Denys Arcand) Assim, ao descrever a situação do 

declínio do império americano, Arcand indica que seu filme é particularmente canadense. 
38

Tradução livre: Este é o drama do Canadá inglês: eles leem revistas americanas  e então lêem sobre este indivíduo do 

Quebec - deve ser bom se os americanos estão dizendo isto sobre ele, nós devemos sair e ver seus filmes. Eu estou 

brincando, mas há semente de verdade, eu sei. 
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geografia e nem à cultura do território canadense. A transposição da realidade factual quebequense, 

como resposta às grandes ações épicas do cinema hollywoodiano, é herança da fusão entre o realismo 

italiano e o cinema direto. A tradução indicial é um processo que conta com dispositivos de defesa 

contra os modelos de Hollywood. A indicialidade traduz as realidades nacionais, censurando o processo 

de conscientização de criadores e espectadores com traduções icônicas ready-made que concebem 

superfícies culturais já prontas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 A transcodificação como instituição da política de autor e harmonia simétrica dos 

contrastes. 

 

 

 

 Nesta fase da ficção cinematográfica de Arcand, o conjunto dos recursos de linguagens 

aplicáveis a sua diegese (oxímoro, alegoria, reação ao big Picture e o jogo duplo) foram postos em 

prática com o objetivo de processar a intersemiose dos objetos imediatos e dinâmicos do autor com os 

signos de lei racionalizados pela indústria norte-americana de cinema. Vimos que tanto a transcriação 

quanto a transposição serviram para garantir a sobrevivência de uma essência autoral no cinema de 

distopia nacional. Quando os cineastas quebequenses, como Arcand, se veem frente às exigências de 

adaptação a uma produção estética de um mercado que visa somente o lucro com as exibições ao invés 

de promover a reflexão crítica através de um cinema inserido como prática social, a transcodificação é 
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revelada como uma operação tradutória de efeitos paradoxais. Se pensarmos a tradução simbólica na 

cinematografia de Denys Arcand, podemos dizer que essa operação atua em duas searas 

ideologicamente opostas. 

 No cinema de Arcand, a transcodificação atuaria como ferramenta de construção de uma rede 

intratextual relativizando seus filmes com temas que se tornaram simbólicos durante sua carreira de 

documentarista e diretor de ficção. Com a tradução simbólica, que equivale à reciclagem de materiais 

já trabalhados em produções anteriores, Arcand pôde criar elos entre o conjunto de sua obra e instituir 

uma “política de autor” no interior de suas operações semióticas. A partir desta, observamos os elos 

convencionais estabelecidos entre um filme e outro, seja por meio das temáticas reiteradas, pela  

continuidade de narrativas, pela seleção de atores, pela nomeação dos personagens, seja pela 

autotranscriação de Arcand (sua presença) em personagens de sua própria trama, como aconteceu em 

La Maudite Galette, Jesus de Montreal e As Invasões Bárbaras. 

 A tradução simbólica auxilia o autor a instituir sua política autêntica mediante operação de 

contigüidades através de metáforas, símbolos e os outros signos de caráter comercial que denotam ou 

aludem para os caracteres de objetos transitivos em narrativas anteriores. A transcodificação, nesse 

caso, exige do cineasta mais esforço intelectual para definir sua lógica, do que o afloramento da 

sensibilidade para gerar objetos “originais”. Seus trabalhos serão considerados pela crítica ou pelo 

público apenas como “filmes de autor”, na medida em que suas narrativas estabelecem regularidades 

entre símbolos. No decorrer das semioses transcodificadoras, os objetos imediatos de outrora 

transformar-se-ão em símbolos a partir da repetição necessária de signos de qualidades que ganham 

formas simbólicas. Inclusive, a comparação semiótica entre os filmes de Denys Arcand começa a partir 

de signos transductores. 

 Por outro lado, a tradução simbólica teve que ser operada para ceder espaço, dentro do 

intracódigo narrativo, aos signos estéticos que, na verdade, são lidos pelos autores e críticos como 
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símbolos, regras ou leis pré-determinados pelos órgãos (O.N.F., Télé film Canada e Hollywood) que 

investem na produção, na premiação ou na distribuição desses produtos fílmicos nacionais. Utilizando 

a terminologia de Plaza (1987), podemos afirmar que  a transcodificação contribui para a síntese, num 

jogo de equilíbrio simétrico, de elementos antitéticos que se negam e se afirmam no movimento do 

sintagma cinematográfico. A transcodificação participa da justaposição forçada autor/indústria, 

nouvelle vague/Hollywood, cinema nacional/globalização, cinema direto/longa-metragem de ficção, 

entre outras combinações de contrários. 

 A matéria que governa a transcodificação é sempre o signo de lei, que, na teoria de Peirce, terá 

formas variadas, mas complementares, tais como a de legissigno (signo), a de um símbolo (objeto) ou a 

de um argumento (interpretante). Essas formas simbólicas, que nascem da terceiridade peirciana, terão 

suas integridades abaladas pelas atividades sígnicas da pós-modernidade. Mesmo na transcodificação, a 

convenção cederá passagem para elementos diferentes que ferem uma lógica estabelecida, mas ao 

mesmo tempo fará parte dela. A simultaneidade de atividades sígnicas, por autorreferência e por 

convenção, fará com que Gene Waltz (1995) identifique uma justaposição de incompatibilidades 

radicais no cinema de Denys Arcand. Para Waltz, La Maudite Galette, Réjeanne Padovani e Gina são 

filmes que apresentam um universo de conflitos e irreconciliações contínuas entre antagonismos que 

necessária e arbitrariamente se sobrepõem, se interpenetram e se rompem. Quanto a Jesus de Montreal, 

O declínio do império americano e As invasões bárbaras, filmes de ficção mais contemporâneos, 

Ramos, Cerqueda (2005) e Souza (1993) notam que Denys Arcand apela para a abordagem de 

temáticas universais sem mergulhar de modo profundo na dimensão política do Quebec. Operada sobre 

a ficção, a tradução simbólica tende a permutar partículas de cultura local pelas da cultura global, o que 

escamoteia fatos relativos às especificidades da vida política quebequense. 

 A aderência dos cineastas quebequenses às convenções de uma linguagem de ficção simboliza a 

transição de tendências, da política para a comercial. Para desenvolver uma indústria cinematográfica 
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independente e ordenada, os autores recorreram aos mecanismos de representação mais espetaculares. 

Na metade da década de 1970, filmes como La maudite galette e Rèjeanne Padovani, de Denys Arcand, 

e Mon oncle Antoine, de Claude Jutra, fizeram parte de uma plêiade de trabalhos de autores do Quebec 

que ousaram penetrar no mercado internacional sem ter uma experiência  para produzir filmes de 

ficção. Gina, por exemplo, produção de 1975, foi uma tentativa fracassada. Após sua exibição, Arcand 

ficou imensamente deprimido e perdido, sem nenhum encorajamento por parte da indústria de filme do 

Quebec para dar continuidade às produções do gênero fictício. 

 Em uma entrevista dada a André Loiselle e editada em Auteur/Provocateur: the films of Denys 

Arcand (1995), Arcand conta que a frustração em relação ao filme de ficção o faz retornar para as 

produções de documentários como Le confort et l’indifférence (1981) e  as séries  de televisão como 

Duplessis (1978). Ocorre que, no início da década de 1980, o documentário entra em crise ocasionada 

pelo realinhamento da indústria cinematográfica (Téléfilm Canada) que restringiu os fundos de 

financiamentos às produções transmitidas pela televisão e aos longametragens. Esse realinhamento 

alterou novamente a rota e os conteúdos dos projetos de Arcand. Somente nos quatro últimos anos da 

década de 1980, Denys Arcand lançou O declínio do império americano (1986) e Jesus de Montreal 

(1989), dois filmes de ficção que obtiveram sucesso de público e respeito da crítica internacional. 

 Embora tenhamos visto que a transcriação, a transposição e a transcodficação mostraram suas 

especificidades operacionais dentro de cada fase de evolução do cinema do Quebec dirigido por 

Arcand, notemos que elas atuaram, de modo distinto, na conjunção radical de signos incompatíveis. A 

intersemiose de signos pertencentes a dimensões diferentes que teoricamente não poderiam entrar 

numa relação de paralelismo é principal característica do pós-modernismo distópico de Denys Arcand 

identificado pelas traduções intersemióticas. Já vimos em tópicos anteriores que a síntese dos opostos 

utopia positiva/utopia negativa é o que sinaliza a identidade das distopias e o que orienta igualmente a 

montagem diegética dos filmes do autor quebequense. 
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 Na qualidade de autor distópico do século XXI, Arcand tira proveito da desintegração das 

utopias nas sociedades pós-industriais, fazendo com que sua narrativa seja afetada pelo efeito 

dispersante e disjuntivo causado pelo impacto da globalização, para diferenciar o seu cinema de outras 

gerações de cineastas quebequenses, que também se inspiraram na representação de fragmentos da 

realidade. O autor quebequense consegue assegurar um diálogo interno entre seus filmes através de 

uma política autoral que dá forma a um intracódigo repleto de autorreferencialidade e autotransgressão. 

Do caos externo e cultural à ordem autoral, os filmes de Arcand se destacam pelas diferentes 

modalidades de atividades signicas contíguas que se articulam por topologias, referências e convenções. 
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CAPÍTULO II – A RUPTURA DAS RELAÇÕES UTÓPICAS. 

 

 

 

 

2.0 O EFEITO DA GLOBALIZAÇÃO SOBRE AS RELAÇÕES UTÓPICAS. 

 

 

 

 

Em todas as sociedades, percebe-se que o fenômeno da “globalização” tem acarretado efeitos 

paradoxais e conflitantes para suas culturas, tornando muitas vezes indefinido seu próprio conceito, e 

obscurecendo a condição da identidade humana nesse contexto de transformação em escala mundial. 

Ele está na agenda das discussões, e tem chamado atenção devido a seu caráter de efetividade ambígua 

no âmbito das relações humanas, em tempos de fim da utopia. Como a globalização pôde deslocar os 

sujeitos de seus centros culturais, outrora definidos pelos projetos utópicos da modernidade, as noções 

de “eu” e “outro”, “identidade” e “alteridade”, o “mesmo” e o “diferente”, começaram a ser 

examinadas por intelectuais, e expressas por artistas pós-modernos, em discursos e narrativas que 

desconstroem antigas dicotomias. Além de gerar consequências contraditórias sobre as construções 

identitárias, seu efeito alterou a maneira de se compreender  cursos temporais e  parâmetros espaciais, 

seja no trânsito contínuo daqueles que, a contravontade, trocaram suas localidades fixas para se 

ajustarem a uma realidade em mudança constante, ou nas narrativas repletas de descontinuidades das 

ficções pós-modernas. 

Na medida em que autores de cinema como Denys Arcand têm a intenção de “ver a realidade”, 

usando a expressão do próprio diretor, em entrevista ao programa televiso do Quebec À Bazzo, ou se 

propõem a transpor as temporalidades, espacialidades, privações e degradações do mundo globalizado, 

eles trazem para suas obras fílmicas uma nova estética realista afílmica.
39

 

Mon propos c´est de décrire la réalité. Je veux décrire la réalité tel qu´elle est, telle que 

                                                 
39

A realidade afílmica, segundo Gaudreault e Jost (2009), difere da realidade diegética ao ser vista como uma realidade 

existente no mundo habitual, independente de qualquer relação com a arte fílmica. A depender do conhecimento do 

espectador do universo espaço-temporal no qual ele vive, a realidade afílmica é um mundo que pode ser verificado. 
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je la vois. Je la noirce pas, je vous dit ce que c´est. Mais, on dirait que quelqu´un qui 

s´obstine de vouloir dire la vérité se fait immédiatement taxé de cinique.(ARCAND 

apud À BAZZO, 2008)
40 

 

 Isso quer dizer que, mesmo que seus trabalhos pertençam ao gênero da ficção, suas narrativas 

seguirão um fluxo regido pela mobilidade das coisas existentes nos pólos culturais da experiência 

humana dentro dessa nova ordem global. Nesse sentido transpositivo, da narrativa e da imagem fílmica 

terem em uma relação de verossimilhança com a realidade afílmica, supõe-se a emergência de objetos 

dinâmicos, segregados, separados ou excluídos pela cultura da globalização, que tendem a determinar 

leis para a forma cursiva das narrativas e os temas selecionados pelo autor. 

Estamos lidando igualmente com vários tipos de traduções entre signos e linguagens cuja 

denominação foi dada por Haroldo de Campos e trabalhada por Julio Plaza (1987, pg. 41) como 

tradução crítico-criativa. Esta se define, segundo esses dois autores, como um processo de 

desalienação que impera entre  signo e significado em determinadas superfícies textuais, discursivas e 

culturais. Numa tradução dessa natureza, a estrutura de “sentenças absolutas” e “perfeitas”, que a 

materialidade do signo carrega, passa, no pensamento  do autor, por procedimentos de desmontagem e, 

em seguida, de recriação crítica em suas distopias fílmicas. 

O espectador, que tem conhecimento do percurso cinematográfico do diretor, perceberá que a 

crítica social de Valliéres e de Marcuse está visivelmente atualizada, neste longa-metragem, a partir de 

traduções que organizam diálogos tensos entre os personagens e cenas de resignação individual e 

coletiva diante do sistema vigente. Nesse movimento tradutório de transcriação, o discurso crítico entra 

em isomorfia com os objetos dinâmicos (personagens e os conteúdos subversivos de suas falas e ações) 

do pensamento criativo do autor, aqueles que aparecem em sua mente em instância imediata, e com 

objetos reais da sociedade canadense em que ele vive e quer denunciar. 

                                                 
40

Tradução livre: Meu propósito é descrever a realidade. Quero  descrever a realidade como ela é, como eu a vejo. Eu não a 

obscureço, eu lhe digo como ela é. Mas, parece que alguém que se obstina a dizer a verdade é imediatamente tachado de 

cínico. 
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Deflagrando os efeitos nocivos da “americanização” trazida pela “globalização”, destituindo os 

sujeitos de relações mais humanas, Arcand tem mais uma vez a oportunidade de se tornar atual e 

adquirir características de “autor universal”, revelando o sentido alienador de signos advindos de 

políticas globais que têm como propósito a unificação das nações. 

Em A Era da Inocência, de 2007, filme que fechou a trilogia iniciada em 1985, com O Declínio 

do Império Americano, Arcand descreve a sociedade canadense e francófona a partir de uma narrativa 

que acompanha a rotina repetitiva e esgarçada de trabalho de um funcionário do Estado quebequense. 

O personagem se chama Jean-Marc Leblanc, interpretado pelo ator de comédia e apresentador de 

televisão Marc Labréche. Trata-se de um sujeito que se perde em seus delírios, cujas paisagens 

remontam um cenário medieval, onde ele realiza fantasias sádicas e troca de afetos com lindas 

mulheres, fruto de uma imaginação poluída pelos conteúdos e imagens emitidos pelas mídias de massa, 

tais como revistas pornográficas, revistas de moda, espetáculos temáticos e até mesmo o cinema de 

Hollywood. Publicamente, Leblanc parece ser um sujeito que vive a parte, em desacordo com os 

valores culturais da sociedade atual, com os hábitos de suas duas filhas, alheias ao mundo quando se 

conectam ao walkman e ao videogame, e com os valores econômicos e capitalistas de sua mulher, 

obsessiva para conquistar o êxito no trabalho, o que a leva a se deslocar para Toronto. Lá, ela  terá 

relações sexuais com o dono da imobiliária para qual trabalha. 

Arcand traduziu a distopia da sociedade quebequense a partir da captação de imagens de uma 

realidade cujas condições sociais são desfavoráveis para se alcançar a liberdade e bem-estar. As 

imagens captadas referentes à realidade social do autor entram em jogo de alternância, no processo de 

montagem, com as cenas criadas pela imaginação sexualmente perversa de seu personagem principal. 

Seu antiherói fantasia ser um sedutor da Era Medieval, um escritor aclamado pela crítica e rodeado por 

repórteres, um samurai homicida, um marido de uma atriz de cinema premiada e que dedica seu 

sucesso à existência dele, e um corretor premiado por seu número de imóveis vendidos. Na verdade, 
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seus delírios são fugas de uma realidade des-utopizada, a do Quebec, cujos habitantes se veem 

ameaçados pelo estresse do trânsito, pelo risco de desenvolverem câncer e pelo contágio de um vírus, 

que virou epidemia, chamado clostridium difficile bacteria. Segundo o locutor da estação de rádio que 

o personagem liga ao acordar, o vírus já havia matado oitocentos e vinte e cinco quebequenses e se 

alastrado por hospitais, o que ocasionou o fechamento do período de visitas. 

Nesse filme, o novo american way of life acarretou a automatização dos habitantes, em diversos 

níveis da vida privada e da vida pública. É possível perceber o estilo de vida americanizado quando 

observamos a conduta profissional e as demonstrações de falta de afetividade da esposa de Jean-Marc 

Leblanc, Sylvie Leblanc, interpretada pela atriz quebequense Sylvie Léonard. Obcecada pelo trabalho, 

a personagem aparece desde o início da narrativa conectada aos aparelhos tecnológicos que facilitam a 

comunicação com seus parceiros de negócios imobiliários. Sylvie é a tradução exemplar do sujeito 

capitalista que incorporou, segundo o analista social Zygmunt Bauman (1999), o funcionamento da 

tecnologia como ferramenta eficaz no movimento rápido de largas somas de dinheiro. A própria atriz 

Sylvie Léonard, em uma entrevista dada no dia de lançamento do filme, descreve sua personagem 

como sendo um sujeito que traduz os valores do capitalismo globalizado. 

Vejamos agora a fala da atriz em relação a sua personagem. 

She´s cut off from her emotions and reality. Her world is purely business which 

makes her very cold. She’s occupied with her blackberry. I hope not all women 

are like this, but it’s a tendency of a society that communicates less and 

less.(LÉONARD, s.d)
41 

 

 De acordo com Bauman (1999), a globalização deu muitas oportunidades aos extremamente 

ambiciosos para ganharem dinheiro mediante a utilização de uma tecnologia que pode mobilizar 

mercados à distância, como Sebastien em As Invasões. Diferentemente da mulher de Jean-Marc, o filho 

de Rémy põe explicitamente em prática um tipo de capitalismo solidário que chamou atenção do 

                                                 
41

Tradução livre: Ela está desligada de suas emoções e da realidade. Seu mundo é puramente o negócio que a torna  muito 

fria. Ela está ocupada com seu blackberry. Eu espero que nem todas as mulheres sejam como esta, mas é uma tendência de 

uma sociedade que se comunica cada vez menos. 
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próprio diretor. 

O personagem Sébastien, o filho de Rémy, nunca abriu um livro na vida e 

não sabe o que é uma ideologia. Na verdade, Sébastien não sabe nem o 

que é uma idéia, e não se importa com isso. O que não significa que ele 

não seja um ser humano decente, que cuida de seu pai e procura amenizar 

o seu sofrimento (ARCAND apud VEJA, 2004). 

 Por outro lado, a globalização é vista como um fenômeno que desfavoreceu aqueles intelectuais 

e não-intelectuais que se engajavam em movimentos sociais e se preocupavam com os rumos políticos 

de suas sociedades. A cena em que Jean-Marc liga o rádio para ouvir as notícias sobre catástrofes 

sociais não  pode ser interpretada apenas como um símbolo do interesse das distopias fílmicas pela 

tragédia social. Preocupar-se com questões sociais é a característica do personagem distópico de 

Arcand e praticamente de todo antiherói atuante nas distopias. Em plena distopia do século XXI, Jean-

Marc ainda preserva resquícios de um indivíduo que reflete sobre o que está acontecendo na sociedade 

afora, ao contrário de sua esposa que está fechada no seu mundo dos negócios, se beneficiando do 

imobilismo permitido pelas tecnologias de comunicação para mover capital. 

 

Na verdade, essa parte da identidade de Leblanc, com caracteres residuais de alguém que 

participou diretamente das questões sociais do Quebec,  pertence ao arquétipo  de sujeito  que o cinema 

nacional, idealizado por Henebelle e Solanas, intencionava traduzir indicialmente para os écrans das 

salas de exibição de filmes em torno do mundo. Com os processos globalizantes estáveis, instalados 

nas culturas nacionais, o homem idealizado pelo cinema nacional apresenta-se fragmentado e dividido 

entre seus ideais conquistados, em um passado contracultural, e as obrigações de ser a figura paterna de 



85 

 

 

uma família com hábitos americanizados, tais como o consumo de fast-food e o entretenimento por 

meio dos jogos eletrônicos. O investimento de Arcand em denunciar a alienação humana mediante uma 

linguagem audiovisual, como a dos vídeo games, tornou-se lugar comum em seus filmes. Desde o 

Declínio do Império Americano, passando por Amor e os restos humanos e o premiado As Invasões 

Bárbaras, o diretor quebequense vem intratextualizando esse tipo de crítica aos meios de massas. 

  Esse personagem antiheróico de Arcand é herdeiro dos movimentos contraculturais dos anos 

1960, no Quebec, e dos ideais políticos de independência nacional do Parti Québécois liderado por 

René Lévesque, assim como seu outro personagem distópico Rémy em As Invasões Bárbaras.
42

 Em 

contraste a esse legado revolucionário, Leblanc se vê escravo de uma cultura que se massificou e se 

perverteu ao longo dos processos globalizantes de aculturação utópica de sua sociedade. 

No Quebec do século XXI, segundo Marc Lemire (2003), uma oposição tomou forma e 

consciência crítica e aberta para questionar as consequências nefastas do capitalismo mundalizado, 

vistas outrora por uma maioria como transformações sócio-econômicas inelutáveis.  A Era da 

Inocência foi lançado em 2007, e esses novos grupos militantes já haviam chegado à cidade do Quebec 

com efervescência desde o ano de 2001 (LEMIRE, 2003).
43

 Já vimos, no capítulo anterior, que, no 

documentário Utopia e Barbárie, de 2010, dirigido por Sílvio Tendler, Denys Arcand revelou o estado 

de desencantamento de sua geração em relação ao marxismo, enquanto antídoto dos problemas 

políticos que as nações enfrentavam para concretizar suas utopias de libertação. Nessa sua fala, Arcand 

expressa a descrença de sua geração através do personagem Rémy, que se amparou em várias correntes 

contra-hegemônicas, que surgiram ao longo do século XX, para não sucumbir ao estabilishment global. 

Embora Denys Arcand tenha dito, em uma entrevista dada ao programa Red Carpet Diary, que o 

                                                 
42

 O Parti Québécois é um partido nacionalista do Québec, formado em 1968 através de uma união entre dois movimentos, o 

Mouvement souveraineté-Association (MSA) e o Rassemblement pour l'Independance nacional (RIN). O próprio MSA 

tinha sido o resultado de uma fusão no início, pois se aliou com as forças do nacional Ralliement (RN), liderada pelo ex-

membro do Parlamento federal, Gilles Grégoire. O MSA foi criado, em 1967, quando militantes liberais, seguindo uma 

conferência política do Partido Liberal de Québec, onde não conseguiu ganhar a aceitação de seu programa intitulado Pour 

un  Québec souverain dans une Fédération Canadienne ("Por um Québec soberano em uma federação canadense "), 

decidiram abandonar o partido de Jean Lesage. Eles eram liderados por René Lévesque, o ex-ministro dos recursos naturais. 
43

 Esses novos grupos militantes são os Altemundialistes, Gama e os Black Blocs. 
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personagem Jean-Marc Leblanc é seu extremo oposto para assegurar a sua identidade de autor realista e 

imparcial de ficção cinematográfica, é possível perceber alguns aspectos icônicos da história de vida do 

autor, transcriados em circunstâncias narrativas que mostram o nível das relações humanas do 

personagem. 

It’s the exact opposite of me. So I, I, I imagine that this guy in his basement in a 

northern suburb of Montreal would see me on this red carpet and dream that and 

he would think that my life is very glamorous and he would want to be part of 

that life where in fact my life is pretty dreary and you know because you write 

films, you do films, you spend hours in editing rooms and there is nothing very 

glamorous about it.(ARCAND, 2007)
44

   
 

O autor quebequense não poderia, à luz da indeterminação da identidade entre objeto imediato e 

objeto dinâmico, definir, sobretudo publicamente, margens entre si mesmo e seu personagem 

principal.
45

 Nessa relação, Arcand é um signo indicial, isto é, um existente de marcas individuais e 

Jean-Marc, no meio do processo de criação, é simplesmente um puro feixe de qualidades e aparências, 

isto é, de ícones.  Sendo o antiherói de sua ficção, Jean-Marc funciona com uma isomorfia das 

qualidades do eu autoral com a alteridade inventada, que é o próprio personagem. Nesse percurso, são 

percebidos ícones em torno das vivências trágicas e melancólicas desse personagem antiheróico que 

mantém uma relação de aparência com a biografia do diretor canadense, tais como a agonia diante da 

morte, a expressão de luto diante da morte da figura materna e o sentimento de nostalgia a partir da 

lembrança de um tempo vivido com a figura paterna.   

O personagem, sem nenhuma força utópica transformadora do seu presente real, é objeto 

passivo das transferências dos signos icônicos, advindos da subjetividade do autor, no que diz respeito 

às mudanças sociais, a partir de ideais marxistas tradicionais. A falta de imaginação revolucionária de 

                                                 
44

Tradução livre: É o oposto exato de mim. Assim eu, eu, me imagino que este indivíduo em seu porão em um subúrbio do 

norte de Montreal me veria neste tapete vermelho e  sonharia com isso e pensaria que minha vida é muito glamorosa e 

queria ser parte dessa vida em que  de fato minha vida é por demasiado entediante e você sabe porque você escreve 

películas, você faz películas, você passa horas nas salas de edição e não há nada muito glamoroso nisso. 
 
45

Apesar dos signos estarem compartimentados em categorias, Peirce evidenciou o crescimento complexo dos símbolos e a 

partir disso constatou que é impossível “determinar a identidade entre o objeto imediato e o objeto 

dinâmico”(SANTAELLA, 1995, pg. 59) diante do descompasso intrínseco da semiose. 
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Jean-Marc Leblanc parece ter sua origem no sentimento de orfandade utópica de Arcand, seu autor, e 

não na nova esquerda militante do Quebec que nasce no bojo do fenômeno da Globalização e que 

engloba as lutas anticapitalistas com manifestações, visíveis e radicais. Sabemos que, nos anos 1960, 

Arcand se filiou à revista Parti Pris, local de encontro das ideias e onde intelectuais ativistas e artistas 

expressavam seus pensamentos a fim de incentivar uma revolução necessária rumo à conquista de um 

Estado independente para o Quebec. 

C’est dans les années 60, jusqu’au tournage de On est au cotton, que j’ai été le 

plus près de la politique, surtout à la période ou j’étais associé au magazine Parti 

Pris. J’étais moins politisé que mes collègues, avec lesquels j’avais étudié à 

l’université, mais j’étais dans leur mouvance, réclamant un Québec indépendant, 

socialiste e laïque.(ARCAND apud COULOMBE, pg. 14, 1993)
46 

 

  Jean-Marc Leblanc é o sobrevivente de uma geração que insurgiu na Revolução Tranqüila dos 

anos 1960, que acompanhou suas derrotas políticas por duas vezes, nos Referendos de 1980 e  1995, e 

que testemunhou a captura dos principais integrantes formadores da Frente de Libertação do Quebec 

(FLQ), como ilustrou o filme Octobre (1994),  de Pierre Falardeau.
47

 Em meio ao estabelecimento de 

uma ordem global no século XXI, minando o espaço privado com leis de consumo e de comportamento, 

o antiherói de Arcand tenta não se render à hierarquia repressiva do seu trabalho na instituição estatal, 

recolhendo algum resto de discurso socialista-marxista para mostrar a si mesmo que não está vazio de 

ideologias, mas não consegue firmar uma postura contra o neoliberalismo patológico, enquanto vive no 

caos urbano da cidade quebequense. 

Podemos observar o resgate de um signo proveniente do discurso marxista que foi elaborado no 

final dos anos 1960 pelo intelectual quebequense Pierre Valliéres em uma das falas de Leblanc. Mesmo 

                                                 
46

Tradução livre: É nos anos 60, até a gravação de On est au cotton, que estive mais perto da política, sobretudo no período 

em que  eu era associado à revista Parti Pris. Eu era menos politizado do que os meus colegas, com os quais estudei na 

universidade, mas estávamos na mesma sintonia, reivindicando um Quebec independente, socialista e laico. 
 
47

 O primeiro Referendo do Quebec (1980) sobre a questão da soberania foi realizada em 20 de maio de 1980. 60% dos 

eleitores se recusaram a dar ao governo do Parti Québécois um mandato para negociar SOBERANIA-ASSOCIAÇÃO. O 

segundo Referendo do Québec (1995) foi realizada em 30 de Outubro de 1995 sobre uma questão que perguntou aos 

eleitores se concordavam "que o Quebec deveria se tornar soberano, depois de ter feito uma oferta formal para o Canadá 

para uma nova parceria econômica e política." O resultado foi uma vitória apertada para aqueles que rejeitaram a proposta: 

50,6% votaram "não" e 49,4% votaram "sim" . Noventa e quatro por cento dos eleitores votaram. 
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em um contexto globalizado, no qual novas formas de poder se estabeleceram como o poder feminista-

burocrático da chefe do departamento para o qual Jean-Marc trabalha, Arcand investe em um modo de 

recuperação de um material sígnico caro à história do Quebec e do pensamento de esquerda 

quebequense. Na cena em que o personagem burla o horário determinado de trabalho, chegando 

atrasado a seu posto,  ele é interpelado e questionado por sua chefe Carole Bigras-Bourque, 

interpretada pela atriz quebequense Caroline Néron. Em sua fala, ele usa o termo “negro” para se 

referir ao seu colega de trabalho William Chérubin, interpretado pelo comediante quebequense de 

origem haitiana Didier Lucien, que já havia processado cinco casos enquanto Jean-Marc estava ausente. 

Aliás, sua ausência se deve a seus atrasos constantes, o que pode ser visto como um sintoma 

comportamental de um indivíduo, sujeito a um poder disciplinar feminino, que não consegue mais se 

adaptar à função  que lhe coube dentro da empresa estatal. A apatia física e intelectual, causada por sua 

rotina  é explicado  por uma sequência de imagens muito bem organizadas que traça o difícil percurso 

de Jean-Marc, desde  a entrega de suas filhas no colégio, até sua entrada no vagão de trem que 

apresenta defeitos no meio do caminho. Chérubin, colega de trabalho e parceiro de Leblanc, nas horas 

de transgressão da lei contra o tabagismo no horário de intervalo, é, de fato, um homem negro. 

Entretanto, existe uma transcriação crítica envolvendo a informação semântica que provem do livro 

Négres Blancs D’Amerique, de 1968, porque o sentido que Leblanc deu ao termo “negro” não 

corresponde a uma atitude racista, preconceituosa e menosprezante em relação à Chérubin. 

Observemos o diálogo entre Leblanc e Carole: 
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Carole: O trem de passageiros se atrasou novamente? 

Jean-Marc: Sim! 

Carole: Cherubin já processou cinco casos. 

Jean-Marc: Cherubin trabalha como um negro. É difícil para ele fazer de 

outro modo. 

 

Para construir o seu pensamento, Vallières teve que aproximar as condições de subalternidade 

dos negros afro-americanos da vitimização sofrida  pelos canadenses franceses no bojo de uma relação 

de dependência com a maioria da população de origem inglesa. Nesse manifesto, os povos de origem 

inglesa, que é a maioria colonizadora, são chamados de “brancos americanos”. Já os negros que 

migraram do continente africano e os quebequenses de descendência francesa, que migraram para a 

América do Norte, são chamados de “negros americanos”, que é uma minoria colonizada, considerada 

inferior em comparação aos “brancos americanos”. Para distinguir etnicamente os quebequenses dos 

negros, o intelectual acrescentou o adjetivo “branco” ao lado do termo “negro”.  A crítica de Valliéres 

reside na constatação de que, tanto os negros africanos, e os “negros brancos” se deslocaram de suas 

terras de origem para habitar o Novo Mundo da América na condição de escravos, de subumanos, de 

cidadãos explorados de segunda classe. Vejamos: 

Être un “négre”, ce n’est pas être un homme en Amérique, mais être l’esclave de 

quelqu’un. Pour le riche Blanc de l’Amérique yankee, le “nègre” est un sous-

homme. Même les pauvres Blancs considèrent le “négre”, “sentir mauvais 

comme un nègre”, “être dangereux comme um négre”, “être ignorant comme un 

nègre”... Très souvent, ils ne se doutent même pas qu’ils sont, eux aussi, des 

nègres, des esclaves, des “nègres blancs”.(VALLIÉRES, 1968, pg. 37)
48 

 

La lutte de libération entreprise par les Noirs américains n’en suscite pás moins 

um intérêt croissant parmi la population canadienne-française, car les 

travailleurs du Québec ont conscience de leur condition de nègres, d’exploités, 

de citoyens de seconde classe. Ne sont-ils pas, depuis l’établissement de La 

Nouvelle-France, au XVII siècle, les valets de impérialistes, les “nègres blancs 

d’Amérique”? N’ont-ils pas, tout comme les Noirs américains, été  importés 

pour servir de main-d’oeuvre à bon marché dans le Nouveau 

Monde?(VALLIÉRES, 1968, pg. 37)
49 

                                                 
48

Tradução livre: Ser “um negro”, não é ser um homem na América, mas ser o escravo de alguém. Para o rico branco da 

América yankee, “o negro” é um sub-homem. Mesmo os pobres brancos consideram “o negro”, “cheirar mal como um 

negro”, “ser perigoso como um negro”, “ser ignorante como um negro”.  Muito frequentemente, eles não têm noção de 

quem eles são, eles também, negros, escravos, “negros brancos”. 
 
49

Tradução livre: A luta de libertação empreendida pelos “negros americanos” não deixa de suscitar  um interesse  crescente 

entre a população canadiano-francesa, pois os trabalhadores de Quebec têm consciência da sua condição de negros, 
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  Justapondo o discurso de Valliéres e o contexto da fala do personagem, é possível identificar 

uma sincronia entre o sentido do manifesto esquerdista, que nasceu em um pouco mais da metade do 

século XX, e o horizonte espaço-temporal de uma pós-modernidade do século XXI, que não se 

cumpriu no tocante às políticas de emancipação das diferenças, tendo como ponto de apoio a série de 

descentramentos sobre os quais Stuart Hall já falou
50

. Apesar da crítica de Valliéres e do filme de 

Arcand terem suas origens em tempos e espaços histórico-culturais distintos, a transcriação operada 

pelo autor quebequense reanima uma constelação de signos ativistas, o que provoca dúvidas sobre a 

morte da história crítica das nações, mesmo em um período em que a globalização visa à totalização do 

mundo.
51

 

Em seguida, a intersemiose iniciada com o lançamento do signo de Valliéres  gera mais um 

enunciado na fala de Leblanc que diz respeito à condição subalterna e limitada de seu colega de 

trabalho Chérubin. O enunciado seguinte é “É difícil para ele fazer de outro modo.” Essa parte da fala 

do antiherói de Arcand vai preservar a iconicidade do “nacionalismo melancñlico” do intelectual 

quebequense em geral, de que fala Jocelyn Maclure (2003). A visão crítico-criativa do diretor 

canadense o transforma, seguindo os termos de Plaza, em um “homem semiñtico”.  Sua característica 

de artista-tradutor se destaca no momento em que percebemos a relação de interdependência que o 

autor mantém com o passado histórico da sociedade quebequense. Para conjugar sua ficção com a 

                                                                                                                                                                        
explorados, de cidadãos de segunda classe. Não são eles, desde o estabelecimento da Nova-França, no século  XVII, os 

empregados de imperialistas, “os negros brancos da América”?  Da mesma maneira que os Negros americanos, verão que 

eles foram importados  para servir de mão-de-obra  barata no Novo Mundo? 
 
50

Na hipótese de Hall, o sujeito moderno tem seu nascimento na formulação do dualismo cartesiano do século XVIII, que 

separa “mente” e “matéria” para dar à luz um homem sob a égide da razão. A concepção cartesiana de homem centrado em 

si mesmo foi sendo enfraquecida a partir do século XIX a partir do método marxista do materialismo histórico. Desde o 

início, o século XX testemunhou  uma série de outras teorias que retirava o sujeito do centro do racionalismo absoluto de 

René Decartes. Dentre elas estão a descoberta do inconsciente feita por Freud, a afirmação de Saussure de que a língua se 

pré-estabelece ao sujeito, o destaque que Foucault dá ao poder disciplinar em sua geneologia e os movimentos sociais do 

Feminismo. 

 
51

Notamos que os enunciados escritos por Valliéres em 1968 “se sentir fraco como um negro”, “ser perigoso como um 

negro” e “ser ignorante como um negro” tiveram suas iconicidades recuperadas por Arcand, em 2007, e submetidas a um 

processo de tradução intersemiñtica que originou a fala do personagem de autor do Quebec “Chérubin trabalha como um 

negro”. 
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crítica social local, Arcand se propõe a dialogar com uma linguagem de não-ficção e a reconstruir 

modelos discursivos que precedem a cultural atual. 

Mas é essa a postura crítica do tradutor: não agir de modo indiferente ao seu passado em vista 

de protegê-lo contra um futuro cada vez mais massificador e a-histórico. Há uma contigüidade 

estabelecida em relação ao modelo de crítica da historicidade, integrando ao presente as partes 

discursivas dos predecessores da imaginação utópica do Quebec, como as de Vallières, por exemplo. O 

resgate da parte de um manifesto nacionalista quebequense é revivido  em um ato de rebeldia que 

converge com o desempenho do antiherói do gênero distópico. Já vimos que é simbólico haver, nas 

distopias, colisões de caráter ideológico entre figuras dominantes e sujeitos dominados que lutam para 

mudar o quadro de opressão.   Os antiheróis distópicos reproduzem contra-discursos humanistas de 

autores marginais, asfixiados pelo poder, que imperam na passagem gradual de um estado de uma 

sociedade à outra. 

No caso de A Era da Inocência, trata-se de um funcionário público que está alocado dentro da 

instituição estatal do Quebec, mais precisamente no departamento de Direitos do Cidadão. Sua função, 

segundo as cenas de atuação dele no filme, é analisar os mais diversos casos de falência e tragédia dos 

que ali chegam e orientá-los de acordo com as leis administrativas da província do Quebec. A maioria 

dos cidadãos atendidos por Leblanc aparece em situações sociais insolúveis, seja por que os assuntos 

não são de responsabilidade do setor provincial resolver, ou por que o personagem se desliga de seus 

problemas para mergulhar em suas fantasias sexuais. Além de se ver impotente diante da burocracia do 

sistema estatal e das injustiças cometidas pela aplicação de certas penas, Leblanc vira objeto de 

perseguição de seus superiores por ter usado o termo “negro” em territñrio quebequense, que é proibido 

na província. 

Durante a cena em que Jean Marc é julgado por causa de sua desobediência linguística, é 

interessante observar as semelhanças entre o antiherói arcandiano e o clássico antiherói Alex, 
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imortalizado pelos seus atos de crueldade no filme de Stanley Kubrick, Laranja Mecânica, de 1971. No 

tocante aos mecanismos psíquicos para desviar os impulsos de morte e de agressividade provocados 

pelo poder coercitivo do Estado, ambos aderem às fantasias esquizóides, que são sintomas de uma 

mente em pedaços inibida de extrojetar seus sadismos. Como podemos ver nas imagens seguintes, Jean 

Marc fantasia ser um samurai que decapita uma figura de autoridade e Alex delira em praticar sexo 

explícito numa piscina de neve tendo ao redor um público com trajes do século XIX. 

 

 

 

 

  

 

 Espelhando-nos na teoria intersemiótica de Plaza, não haveria meras coincidências entre os 

elementos anti-utópicos do filme de Arcand e a tradição do cinema de distopia, até mesmo porque, já 

vimos no capítulo anterior, que os autores do cinema nacional em geral, sobretudo os cineastas 

quebequenses que herdaram os modos de captação da realidade dos anos 1960, reconstroem o mundo 

através de estilhaços.  Ademais, a própria sociedade real e externa, que autores neorealistas e pós-

modernos como Arcand pretendem transpor para a ficção (sendo fiel ao que seus órgãos da percepção 

captam) é apresentada como um cenário dominado pela corrupção institucional, motivada pelo 
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capitalismo e pelas relações humanas que mostram a substituição das ideologias partidárias que 

vislumbravam um Quebec autônomo, num futuro próximo, por hábitos de consumo que alienam as 

mentalidades. 

Outro fator intersemiótico que explica a intersecção dos filmes de Arcand com os elementos 

distópicos reside na compreensão de Plaza a respeito da relação entre tradução e temporalidade, entre 

produção e historicidade. Segundo esse autor, o tradutor crítico vê o tempo passado como uma fonte 

histórica de inspiração para construir novos diálogos e pretextos narrativos, para que signos inéditos 

aflorem para preencher o vazio do tempo presente pós-utópico. Para o artista-tradutor, o passado não é 

um mero amontoado de lembranças que trafegam desordenadamente pela consciência, sobretudo se 

esse passado remeter o tradutor a um imaginário de revolução social e de ideias transgressoras no 

âmbito da estética cinematográfica, como é o caso do processo de síntese do vivido por Arcand, a 

frustração de seu personagem e a consciência ativa de Pierre Valliéres. 

Em O Declínio, depois da imagem de abertura dessa narrativa fílmica, iniciada por um close-up, 

dado pela câmera sobre o rosto de uma estudante vietnamita cursando a graduação em História, o 

personagem Rémy, professor de universidade, que será recuperado, após dezoito anos, em As Invasões 

Bárbaras, produz uma fala cujos termos utilizados para ilustrar tal conceito de História fazem 

referência à terminologia de Vallières. 

 

 

Em sua fala, Rémy tenta explicar a História baseando-se na dicotomia entre maioria e minoria e 
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na dicotomia entre vencedores e vencidos. Rémy chega à conclusão de que os povos minoritários 

sempre sairão como perdedores e os povos majoritários, como vencedores das batalhas nacionais. O 

ponto de vista desse personagem vai divergir da maneira pela qual sua colega Diane Léonard, também 

professora da disciplina, encara a construção das narrativas históricas. Ela defende alusivamente a 

teoria crítica de Walter Benjamin, que diz respeito ao fato de a História sempre colocar em destaque as 

estórias dos vencedores e não dos vencidos, sob a justificativa de haver um fator psicológico nos seres 

humanos que lhes causa interesse por tais vitoriosos. Mas, o mais importante aqui é observar que Rémy 

faz uso dos termos “negros sul-africanos” e “negros norte-americanos” para comparar o índice 

demográfico de povos de etnias distintas, e provar qual povo sairia vencendo no final das contas.  Ao 

contrário dele, Diane recorre aos exemplos de documentos que narram mais sobre os egípcios e 

espanhóis do que sobre  os núbios e maias. 

 

Rémy: Há três coisas importantes na História. Primeira: o número. Segundo: o 

número. E terceira: o número. Isso significa, por exemplo, que os negros sul-

africanos certamente um dia acabarão vencendo enquanto os negros norte-

americanos provavelmente nunca se libertarão. Isso significa também que a 

História não é uma ciência moral. Os direitos, a compaixão, a justiça, são noções 

estranhas à História. 
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Diane: Por isso censuramos a História por se interessar só pelos vencedores. 

Mas no fundo é sempre uma questão de documentação. Temos mais documentos 

sobre os egípcios que sobre os núbios. Mais sobre os espanhóis que sobre os 

maias. E mais sobre os homens que sobre as mulheres. Aliás, esta é a limitação 

da História. Mas talvez haja um elemento psicológico. No fundo, preferimos 

ouvir sobre os vencedores a ouvir sobre os vencidos. 

 

 M. Keith Booker (1994) e Carolina Figueiredo (2010) selecionaram Walter Benjamin como um 

dos sete críticos da cultura, cuja teoria tem relevância para a compreensão do mundo onde impera a 

distopia. Em seu texto Sobre o conceito de História, Benjamin descortinou a história da humanidade 

afirmando que seu desenvolvimento se deu repleto de atos de barbárie, marcados por lutas em busca da 

posse de coisas brutas e materiais. Do resultado desses combates históricos, critica Benjamin, seriam os 

vencedores, como disse a personagem da Diane, ou os numerosos, no entender do personagem Rémy, 

glorificados, nos documentos, com qualidades messiânicas e de salvadores do progresso. 

Ainda que Rémy tenha tocado timidamente na crítica do filósofo alemão no momento em que 

diz que “a histñria não é uma ciência moral” e que “as noções de compaixão, de justiça e dos direitos 

são estranhas à Histñria”, sua linguagem gestual indica que sua postura enquanto professor de História 

e historiador é conformista. Para entendermos o desdém de Rémy para com os grupos minoritários, 

poderíamos até lembrar das situações de desvantagem numérica pelas quais os canadenses franceses 

passaram em momentos marcantes da história do Quebec. As assembleias e as guerras armadas 

ocorridas no Quebec durante o século XIX corroboram o posicionamento teórico de Rémy em pleno 
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fim do século XX. Os patriotas que lideraram as rebeliões de 1837 e 1838
52

, condenados à morte e as 

demandas de reforma política, rejeitadas pelo governo britânico, são alguns dos eventos decisivos que 

sofreram reverberações do fator demográfico. 

Tendo como referência implícita a história do Quebec, o discurso teórico proferido por Rémy 

em sala de aula herda, então, o que Daniel Jacques (apud MACLURE, 2003, pg. 40) denominou de 

“memñria traumática”.  Essa denominação nasce na medida em que se observa, na pluralidade dos 

discursos nacionalistas que nutriram a consciência  da coletividade quebequense, um aspecto 

melancólico durante os períodos que precedem e procedem a Revolução Tranquila. Dentre os vários 

discursos nacionalistas, o que mais teve força para alimentar a utopia da independência do Quebec, 

segundo Maclure (2003), foi aquele que se pode classificar de “melancñlico” por causa da relação 

trágica que os quebequenses mantêm com seu passado. Quando prestamos atenção  ao fato de que a 

teoria desenvolvida por Rémy, a respeito da História, é apresentada a uma nova geração de estudantes 

cerca de quatro anos depois da derrota do Parti Québécois nas eleições de 1981, faz sentido pensar que 

o discurso de Rémy é proferido por meio de signos que conotam a mesma prostração e passividade 

Pós-Referendo dos intelectuais. Percebe-se, então, que, além de melancólica, a relação utópica é 

atravessada, de uma geração à outra, por ícones que o cinema nacional de autor não gostaria de 

transcriar mesmo sob condições distópicas. 

No lado oposto da relação utópica que é erigida entre uma geração e outra, está o discurso 

teórico de Diane em relação às narrativas históricas. Devemos perceber que não se trata apenas de 

reflexões a respeito da História enquanto disciplina universitária, mas de reflexões a respeito da história 

de povos contra outros dentro de um território nacional.  Numa abordagem diferente da de Rémy, o 

discurso teñrico de Diane se desenvolve publicamente permeado pelos signos da “reflexão”, do 
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  Os patriotas eram associados, a partir de 1827, ao Parti Canadien e ao movimento popular que levou às rebeliões de 

1837 e 1838. O partido, liderado principalmente por membros das profissões liberais e pequenos comerciantes, encontra 

apoio generalizado entre os agricultores, operários e artesãos. Essencialmente francófono, o partido incluiu uma minoria de 

língua inglesa. Entre os líderes mais famosos, havia Louis-Joseph Papineau, Jean-Olivier Chénier e Wolfred Nelson. 
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“ceticismo” e da “crítica”. A personagem Diane, encenada pela atriz quebequense Louise Portal, 

profere seu discurso sobre a História, caminhando entre os graduandos com pausas para reflexão, além 

de abrir seu pensamento para dialogar com os fatores psicológicos de quem recebe e lê os documentos 

históricos. A postura didática de Diane elimina os aspectos icônicos que remetem ao conformismo da 

fala de Rémy e preserva a crítica neomarxista moderna de Walter Benjamin sem ter nenhum vínculo 

com ideais partidários e nacionalistas. Ademais, a cena do jantar em que Rémy menospreza o trabalho 

docente de Diane, por causa de suas aulas sobre “o espírito de  Locarno” dadas às mulheres, parece ter 

sido produzida intencionalmente por Arcand como forma de denunciar o machismo de Rémy que 

exclui a mulher como sujeito da mesma identidade social, e a mostra  incapaz de se desenvolver 

intelectualmente.
53

 

O cinema de distopia, por surgir no contexto cultural da pós-modernidade, é essencialmente 

descentrador, deslocando o foco da câmera para mais de uma ação discursiva, para mais de um 

personagem e para mais de um ponto de vista. Sendo assim, é possível perceber que  o descentramento 

do cinema distópico de  Arcand é um pretexto para que elementos opostos sejam justapostos e revelem 

suas tensões ideológicas, principalmente no que concerne o comportamento sexual. No caso do filme 

de Arcand, o conflito se dá entre os elementos masculinos e femininos, ilustrados pela prepotência 

intelectual de Rémy, diante das mulheres em O declínio do império americano. As personagens são 

Dominique, Danielle, Louise e Diane. 
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Locarno é uma comuna localizada  na Suiça. Ficou conhecida como local de acordos e tratados selados pelas principais 

potências européias no período entre as duas guerras mundiais. Um deles é a admissão da Alemanha na Liga das Nações, 

em 1926, com o objetivo de retirar os militares alemães da Renânia. O espírito da comuna levado para o oeste da Alemanha 

foi expulso imediatamente quando o nacionalismo alemão de extrema-direita ascendeu por volta de 1930. 
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O diretor canadense também insere nesta trama a figura do homossexual e os problemas por ele  

enfrentados, a partir da metade dos anos 1980, tais como as doenças sexualmente transmissíveis e a 

impossibilidade de adotar uma criança. Como um autor pós-moderno de um cinema nacional, o ângulo 

da câmera pela qual a imagem é captada é dilatado por Arcand para transpor o ressentimento feminino, 

e colocá-lo em um jogo de equilíbrio simétrico  com a insensibilidade masculina frente à diferença. 

Equilibrar simetricamente elementos antitéticos dentro de uma mesma composição fictícia é 

função específica da transcodificação, e Denys Arcand teve que operá-la em seu cinema distópico por 

diversos motivos. E um deles é a inserção, e com a permanência do cinema quebequense no sistema do 

mercado internacional.  A atenção do diretor, que, antes se concentrava em questões extradiegéticas da 

política e do local quebequenses relatados em seus documentários, se desloca para a paisagem micro-

cósmica do sujeito com suas problemáticas, como a dificuldade de Rémy em aceitar e incluir a mulher, 

de maneira igualitária, no macrocosmo das relações utópicas, mesmo sendo um intelectual, e filiado ao 

movimento Souveraineté-association.
54

  Quando percebemos essa mudança de foco em sua filmografia, 

relembramos o que Cléber Eduardo (2005) disse sobre a distopia no cinema nacional: uma mudança, no 

plano temático, pode ser explicada pelas desilusões que afetam a aura criadora dos autores distópicos, a 
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 Originalmente, este termo é o slogan do Movimento Soberania - Associação  (MSA) , o predecessor do Partido do 

Quebec ( PQ ) , que depois se torna seu tema  e seu objetivo principal. Essa expressão aparece pela primeira vez no 

documento Opção Québec, escrito por René Lévesque, líder do partido. Ele substitui o termo " independência" e evoca a 

ideia de uma associação no âmbito de um acordo, em conformidade com o direito internacional e limitado às questões 

económicas (1967) . No programa PQ de 1970, intitulado Solution, a Associação não é apresentada como condição 

necessária para ascensão do Quebec ao status de soberano. Com o tempo, no entanto, ela passou a ser vista como a 

contrapartida e metade inseparável da soberania . 
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dos intelectuais com os quais os diretores dialogam, e o entusiasmo de sujeitos envolvidos no processo 

cultural e social da linguagem cinematográfica.   

Por isso, em matéria de utopia, podemos dizer que O declínio do império americano é o avesso 

de Le confort et L’indifférence.  O cenário tenso de discussões político-partidárias entre os cidadãos 

comuns, traduzidos indicialmente pela câmera “direta” de Arcand para as imagens do seu último 

documentário, está ausente em seu filme de ficção de 1986, O Declínio. No intervalo de seis anos, há 

uma transmutação radical nos conteúdos sígnicos que moviam o pensamento de Arcand. As essências 

que fluíam na primeiridade do autor se modificam substancialmente com a eliminação dos signos da 

utopia relativa ao lema do “Quebec livre.” Do documentário para a ficção, uma série de materiais 

sígnicos são aproveitados e, com eles, se opera a transcodificação, mas a intersemiose entre as 

produções arcandianas torna-se um tanto descontínua. Com a falência momentânea do ideal político de 

conceber autonomia ao Quebec, Arcand passa a dialogar mais com os cineastas que o inspiraram, e 

seus filmes começam a aludir aos enredos dos filmes O anjo exterminador e O discreto charme da 

burguesia, de Luis Buñuel, e Kaseki, de Masaki Kobayashi. 

Buðuel est mon héros. J’aime le personanage, j’aime tous ses films, 

particulièrement Le Charme discret de la bourgeoisie, même s’il est mal tourné. 

Buðuel était très léger. Stéphane Audran m’a raconté qu’elle lui avait demandé 

ce que signifiait cette scéne à la fin du Charme discret de La bougeoisie, celle où 

tous les personages marchent sur une route. Il lui aurait répondu de marcher 

comme si elle avait fait du café, qu’il lui manquait du sucre et qu’elle devait 

aller en chercher chez le voisin! Pour être aussi libre à plus de soixante-dix ans, 

il faut avoir le coeur jeune. Buñuel s’est d’ailleurs épanoui dans les dix ou 

quinze dernières années de sa vie.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, pg. 

80)
55 

 

Par exemple Kaseki, ce film de Masaki Kobayashi ou un personnage féminin 

représentant la mort apparaît à um Japonais três malade alors qu’il se trouve en 

France. J’aime beaucoup l’oeuvre de Kobayashi. À l’étape de la scénarisation, 
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Tradução livre: Buñuel é o meu herói. Gosto do personagem,  gosto de todos os seus  filmes, particularmente O discreto 

charme da burguesia, mesmo se é mal rodado. Buñuel era muito leve. Stéphane Audran contou-me que ele tinha perguntado 

o que significava aquela cena no fim do  Discreto charme da burguesia, ou aquela onde todos os personagens andam por  

uma estrada. Ele teria  respondido sobre andar como se tivesse feito café, que faltava açúcar e que devia ir procurar no 

vizinho! Para ser também livre assim com mais de setenta anos, é necessário ter o coração jovem. Buñuel se libertou nos 

últimos dez ou quinze  anos de sua vida. 
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de millions de petites choses se combinent donc les unes avec les 

autres.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, pg. 32-33)
56

           
 

A globalização trouxe sérias consequências para o pensamento utópico do Quebec,  estas  

conseguiram  alterar as experiências de sociabilidade humana dos sujeitos, e modificar o pensamento 

dialético e criador de artistas ligados à esquerda utñpica, como Arcand. O “jogo duplo”, já mencionado,  

surge da repressão da crítica utópica em benefício da transcodificação de conteúdos que eram, e 

continuam sendo lidos pelos autores de cinema nacional como clichês ou leis pré-determinadas pelos 

órgãos investidores. Os sujeitos que mais saem prejudicados dessa experiência estética antiutópica do 

cinema nacional são os autores com suas utopias e seu público local. Entrar no “jogo duplo” ou, 

segundo os termos de Plaza, no jogo de equilíbrio de elementos antitéticos, é característico de autores 

que objetivam globalizar a cultura e a imagem de suas sociedades através de seus produtos 

cinematográficos. Para distribuir seus filmes na esteira da globalização, Arcand se desinteressa, a partir 

de 1986, em traduzir os aspectos políticos da utopia como o tema primordial de filmes ou mesmo em 

recriar personagens que repensem um novo modo ideal de se viver em sociedade. Ao invés de 

assistirmos personagens utopistas transformando a realidade cruel de suas sociedades, nos deparamos 

com os mesmos à procura de rotas de fuga para escapar da cidade infernal das distopias de que falou 

Braga (2006). O diretor, então, começa a valorizar uma relação intersemiótica que se dá entre ele e 

outros cineastas já consagrados pela crítica mundial. 

O fenômeno da globalização foi recebido como uma potente ameaça às convenções 

estabelecidas pela sociedade tradicional moderna. O casamento, a família, a universidade e o Estado 

tiveram suas bases, aparentemente sólidas e éticas, estremecidas, quando a política se tornou submissa 

aos interesses econômicos da globalização, e os valores do neoliberalismo penetraram o espírito dos 
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Tradução livre: Por exemplo Kaseki, este filme de Masaki Kobayashi onde um personagem feminino que representa a 

morte aparece para um japonês muito doente enquanto está na França. Gosto muito da obra de Kobayashi. Durante a etapa 

de montagem do cenário, de milhões de pequenas coisas combinando  umas com as outras. 
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sujeitos envolvidos com o governo, no sistema midiático e na cultura do Quebec. As relações utópicas, 

que pertencem ao plano político, revelam sua fragilidade entre aqueles que as nutriam -  os intelectuais 

– e perde sua força dentro e fora do cinema nacional para ceder espaço diegético às transposições de 

imagens que servem de denúncia dos efeitos devastadores da globalização. 

 

 

 

 

2.1  NARRATIVAS DISTÓPICAS NA CONTEMPORANEIDADE. 

 

 

 

 

Falamos sobre um modo individual, autoral por assim dizer, de construção da narrativa 

cinematográfica nas distopias assinadas por Denys Arcand, que é fundamentada na captura de uma 

realidade afílmica, em primeira instância. A lógica que se estabelece no processo criativo dos três 

filmes analisados, que deciframos na medida em que levamos em consideração a ideologia e a história 

do autor canadense e a proliferação de aldeias globais no mundo, aponta para a imbricação complexa 

dos três tipos de traduções intersemióticas definidas por Plaza. Cogitamos, inicialmente, em 

comparação aos outros dois tipos de tradução intersemiótica (transcriativa e transcodificativa), a 

prevalência da tradução indicial, ou a transposição, envolvendo o processo de criação dos objetos 

singulares, dos personagens e das narrativas, em virtude da filosofia artística do desencantamento da 

realidade que Denys Arcand vem nutrindo desde a produção dos documentários  Champlain e On est 

au cotton. Em Champlain, o diretor acusou Samuel de Champlain
57

 de pedófilo e em On est au cotton, 

ele centra fogo em questões cruciais ligadas às classes operárias do Quebec. Esses documentários 

mostram que o inconformismo, a crítica e o engajamento autorais estão impregnados nas fases 
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Segundo a Encyclopedie Canadienne, Samuel de Champlain foi um cartógrafo, explorador e governador da Nova França. 

Champlain desempenhou um impotante papel em torno da área do rio Saint Lawrence, o que lhe rendeu o título de “pai 

da Nova França”. O passado familiar e sua juventude ainda é um enigma para historiores e que pode dificultar também 

essa investigação é a ausência de um retrato autêntico que pudesse ter registrado sua fisionomia. Existe a probabilidade  

de Champlain  ter participado das primeiras expedições às Índias Ocidentais em 1600, embora ele mesmo nunca tenha 

mencionado seu embarque nestas viagens. 
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primárias (invenção da estória e escrita de roteiro) do desenvolvimento das narrativas fílmicas 

organizadas por Arcand. É claro que, no início dos anos 1980, depois da repercussão de Le confort et 

l’indifférence, o discurso distópico de suas narrativas teve  alguns de seus elementos sígnicos 

subtraídos, por causa da intervenção das  políticas mais comerciais que visam à supressão ao máximo 

da produção discursiva feita pelos próprios autores. 

Dentre as três narrativas selecionadas para a análise, aquela que demonstra maior entrega às 

demandas da globalização, com seus desdobramentos estruturais e subjetivos, (os movimentos de 

partida para um local diferente e de retorno ao local de origem, os processos de fragmentação e de 

deslocamento e a abertura para a colagem de imagens gravadas que não emanam do cinema de ficção), 

seria o filme As Invasões Bárbaras, de 2003. 

De imediato, o título do filme Denys Arcand já começa a aludir a um passado histórico da 

humanidade com vistas a sincronizá-lo na historicidade em que o filme foi produzido. Ocorre que o 

título, com essa roupagem contemporânea, nos instiga a perguntar quem são os novos bárbaros e qual é 

o território invadido por eles. No primeiro capítulo, observamos, à luz do alerta de Zizek (2003),  um 

possível reajustamento do filme As Invasões Bárbaras à campanha americana “guerra contra o 

terrorismo” incentivada pelo governo Bush (2001-2009) após o atentado terrorista de 11 de setembro. 

Com o olhar atento ao curso que a narrativa vai tomando adentro dos corredores, leitos e salas do 

hospital em que Rémy está internado para se recuperar de um câncer, percebemos que o diretor 

aproveita o ambiente hostil hospitalar para realizar um movimento semiótico que reproduza a ideologia 

estadunidense depois do 11 de setembro. 

Para provocar a sensação de que algo parte de fora para dentro do território americano, a 

narrativa começa com cenas filmadas em Londres para depois se infiltrar nos corredores de um hospital 

em Montreal. O ápice dramático da sequência  ocorre quando a câmera se movimenta, seguindo o 

caminho percorrido pela personagem Irmã Constance, interpretada pela atriz quebequense Johanne-
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Marie Tremblay, à procura de doentes fiéis à crença de que o cristianismo católico  ainda pode aliviar a 

angústia de ter a morte tão presente, enquanto parentes estão ausentes e o Estado quebequense se 

mostra inoperante diante de tais circunstâncias. Formado em História pela Université de Montréal, 

Arcand se tornou um cineasta-historiador atento às técnicas adotadas pelas instituições para amenizar o 

mal-estar humano. Através do que sua câmera registra e do seu conhecimento de historiador, Arcand 

revela que essas condutas, politicamente corretas, se automatizaram e, se repetiram ao longo de 

décadas ou mesmo de séculos. 
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O exercício de comparação entre as quatro imagens do cinema ficcional, em As Invasões, e as 

duas imagens do cotidiano de uma classe trabalhadora captadas em direto para constituir a narrativa do 

documentário La lutte des travailleurs des hopitaux revela semelhanças bastante nítidas de suas 

especificidades. No que diz respeito ao movimento de câmera (de trás para frente), ao ângulo e ao 

plano de captação e ao espaço de gravação, as imagens, em As Invasões, de 2003, e de La lutte, 1976, 

fortalecem a hipótese dos elos simbólicos e dos diálogos intratextuais por meio de in-traduções icônicas. 

As duas imagens de cada um dos filmes se distinguem quando tentamos justapor os objetos 

dinâmicos no espaço aonde a câmera e o diretor se movimentam. No caso da mise-en-scène de As 

Invasões, a agonia dos doentes é um ícone, e a conduta da enfermeira é índice que aponta para a  

ideologia cristã-católica. O cristianismo foi erigido em Montreál no ano de sua fundação, em 1642, 

com a missão de converter os autóctones da tribo Iroquois.
58

 Esse período da história do Quebec e sua 

metrópole foram tratados no documentário Les Montréalistes, rodado por Arcand em 1963. O curta 

metragem de Arcand motiva espectadores e historiadores a rever o paradoxo nascente com a cidade que 

se propôs a ser o topos de cristianização dos “selvagens”. Se compararmos o conteúdo histñrico do 

documentário aos conteúdos de Invasões Bárbaras  e identificarmos semelhanças, não é mera 

coincidência. 
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 A ilha e seus arredores foram habitados por grupos indígenas do rio Saint Laurent, os Iroquois. Em 1535, o explorador 

francês Jacques Cartier visitou uma das suas aldeias, a Hochelaga, localizada nas encostas do Mount Royal. Montreal (às 

vezes também chamado de Ville-Marie) foi fundada em 1642 como uma colônia de missionários sob a direção de Paul de 

Chomedey de Maisonneuve. As primeiras décadas da colônia são marcadas por um estado de guerra permanente contra os 

Iroquois. Ville-Marie era, na verdade,  uma colônia utópica católica fundada em 17 de maio,  de 1642, na ilha de Montreal 

pela Sociedade de Notre Dame, sob a liderança de Maisonneuve para cristianizar os índios. 
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O documentário explica que a Ville-Marie, como era chamada Montréal inicialmente no século 

XVII, nasceu, segundo a fé cristã, com a “glñria de Deus”. De cidade sagrada, Montréal começou a  

revelar o lado pagão de sua cultura, voltando-se para o comércio, valorizando a circulação de dinheiro e 

banalizando a corrupção. Identificamos a intratextualidade que liga os documentários e os filmes de 

ficção de Arcand quando observamos o retorno de signos icônicos de produções passadas sendo 

retraduzidos em produções contemporâneas como  As invasões. O tema da deficiência e da burocracia 

do sistema público de saúde no Quebec já havia sido transposto para as narrativas como  Jesus de 

Montréal e o documentário La lutte des travailleurs d’hôpitaux, de 1976. Nesse documentário, talvez o 

menos conhecido do cineasta, Arcand teve a intenção de transmitir a mensagem política a pedido da 

Confederação dos Sindicatos Nacionais (CSN) para denunciar as condições de trabalho nos hospitais. 

Em As Invasões, o autor quebequense denuncia não só a precariedade e o trato desumano que os 

pacientes recebem, como infiltra sua câmera na tramas de corrupção envolvendo o sindicato. 

Todo o  passado de Arcand experimentado como documentarista, os signos indiciais registrados 

em sua memória e seus curtas-metragens veem à consciência estruturados em forma de “constelações 

sígnicas” prontas a iluminar o presente do autor. A travessia dos índices de um polo de linguagem 

distinto  para outro implica reciclagem de material, diluição de fronteiras entre os gêneros, e 

transcodificação, no intuito de realizar um “cinema de autor”, que coloca em cheque o domínio 

simbólico de seu tradutor. Na esfera da primeiridade em tempo presente, o pensamento de Arcand 

opera a descentralização das narrativas de seus documentários e as recentraliza na espacialidade e na 

temporalidade das novas criações de autor. 

No tocante às narrativas do cinema distópico, produzidas por Denys Arcand, isso significa que 

se a  subjetividade do autor estiver fragmentada, como alertou Hall no seio da pós-modernidade, 

ocasionalmente, ela irá produzir material sígnico de comportamento dialógico, dispersivo e que se 

submete a diversas transmutações, conjunções e disjunções ad infinitum. Se o autor quebequense 
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fragmenta as narrativas de seus documentários e descentra suas partes, destituindo-as do contexto 

original, com o intuito de encaixá-las num novo discurso, agora ficcional, significa que a narrativa de 

As Invasões e dos outros filmes de ficção são  heterogêneas. 

É evidente que cada signo produzido pelo autor na contemporaneidade carrega uma história 

particular, um histórico de evolução no qual o signo encarnou múltiplas faces e foi moldado em 

múltiplos formatos, preservando traços de semelhança e mantendo um vínculo com a cultura da 

província francesa. No ato da leitura da narrativa de As Invasões, quando nos  deparamos  com a 

conjunção sígnica “Irmã distribuindo hñstia a enfermos no hospital”, a recepção acionará a abertura dos 

arquivos de sua memória que rapidamente fará associações com uma série de signos, produzidos no 

passado do autor e de sua comunidade, tais como “a implantação do cristianismo em Montréal”, “a 

educação religiosa de Arcand”, “a assistência dada por Arcand nos hospitais aos seus avñs e pais 

mortos em virtude de câncer”, “as imagens de santos e de templos catñlicos sendo destruídos no 

documentário Les Montréalistes” e “a tirania do padre Le Clerc contra outra versão da histñria de Jesus 

Cristo em Jesus de Montréal”. 

Diante desse feixe de relações semióticas entre as narrativas de Arcand, a originalidade 

concebida a um novo paradigma narrativo  se dá através de substituições transmutativas de objetos 

pertencentes a sintagmas já cristalizados. O signo que já havia adquirido simbolicidade em outros 

códigos é recapturado pelo pensamento do autor, pelo qual pode passar por um novo tratamento de 

primeiridade, é remetido a um outro objeto dinâmico quando atinge a secundidade e, finalmente, entra 

em  nova lógica narrativa. 

Quando a Irmã Constance entra no quarto em que Rémy está instalado,  oferece a hóstia, que é a 

representação do corpo de Cristo; um paciente rejeita a hóstia, o que pode significar enfraquecimento 

da religião na cena social, falta de crença e fé no ato milenarmente relembrado da paixão de Cristo. 

Como indicador icônico de movimento, o filme revela não apenas a inutilidade da metafísica religiosa 
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para resolver os problemas de saúde pública, como também deixa em aberto a identidade do paciente: 

um ateu, um mulçumano, um cristão desencantado? 

 

O argumento do filme encontra-se condensado na ideia de “invasão”. Esta ideia, como legisigno 

(signo de lei) ao mesmo tempo em que organiza a narrativa cronológica, organiza também seus ícones 

em completa isomorfia com determinadas preocupações sociais do Québec, notadamente no que 

concerne à deterioração de saúde pública. A organização das primeiras sequencias privilegia relações 

isomórficas entre os signos: invasões, saúde pública, guerra ao terrorismo e religião. A montagem 

narrativa inicial do filme abre-se em Londres, quando o filho de Rémy é informado do câncer de seu 

pai. Em seguida, a câmera, em ocularização zero, se movimenta segundo o caminho percorrido pelo 

personagem Irmã Constance, à procura de enfermos que aceitassem um conforto espiritual. 

Manifestando-se de várias formas, nas produções de Arcand,  o signo "invasão" vai tornando-se 

apto, em relações sucessivas de contiguidade,  a formar um eixo temático que estabelece conotações 

socio-ideológicas referentes a experiências locais e universais. Como signo transductor, norteia e 

aglutina sequencias entre vários filmes, desvelando uma impressionante coesão semiótica. No fim de  

O Declínio,  por exemplo, os personagens, intelectuais, professores e estudantes de história, preveem 

um possível ataque terrorista na América do Norte, especificamente nos E.U.. Eles mencionam apenas 

a ideia da "invasão", não precisando sua natureza, isto é, se o invasor seria de origem soviética, 

vietnamita ou mesmo canadense. O Declínio  foi escrito e produzido em um contexto histórico marcado 

pelas tensões finais da Guerra Fria e pela ascensão de Ronald Reagan, considerado um governante de 



108 

 

 

extrema direita que reduziu o poder dos sindicatos e os ganhos sociais de trabalhadores, além de 

capitanear uma guerra anticomunista radical.  Nesse contexto, esperava-se que o filme abordasse, de 

forma política, os signos iminentes de decadência de um império.  No entanto, o título do filme não 

referencia apenas o contexto político, mas abre um feixe de possibilidades de associações sígnicas  

sobre o  declínio das relações interpessoais, familiares e sociais. 

 Mais especificamente, o autor quebequense produz o filme em meio ao sentimento coletivo de 

decepção guardado por causa do não-repatriamento em 1981 e enquanto o Accord du lac Meech, 

conjuntos de proposições que visavam ao reconhecimento do Quebec como sociedade distinta no seio 

do Canadá, ganhava corpo nas  novas discussões constitucionais por volta de 1985.
59

   

Observemos agora o diálogo entre os intelectuais: 

 

  
 

Danielle: Sempre quis saber se, numa guerra atômica, se vêem passar os mísseis. 

Pierre: Não, estariam muito alto. 

Danielle: E quando começarem a descer? 

Pierre: Não são os mísseis que descem. São as cargas. Elas são pequenas. 

Danielle: Veríamos o clarão das explosões nos EUA? 

Dominique: Se a base de Plattsburg fosse atingida, veríamos a bola de fogo. 

 

O argumento da invasão aos Estados Unidos, com explosão, já foi utilizado em O Declínio, 

dezoito anos atrás. Os personagens discorrem sobre esta possibilidade, o que parece funcionar como 

uma espécie de previsão apocalíptica, com o “clarão da bola de fogo” que vem do “alto”. Aqui, o 

discurso fílmico tem mais uma marca explícita de transcriação, à medida que inúmeras obras literárias 

e fílmicas (muitas de FC) utilizaram a temática da destruição dos Estados Unidos, sobretudo Nova York, 

                                                 
59

 Esse acordo constitucional de 1987 reconhece que o Quebec é uma sociedade distinta dentro do Canadá. Da mesma forma, 

reconhece-se que a existência da minoria anglófona no Quebec e minoria de língua francesa no resto do país, é uma 

característica fundamental do Canadá. 
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por invasores alienígenas. Esta relação tradutora, que capta objetos dinâmicos de outras obras, em uma 

espécie de interdiscursividade, instaura no diálogo um ícone sinedótico (SOUZA, 2009) que tem a 

função de desdobrar, a partir de recortes específicos do fato real, uma rede de signos virtuais a respeito 

de um possível ataque apocalíptico à nação estadunidense, símbolo do imperialismo capitalista, para 

vários povos. 

Em O Declínio, a sinédoque icônica mobiliza a disposição sígnica para um caminho 

interpretativo no plano fictício, sinalizando mesmo o desejo latente que povos do mundo inteiro sempre 

nutriram a respeito de uma destruição dos monumentos simbólicos do capitalismo. No entanto, em As 

Invasões, a “bola de fogo” deixa de ser puro ícone, como signo virtual, para emergir como índice, signo 

da secundidade, da existência, um objeto dinâmico sobre uma invasão datada (11-09-2001) que foi 

vista em tempo real, em todo o planeta, graças à mediação dos meios de comunicação, sobretudo a 

televisão. 

Do ponto de vista da semiótica da montagem, nota-se uma alternância produtiva entre a 

expressiva e a narrativa  que marca o estilo arcandiano. Em outras palavras, a montagem expressiva, de 

natureza essencialmente icônica, tende a aumentar a taxa de informação estética, ao pôr em cena um 

grupo de intelectuais desabusados e desencantados com as utopias nas quais acreditaram ao longo de 

suas vidas.  As sequencias em que conversam, transmitem  as ideias de esfacelamento do mundo, em 

todos os seus níveis significantes e semânticos, em um conjunto sensorial, que os capta em perpétuo 

movimento ( andando ou correndo), pronto para construir ( e não fotografar) a realidade do desencanto 

e do desejo de  des-enraizamento dos sistemas de pensamento que elegeram durante suas vidas. Eis,  

então, o objetivo da montagem expressiva, como a concebeu Eisenstein, que "(...) longe de romper  

com todos os princípios do realismo cinematográfico, apresenta-se como um dos processos mais 

lógicos e mais legítimos para fazer aparecer o realismo do conteúdo." (PLAZA, 2001, p. 142) 

Mas, como o cinema é movimento contínuo, ele não opera apenas com a montagem icônica de 
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primeiridade, e precisa igualmente interligar as sequencias expressivas que levam os receptores a 

conectar planos e situações que se dão em tempos e espaços distintos. Entra, então, em jogo o estilo do 

cineasta, ao promover sua montagem narrativa, suscetível de conectar os ícones, em um desenrolar 

contíguo, que leva as qualidades expressivas   a se transformarem no tempo e a se moverem no espaço, 

totalizando uma visão em sucessividade  do declínio geral da civilização, tanto no nível político quanto 

pessoal. 

Dezoito anos apñs, as colisões dos aviões contra o WTC produzem realmente o índice “fogo 

vindo do alto”, como se estivesse realizando a previsão daqueles professores de Histñria reunidos na 

casa de campo. O filme, desta vez, traduz um fato histórico, do início de um novo século, em forma de 

narrativa. Trata-se, assim, de criar um trânsito de meios, da linguagem jornalística para a linguagem 

fílmica, como também da linguagem de um filme (O Declínio) para a linguagem de outro filme (As 

Invasões), operando um intracódigo, suscetível de estabelecer várias conexões entre o evento 

apocalíptico ocorrido na maior metrópole do mundo, Nova York, e as situações precárias de mundos 

locais e específicos, que o cineasta está querendo expor. Já mostramos a ligação de uma “invasão 

bárbara” aos USA e as “invasões” operadas em um hospital precário de Montréal.   

É interessante notar que essa conjunção semântica declínio-invasão que liga os dois filmes, é 

produzida em movimentos de "vai e vem", obrigando o olho a percorrer espaços     sociais 

representativos da ideia de deletério, com todos os seus desdobramentos: corrupção, imposição 

religiosa, decepções amorosas, quebra dos laços familiares, falência do sistema educativo e do sistema 

de saúde, entre outros. Os personagens de O Declínio se movimentam nos campos e academias de 

esporte, e nas Invasões, já mencionamos o "corre-corre" de Sebastien para subornar funcionários a fim 

de obter um quarto para seu pai. A riqueza da organização espacial, em ambos os filmes, é tanta, que o 

movimento dos personagens promove associações de ideias relativas aos termos "bárbaras"; 

associações que se tornam mais cerradas quando a câmera mostra um segurança numa sala assistindo 



111 

 

 

aos atos terroristas do 11 de setembro, completamente alheio a o que estava acontecendo em seu local 

de trabalho, como o roubo dos pertences pessoais dos enfermos e de seus acompanhantes. 

Sincronicidade e dialética   entre imagens distintas (decadência dos laços familiares,  invasão terrorista,  

corrupção no hospital) são aspectos fundamentais da transposição arcandiana, suscetíveis  de produzir 

índices para a emergência  de uma  nouvelle vague no cinema quebequense atual.                                                    

 

Efetivamente, Arcand traduziu indicialmente o signo do “fogo” nas imagens reais dos ataques 

terroristas no dia 11 de setembro às Torres Gêmeas através do meio televisivo que ficava instalada no 

setor de segurança do hospital. A imagem-catástrofe, conceito de Slavoj Zizek (2003), é assistida pelo 

funcionário responsável pela segurança do hospital procurado por Sébastien para acionar uma busca 

por seu laptop perdido no leito onde seu pai dormia. Ao longo da conversa, personagem e espectador 

percebem o descaso e o desleixo por parte do funcionário ao tratar dos incidentes  que acontecem no 

próprio estabelecimento hospitalar. 

Leiamos, então, o diálogo entre Sébastien e o segurança do hospital. 
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Sébastien: Por favor, o meu computador foi roubado. 

Segurança: Ah, é? Preencha este formulário. 

Sébastien: Que formulário é esse? 

Segurança: É para a polícia. Veja, já tem isso desde a segunda passada. 

Sébastien: A polícia nunca aparece? 

Segurança: Não. Quando há agressão física, eles vêm. Semana passada, houve um 

estupro na lavanderia e eles vieram. Senão passariam o tempo todo aqui. É fácil roubar 

os doentes. Passam metade do dia de olhos fechados. E o sindicato protege os 

empregados. Não podemos fazer muita coisa. 

 

 O autor quebequense não opera a transposição das imagens-catástrofes aleatoriamente.  Há 

uma razão crítica do autor ao transpor justamente as imagens factuais, no tempo narrativo em que a 

câmera flagra a incompetência e o descaso  em locais, nos quais a segurança deveria ser fortalecida. É 

uma denúncia de Arcand à ausência de um investimento forte em sistemas de segurança  que poderiam 

ser traçada dentro das instituições e fora delas, isto é, no espaço público das grandes metrópoles. Nesse 

caso, estaria Denys Arcand comparando Nova York à Montréal, a maior cidade do Quebec, eleita uma 

das mais seguras do continente americano, cuja população é uma das mais bem educadas do mundo e 

dispõe de alta tecnologia aplicada à área médica? O autor quis despertar a audiência mundial para os 

perigos específicos que os quebequenses e imigrantes corriam diariamente na província francesa, em 

um momento histórico em que a mídia internacional manteve seu foco, quase que alienador, sobre fatos 

ocorridos no território estadunidense.
60

 

Quando Wilkins pesquisou sobre a reação do “vizinho gigante” (Os Estados Unidos) à 

emergência internacional da cultura do Quebec, através do cinema de Arcand, ele não perdeu a ocasião 

para denunciar a acomodação dos canadenses à saturação de produtos midiáticos (cinema, televisão, 

revista, etc), vindos dos E.U.A, e observou algo que é problemático na cultura canadense no tocante ao 

reconhecimento e construção de suas identidades. Para que as narrativas dos filmes franco-canadenses 
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A gigantesca dimensão que o império estadunidense conseguiu inculcar no imaginário das populações do 

segundo e do terceiro mundos através do cinema hollywoodiano e dos seus feitos históricos e políticos acabou 

ofuscando a cultura e a história dos tempos passados e do presente do Canadá e da província francesa. Essa é 

uma observação já feita por intelectuais como Darcy Ribeiro, em seu texto Os canadenses, e Margareth Atwood, 

em seu artigo Canadians: What do they want?. A intelectual canadense reclamou sobre o exercício de controle 

imperial dos Estados Unidos sobre o Canadá, categorizando os americanos como sujeitos que fazem vista grossa 

ao comportamento imperialista do país vizinho justamente para mimetizar os mesmos aspectos dominantes, 

invasivos e subjugadores propagados pela política americana, sem culpa e autocrítica. 
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adquiram credibilidade nas mídias de massas e alcance o Canadá anglófono, é preciso que eles 

embarquem primeiramente num circuito de recepção através dos Estados Unidos e retornem ao 

território de origem. A imagem que essa problemática transmite é de que o Quebec e o Canadá 

anglófono, atualmente, além de seus conflitos históricos, encontram-se divididos culturalmente pela 

indústria cultural e as mídia de massa dos Estados Unidos. Produz-se, assim, um “corte esquizofrênico” 

no sentido vertical sobre o mapa da nação canadense. É por isso que faz sentido chamar de “jogo 

duplo” o tipo de transcodificação que Arcand opera para harmonizar o convívio de forças ideológicas 

opostas que giram em torno da narrativa de As Invasões. 

 Frente às pressões das relações de troca e dos modos de produção advindas da indústria 

cinematográfica, envolvendo cineastas e empresários, os ideais de transgressão da tradição de um 

cinema nacional pré-concebido conquistados na revolução contra-cultural dos anos 1960 pelos autores 

quebequenses e cineastas do terceiro cinema, o cinema do Terceiro Mundo, começam a sofrer abalos 

ideológicos  na medida em que grandes artistas são colocados perante a irresistível força do capital 

globalizado, que move e sustenta o mercado de filmes partindo da matriz hollywoodiana. Existe aqui 

um movimento de recuo decorrente da ausência de engajamento desses autores com as raízes 

ideológicas do cinema militante e do cinema direto, concomitantes com o cinema de autor.  Isso quer 

dizer que a noção de sujeito livre para criar signos icônicos, para escolher formas objetais, concretivas, 

prontas para dinamizá-los e inscrevê-los de modo simbólico em um código narrativo, tornou-se uma 

utopia resguardada em teorias de décadas passadas. Em Denys Arcand: La vraie nature du cinéaste 

(1993), de Michel Coulombe, o diretor canadense revela que desde o lançamento de O Declínio 

produtoras americanas têm procurado por seu trabalho e até mesmo os produtores de Hollywood têm 

oferecido a ele projetos bastante rentáveis. 

 
Les Américains m’ont fait plusiers offres très sérieuses. Et il a, un certain temps, été 

question d’un remake américain du Déclin de l’empire américain. Le projet était en 

développement à La Paramount, au même titre que deux cents autres. Ils ont d’abord 

commandé une première version puis retravaillé le scenario, tout en demeurant très 
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fidèles à l’original. Puis ils ont abandonné le projet. Je ne devais pás réaliser le film 

mais on m’avait engagé comme conseiller à la scénarisation.(ARCAND apud 

COULOMBE, 1993, pg. 97)
61 

 

[…] j’ai eu une offre de Hollywood pour y tourner un de ces films comme on en voit 

cinquant tous les jours sur les écrans. Le produteur m’offrait environ 800 000 $US et 

pourtant j’ai refusé, notamment en raison de mon âge. Si j’avais l’âge d’Yves 

Simoneau, qui fait maintenant carrière en Californie, ma reaction aurait été 

différente.[…] En fait, je n’accepterais une offre de Hollywood que si j’estimais 

pouvoir être relativement satisfait du film au bout du compte.(ARCAND apud 

COULOMBE, 1993, pg. 96-97)
62 

 

Com a primeira citação, percebemos que a relação entre Denys Arcand e Hollywood não é 

recente, contando a partir da manipulação da narrativa de As Invasões e seus conteúdos sígnicos. Ela já 

vem acontecendo desde a indicação de O Declínio do Império Americano para a categoria de Melhor 

Filme Estrangeiro, no ano de 1987, e a sua repercussão entre os críticos americanos, como já falou 

Wilkins. Nota-se que, quando o produto fílmico quebequense é deslocado para os estúdios de 

Hollywood, ocorre uma transculturalização narrativa que implica retirada da autonomia do autor sobre 

sua obra e alteração na paisagem, mudança do pano de fundo que decora a narrativa em questão. Essa 

última é até aceitável porque sabemos que Canadá e Estados Unidos diferem em diversos pontos 

culturais, geográficos e históricos. 

Diante de si, sua narrativa se fragmenta e o que lhe resta é apenas uma partícula do mesmo 

material.  Sendo assim, podemos pensar em sua recusa para participar do mainstream hollywoodiano 

como parte daquela resistência subjetivada, durante o convívio com os intelectuais ligados à revista 

Parti Pris, a efervescência do cinema de “autores”, seguida da incorporação da concepção nietzschiana 
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Tradução livre: Os Americanos me fizeram diversas propostas muito sérias. E, em certo momento, falou-se do remake 

americano do Declínio do império americano. O projeto estava em desenvolvimento na Paramount, com o mesmo título de 

outros duzentos filmes. Primeiro, eles encomendaram uma primeira versão com o cenário devidamente retrabalhado, 

permanecendo, ao mesmo tempo, muito fiéis ao original. Abandonaram depois o projeto. Eu não devia produzir o filme,  

mas tinham me contratado como conselheiro na montagem do cenário. 
 
62

Recebi uma proposta  de Hollywood para rodar um destes filmes, como se vê que cinqüenta iguais, todos os dias, nas telas. 

O produtor me ofereceu cerca de 800.000 $US e, no entanto, eu recusei, notadamente devido a minha idade. Se tivesse a 

idade de Yves Simoneau, que faz agora carreira na Califórnia, a minha reação teria sido diferente. […] De fato, sñ aceitaria 

uma oferta de Hollywood apenas se eu considerasse que poderia ficar relativamente satisfeito com o filme, no final das 

contas. 
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de que “tudo tem seu tempo” e de que o sujeito pode retornar ao mesmo lugar como autor de sua 

história. Não foi por acaso que Arcand decidiu trabalhar com publicidade no final dos anos 1980, e teve 

a paciência de esperar quase vinte anos para retornar à Hollywood e ser consagrado no Oscar como 

autor de cinema nacional do Quebec. 

Quando o autor do Quebec recusa assumir o posto de “criador de cenário” da versão 

americanizada de O Declínio, Arcand percebe que a singularidade de seu filme se marginaliza e passa a 

habitar um depósito de produtos massificados que seriam lançados no mercado como mercadorias 

prontas para o consumo e sem nenhuma pretensão de refletir a distopia vivida em seu  território 

nacional. Essa é uma das principais críticas dos autores de cinema nacional na atualidade em relação à 

Hollywood. Ademais, em atenção à versão americanizada de sua narrativa, o autor fala que se trataria 

de um remake, ou uma releitura de sua narrativa. A essa operação de reler e reproduzir o que já está 

pronto, Plaza deu o nome de tradução icônica ready-made. Ela consiste em rastrear “traduções” já 

prontas com a possibilidade do “já cristalizado” se concretizar de variadas formas. O perigo dessa 

isomorfia reside na operação da montagem sintática que privilegia a estrutura de qualidade. Isso 

significa que as qualidades individuais do cinema nacional de um autor quebequense seriam absorvidas 

e transformadas em outra informação estética. Estariam, assim, em um jogo de fragilidades, a 

originalidade do cinema do Quebec e a percepção crítica do autor diante das propostas de divulgação, 

elaboradas por quem detém o capital global. 

A fala da segunda citação nos dá a impressão de que, em algum momento, a resistência do 

diretor se estremeceu perante o valor do pagamento ofertado e a vida glamorosa que ele poderia ter na 

Califórnia caso ele aceitasse o acordo. 

Alguns historiadores atribuem à Revolução Tranqüila também a imaginação dos pilares da 

utopia de um “Quebec Livre” dentro de um corpo partidário, o Parti Quebecóis, que vislumbrava a 

liberdade política dos quebequenses em um futuro próximo, que, como sabemos, foi posto em questão 
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no Referendo de 1980. Entretanto, para Arcand, a Revolução não gerou mudanças suficientes para que 

a identidade quebequense se definisse de vez, e não libertou o Quebec da condição marginal frente ao 

império americano, como vimos em citações anteriores. 

Nous vivions dans une petite societé en marge de l’empire américain. Ne nous faisons 

pas croire que tout d’un coup cela va devenir une belle societé.[…] Certes, Il y a eu la 

Révolution tranquille, mais la situation ne me semble pas s’être suffisament améliorée 

pour qu’il soit possible de conclure à un avenir glorieux ou à des lendemains qui 

chantent. Ici, nous devons constamment nous definir, ce qui devient épuisant.[...] Si 

l’on tourne en anglais, cela cause des remous dans le petit monde intellectual 

quebécóis.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, pg. 120-121)
63 

 

De fato, Arcand se deparou com situações, ao longo de sua carreira, nas quais ele poderia ter 

cedido terreno para que a mega-indústria norte-americana colonizasse a cultura cinematográfica do 

Quebec em um momento de auge. E ainda assinala que teve razões de ordem social para se 

“americanizar” em um período Pñs-Referendo, no qual a utopia dos mouton noir se enfraquecia. 

Todavia, em produções anteriores a de As Invasões, tais como Jesus de Montréal, de 1989, e Amor e os 

restos humanos, de 1993, o diretor canadense permaneceu mais fiel aos seus ideais de escrever uma 

narrativa onde o autor atinjisse o sentimento de totalidade, domínio e entrega. 

Je préfère donc investir mon énergie dans des projets qui m’engagent complètement. Et 

ce n’est pas héroïque de ma part puisque je sais que l’on va me payer convenablement 

pour travailler à un projet qui me tient à coeur.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, 

pg. 97)
64 

 

Quando Arcand opera a transposição do meio televisivo transmitindo imagens de fatos reais 

documentados para o universo diegético da narrativa de seu premiado filme, é possível perceber outro 

processo corriqueiro nas linguagens pós-modernas, que é a fusão entre mídias, ou a intermidiaticidade. 

                                                 
63

Tradução livre: Vivìamos numa pequena sociedade à margem do império americano. Não  nos faça acreditar que, de 

repente, ela vai se tornar uma linda sociedade. […] Certo,  a Revolução tranqüila aconteceu, mas a situação não me parece  

ter melhorado suficientemente de modo que fosse possível vislumbrar a um futuro glorioso ou dias seguintes que cantam. 

Aqui, devemos constantemente nos definir, o que é desgastante. [...] Se  filma-se em inglês, isso causa revolta no pequeno 

mundo intelectual quebequense. 
 
64

Tradução livre: Prefiro depositar a minha energia em projetos nos quais me engajo completamente.  Não é heroico, de 

minha parte, já que eu sei que vão me pagar dignamente  para trabalhar em um projeto do qual gosto muito. 
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É preciso recordar que o intelectual da área de História, Alain Lussier, interpretado pelo ator 

quebequense Daniel Briére, que aparece na televisão dando uma explicação   que compara os atentados 

de 11 de setembro às “invasões bárbaras”, fez parte do enredo de O Declínio na pele de um jovem 

professor suplente, marcado pelo desajeito, pela imaturidade e pela impulsividade. No filme de 1986, 

ele mantém uma relação amorosa com uma mulher de mais idade, a diretora do Departamento de 

História, Dominique. Na cena em que a televisão aparece no filme com as imagens do 11 de setembro,  

o leitor/receptor perceberá, de imediato, um efeito de redução do tamanho da tela de um suporte de 

linguagem visual, sem, obviamente, alterar a ferramenta física real. Vejamos o que Arcand pensa sobre 

a distinção entre as duas linguagens: 

[...] je ne fais pas beaucoup de différence entre le travail pour la télévison et celui pour 

le cinéma. Sinon que je préfère encore le cinéma, ou l’on a plus de moyens, plus de 

liberte, et où le travail peut être plus soigné. Le cinéma constitue  um mode 

d’expression plus personnel.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, pg. 23)
65 

 

Está-se diante de um enquadramento intermidiático que conota parte da negação do autor às 

produções épicas hollywoodianas exibidas em widescreen. E o realismo distópico das imagens 

documentais do ataque terrorista, em conjunção com a ficção, é expressão do documentarista que ainda 

habita a subjetividade do autor. Com essa estratégia criativa de criticar o mainstream, pensamos ainda 

na hipótese de Wilkins. Diante do imperialismo estadunidense, o Canadá é espacialmente invisível, 
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Tradução livre: Não vejo muita diferença entre o trabalho para o televisão e  para o cinema. Mas prefiro ainda o cinema, 

onde se tem mais meios,  mais liberdade, e onde o trabalho pode ser mais cuidadoso. O cinema constitui um modo de 

expressão mais individual. 
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enquanto entidade cultural, porque o caráter invasivo da mídia americana tende a absorver as 

idiossincrasias nacionais dos canadenses no intuito de distorcê-las. Na cena em que a tela da televisão 

que transmite os atentados ao WTC toma, por instantes, todo o espaço diegético da narrativa, Arcand 

produz um signo icônico-crítico que deflagra o desaparecimento do contexto quebequense, ou seja, a 

falta de segurança institucional e a banalização das perversões, para que o cinema canadense se aliene 

com imagens estrangeiras que não dizem respeito aos problemas que a província francesa enfrenta. 

Nesse ponto, o conflito entre local e do global parece estar sendo apaziguado pela capacidade sintética 

da transcodificação. 

Nesses jogos espaciais de telas, entre a sociedade franco-canadense e os Estados Unidos, o 

autor insere em sua narrativa a crítica ao desaparecimento de problemas específicos de sua nação 

enquanto a audiência mundial, incluindo a dos quebequenses, dedica sua atenção aos acontecimentos 

dos Estados Unidos. Os estupros impunes correntes nos hospitais e a corrupção nas instituições estatais 

do Quebec são menos importantes do que a crise do império americano? 

Segundo Wilkins, 

The phenomenon of invisibilization is pervasive throughout the realm of Canadian 

cultural production, especially Anglophone Canadian production. Canadian television 

personalities, especially news anchors and comics, so frequently move to United States 

to become absorbed by US culture that it is possible to speak of a “media 

drain”.(WILKINS, 1995, pg. 115)
66 

 

 E a observação que Denys Arcand faz a respeito da passividade do Quebec face à invasão de 

imagens estrangeiras e a falta de um cinema nacional para responder a essa difusão, logo no início de 

sua carreira, complementa a denúncia de Wilkins. 

[...] le cinéma québecñis, ou canadien d’ailleurs, n’existait pas en dehors des 

documentaires de l’Office nacional du film[...] Au Quebec, le cinema était un 

phénomène étranger. Les images que nous voyions sur les écrans venaient toujours 

d’autres pays. Le seul fait de vouloir faire un film était un peu fou!(ARCAND apud 
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Tradução livre: O fenômeno da invisibilização é patente em todo o campo da produção cultural canadense, especialmente 

a  produção canadense de língua inglesa. As personalidades de televisão canadenses, especialmente as revelações e os novos 

comediantes,  freqüentemente se mudam para os Estados Unidos e se tornam absorvidos pela cultura dos EUA, o  que é 

possível falar em  “drenagem  midiática”. 
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COULOMBE, 1993, pg. 13)
67 

 

  No código do cinema de ficção arcadiana, a crítica social é metalinguística. Na simples ação do 

diretor transpor uma realidade para seu filme e fazer dela uma imagem sem manipulações, já reside a 

crítica. A imagem por si só, não conjugada à palavra, imprime objetos imediatos na consciência do 

receptor sensível e consciente da infinitude de formas que a linguagem cinematográfica oferece ao 

autor para escrever sua crítica.  Apesar de a linguagem verbal ser uma constituinte para o cinema, a 

sétima arte não tem a obrigação de criar ou captar um discurso direto crítico, sobretudo sob vigilância 

dos estúdios, como pôde o cinema documental “direto” do Quebec e a arte literária. Porém, no 

fechamento da narrativa de O Declínio, pode-se evidenciar sinais de sobrevivência de uma crítica 

“direta” à sociedade moderna através do fenômeno que Marsolais denominou de pollinisation da ficção, 

que é definido pela fusão de elementos do documentário com os da ficção. Sabemos que a voz no 

documentário, principalmente nos documentários “diretos” produzidos por Arcand, é um componente 

acionado, algumas vezes, para se opor às “pseudonarrativas” da ficção. Nos documentários sociais On 

Est Au Cotton, Quebec: Duplessis et aprés... e La Route de L’ouest, a voz do narrador se encontra 

numa dimensão histórica, científica e realista. Na parte final de O Declínio em que os professores de 

história param sua caminhada e se reúnem para escutar a voz de Dominique, gravada em uma fita 

cassete por Diane, sua fala é intercalada com imagens de paisagens naturais desoladas (rios, montanhas, 

florestas, pântanos, neblinas, céus escurecidos, etc), gerando uma estética semelhante àquela provocada 

por muitas cenas dos documentários. Além do quê, o conteúdo de seu discurso acadêmico é, como 

disse Wilkins, “quase-apocalíptico” carregado de um sentido que vai ao encontro da estética da distopia 

no cinema nacional e da filosofia do desencantamento que Arcand primou em seus documentários. 

 

                                                 
67

Tradução livre: o cinema quebequense, ou  do resto do Canadá, não existia além de os documentários do Escritório 

Nacional do Filme [...] No Quebec, o cinema era um fenômeno estranho. As imagens  que víamos nas telas vinham sempre 

de outros países. O único fato de querer fazer um filme era ligeiramente louco! 
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Dominique: A população despreza suas próprias instituições, a queda de natalidade, a 

recusa dos homens em servir ao exército, a dívida nacional incontrolável, a diminuição 

das horas de trabalho, a invasão do funcionalismo, a degeneração das elites. Com a 

destruição do sonho marxista-leninista não há  nenhum modelo de sociedade do qual 

dizer: “É assim que gostaríamos de viver”. Como no plano privado, a menos que seja 

místico ou santo, é quase impossível moldar a sua vida a partir de um exemplo à sua 

volta. Vivemos um processo geral de dissolução de toda a existência. 

 

 Por conseguinte, temos que entender que o ápice da atitude contra-utópica de Arcand está na 

sua capacidade de ressiginificar o funcionamento da transcodificação. Além de sua simples função de 

operar a tradução de materiais simbólicos, a transcodificação adquiriu caráter literalmente 

transmutativo, quando  Arcand, de fato, não consegue estabelecer fronteiras entre os gêneros, entre as 

linguagens, entre os códigos e  entre as ideologias. Arcand  nos dá a entender que qualquer material 

sígnico pode estar sujeito à disjunção, conjunção e transmutação, independente de quem o produziu e 

dele se apropriou  intelectual e juridicamente. Equilibrar as substâncias aparentemente opostas – por 

exemplo, signos políticos da esquerda e da direita cinematográfica -  dentro de uma escrita narrativa 

individual se tornou marca de sua criatividade e de uma intelectualidade que soube simular concordar 

com as leis da indústria com efeitos intersemióticos de analogias. As narrativas de seus filmes 

expressam, em linguagem metalinguística, a pressão que o autor sofre da ideologia mercadológica para 

recuar sua crítica “direta” para o campo da iconicidade. 

 

 

 

 

2.1 VIOLÊNCIA E INJUSTIÇA NO FIM DA UTOPIA. 
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É visível, mesmo para os espectadores não especializados e sem muita intimidade com os filmes 

do autor quebequense, a tentativa desesperada e ansiosa de seus personagens para salvar seus 

relacionamentos amorosos e amistosos, para reencontrar pessoas de um passado longínquo, com quem 

mantiveram algum tipo de relação afetiva e política, ou personagens descompromissados em sustentar 

diálogos mais intelectualizados em prol de suas entregas a envolvimentos sexuais repletos de 

perversões. Com dificuldades para manter os mesmos vínculos de um passado no qual o lema da 

“utopia” e da “revolução” eram fortes em seus imaginários, os personagens de Arcand, sejam eles 

principais ou secundários, seguem novas tendências de agrupamento e também de isolamento muito 

particulares. De modo geral, os documentários e os primeiros filmes de ficção dirigidos por Arcand 

abordam o tema das relações humanas, mostrando-as em extremo transtorno e conturbação. Podem ser 

operários em conflito com seus patrões – é o caso de On est au cotton e La lutte des travailleurs 

d’hôpitaux -, são mulheres que ressurgem como fantasmas movidos pelo ódio e  desejo de vingança 

para desestruturar determinados antros organizados segundo as leis do capitalismo e da violência 

falocêntrica – Réjeanne Padovani e Gina são exemplos importantes -  ou são jovens que retornam aos 

seus locais de origem com ressentimento e remorso, descontando, muitas vezes, suas frustrações em  

seus pais ou sujeitos suscetíveis a agressões – por exemplo, Amor e os restos humanos e As invasões 

bárbaras. 

 Aliás, ressentimento, remorso, culpa, ódio, violência, rendição à morte e impulsividades são 

sentimentos e atitudes que se tornaram constantes nas ações e nos movimentos dos personagens 

distópicos de qualquer trama cinematográfica. Segundo o próprio Arcand, a ênfase dada a essas 

questões emocionais e subjetivas que emergem no momento em que tais personagens, como Rémy e 

seu filho Sebastien, em As invasões Bárbaras, se encontram para reparar uma história familiar 
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danificada por lembranças de abandono e desamparo, onde trocam ofensas, deve-se aos fatos ocorridos 

no Quebec. Eles foram testemunhados pelo diretor, guardados em sua memória e traduzidos icônica e 

indicialmente para suas narrativas ficcionais. 

I witnessed violence against everyone! There was violence everywhere in the early 

1970s. A lot of people saw violence as the only solution to their hopeless predicament, 

hence the blind, senseless brutality that culminated with the FLQ and the October crisis. 

There was something in the collective unconscious of the Quebec nation around 1970 

that led me to saturate my films with gory scenes.[…] It is true women in my films are 

often victims of violence. But I was not trying to condone or condemn specifically 

violence against women. I was just portraying the atrocities of our society.(ARCAND 

apud LOISELLE&MCILROY, 1995, pg. 144-145)
68 

 

A partir da citação acima, constatamos a correspondência entre a teoria do cinema distópico 

nacional desenvolvida por Cléber Eduardo, articulada no segundo tópico do primeiro capítulo, e a 

intenção do autor canadense, quando o crítico de cinema se refere à violência como um sintoma do 

“naturalismo cruel” e do “narcisismo às avessas”, aspectos presentes nas comunidades sobre as quais 

esses autores engajados com a realidade, mesmo que insana e deteriorada moralmente, canalizam suas 

atenções através das câmeras. É por conta desta visada realista que certificamos uma constante 

operação de transposição de objetos dinâmicos para o universo fictício do cinema distópico de Arcand. 

O resultado é uma grande dificuldade que a análise semiótica encontra para identificar, de modo a 

defini-los, o que é signo original e o que é signo transposto. Podemos, assim, dizer que pelo simples 

evento de que o objeto original, o índice, começou a habitar o plano da ficção cinematográfica, ele 

pode ser visto como um signo que sofreu transmutação, embora as demarcações que separam a sua 

origem existencial e a nova dimensão para a qual é levado sejam muito tênues.  Denys Arcand traduziu 

indicialmente a ferramenta física da televisão para a realidade diegética de As Invasões Bárbaras, 

trazendo com o meio transposto imagens reais de extermínio em massa. O signo “televisão” vem 

                                                 
68

Tradução livre: Eu testemunhei violência contra todos! Havia violência em toda parte no princípio dos anos 70. Muitos 

povos viram a violência como a única solução para suas condições de desespero, por essa razão a cegueira, a brutalidade 

sem sentido que culminou na FLQ e na crise de outubro. Havia algo no inconsciente coletivo da nação do Quebec por volta 

de 1970 que me faz saturar meus filmes com cenas de crueldade. […] É verdade que as mulheres em meus filmes são 

freqüentemente vítimas da violência. Mas eu não estava tentando desconsiderar ou condenar especificamente a violência 

contra as mulheres. Eu apenas retratava as atrocidades de nossa sociedade. 
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protagonizando diversos papéis ao longo de alguns filmes seus. Em Amor e os Restos Humanos e 

Stardom, o diretor canadense recriou relações do indivíduo com a televisão. Percebe-se que, desde 

Jesus de Montréal, em 1989, esse tipo de transposição se tornou uma operação costumeira noS filmes 

de Denys Arcand. 

A intermidiacidade, em As Invasões, se assemelha à fusão intermidiática que sucede quatro anos 

depois em A Era da Inocência. Nesse último longa-metragem de ficção do diretor canadense, a mídia 

informativa que é transposta para dentro da diegese deste filme, já não é mais a televisão, e sim um 

jornal impresso. Em uma das  cenas que é rodada na cozinha da casa da família Leblanc, os elementos 

da linguagem do jornal impresso (chamada, imagem imóvel, texto, etc) ganham notoriedade no filme.  

Como em As Invasões, a transposição do meio, como um objeto dinâmico, para A esfera da realidade 

reinventada em A Era é operada praticamente com os mesmos movimentos de câmera. O diretor 

desloca a câmera num movimento horizontal, da direita para esquerda, em travellings laterais, a partir 

de um plano descritivo. 

Por esse ângulo, a câmera captará não sñ o objeto dinâmico “jornal impresso”, mas, de modo 

geral, todo o ambiente no qual se encontra o personagem Jean-Marc e os objetos dinâmicos secundários 

que decoram o cenário, que refaz um espaço privado familiar. Em seguida, Arcand desloca e posiciona 

sua câmera num plano expressivo ou dramático para se aproximar do objeto dinâmico “jornal 

impresso”, e captar a área central da superfície do papel. Novamente, como a televisão em As Invasões, 

o meio transposto, por questões de três segundos, ocupa completamente a zona recriada da ficção.  De 

fato, as notícias, que são transmitidas na página inicial do meio jornalístico nas mãos de Jean-Marc, 

revelam o caos que atinge as dimensões locais e internacionais, ao mesmo tempo. Da página principal, 

a câmera transpõe a foto de um jovem iraquiano, ateando fogo em carros, e acima o título “violence 

ordinaire en Iraq”. Ao lado da foto, outra notícia dizendo que setenta e um lagos estão contaminados 

no Quebec. 
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A crítica social do cinema de Arcand  se dá também quando o autor articula o seu filme com a 

imagem da consequência transposta pelo suporte de uma mídia distinta, como podemos ver na imagem 

acima.  Imagens distópicas de uma dada realidade que o diretor, por diversas razões, está 

impossibilitado de captar são mediadas por outros operários da linguagem visual (fotógrafos, 

documentaristas, cameraman, cinegrafista amador) presentes, com suas máquinas transpositivas, no 

caos imediato. 

O desempenho do diretor na condição de crítico da sociedade quebequense através da 

linguagem audiovisual, reflete o contexto pós-moderno de produção artística, que, segundo Plaza, já 

não executa mais procedimentos de negação e de transgressão comuns nas utopias da vanguarda 

modernista. Nesta fase pós-modernista, também chamada de “pñs-midiática”, remanesce do cinema 

crítico de autor a operação de transdução e de interface, como vimos, na imagem anterior: o jornal 

impresso dentro da mise-en-scène cinematográfica. Com esses processos, o código cinematográfico da 

distopia, que já se constituía de maneira flexível, se adéqua à política da transitoriedade das 

informações-estéticas que se deslocam de uma mídia para outra, se interpenetrando, se justapondo e se 

traduzindo. 

Como A Era da Inocência, de 2007,é o fechamento da trilogia que começou com O Declínio, 

em 1987, e entendemos que é próprio das distopias não perder o vínculo com a realidade, 

acompanhando sua semiose social, e justapondo causas e consequências de acontecimentos ao longo da 

existência vivida pelo autor, pode-se dizer que Arcand aproveita sua liberdade de criação para, nesta 
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sua última ficção, abandonar a ideologia estadunidense a qual o autor quebequense estava submetido 

no processo de montagem narrativa de As Invasões. Aliás, é nesse filme, de 2007, que Arcand resgata 

sua autonomia total perante sua obra e, voltando a incorporar um anti-hollywoodianismo godardiano, 

flagra os efeitos catastrñficos mundiais que decorreram da política “guerra ao terrorismo”, instaurada 

no processo tradutor de As Invasões. A transcriação dos ícones de Jean-Luc Godard ganha destaque na 

cena em que Jean-Marc está atendendo, exausto, a esposa de um cozinheiro árabe que foi preso em 

Montréal por ter sido confundido com um terrorista. Podemos considerar A Era da Inocência como 

uma contra-narrativa com os aspectos da nouvelle vague de Godard por causa de sua incompatibilidade 

ideológica com o filme premiado em 2003, As Invasões. O que Hollywood conseguiu distorcer em As 

Invasões – a identidade do Oriental ligando-a ao terrorismo, à desordem, à barbárie e ao paganismo -, A 

Era da Inocência tratou de re-investir nos mesmos signos étnicos no intuito de repará-los.   

Analisemos o diálogo entre Jean-Marc e a esposa do cozinheiro árabe: 

 

Esposa: Foi às cinco horas da manhã. Eles agiram rapidamente. Eles algemaram meu 

marido. Eles não deixaram ele se vestir. 

Jean-Marc: Que tipo de força policial era? 

Esposa: Eles estavam com trajes normais. Eu fui à estação de polícia local. Eu fui à 

polícia municipal, à polícia provincial... ao Departamento de Justiça. Ninguém sabe 

nada. Ninguém fala. 

Jean-Marc: Desde os atentados de 11 de setembro, o Serviço de Segurança pode 

prender indefinidamente suspeitos de terrorismo. 

Esposa: Ele não é um terrorista. 

Jean-Marc: Mas ele é um árabe. 

Esposa: Ele é um cozinheiro. 

Jean-Marc: Um cozinheiro alemão não teria esse problema. 

Esposa: Eu não sei do que ele é acusado. 

Jean-Marc: Você nunca saberá. 
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Esposa: Eles não têm prova. 

Jean-Marc: Eles não precisam de nada. Apenas da assinatura de um juiz. 

Esposa: O que faria um juiz concordar com isso? 

Jean-Marc: Os juízes são nomeados pelo partido no poder, então... 

Esposa: É um absurdo! 

Jean-Marc: Como forma de consolo, a Lei australiana é pior. 

Esposa: O que vai acontecer com ele? 

Jean-Marc: Em Toronto, eles mantêm um homem no isolamento por quatro anos. 

Esposa: Quatro anos? 

Jean-Marc: Ou a CIA deve torturá-lo na Polônia ou na Romênia. 

Esposa: Nós temos que parar com isso. Temos que lutar. 

Jean-Marc: Você conhece alguma estrela do cinema ou do rock? 

Esposa: Eu sou uma imigrante. 

Jean-Marc: As celebridades têm se movimentado para libertar uns poucos. Serviços 

Secretos odeiam publicidade. Você poderia tentar isso. 

 

Nesse diálogo, é importante perceber que a auto-crítica, a crítica a sua própria obra, As 

Invasões, e o limitado combate ao lema político “guerra ao terrorismo” invocados por Arcand em A Era, 

se concentra na postura física do seu antiherói, no seu discurso prenhe de ícones de esvaziamento, 

impotência e fraqueza; e na perplexidade, na consciência de si num país estrangeiro, e no impulso de 

rebeldia da esposa do cozinheiro, que o convoca para “lutar”. Já percebemos que a câmera de Arcand 

assume costumeiramente posições de planos expressivos para que o sujeito intérprete do antiheroismo, 

isto é, o ator, dramatize suas emoções sentidas em um mundo distópico de maneira que o espectador 

decodifique os objetos imediatos em experiência háptico-sensitiva.
69

 

Merece importância também a observação da linguagem do corpo de Jean-Marc na foto-

imagem acima. Ela transcodifica um dos símbolos do cinema distópico clássico, já mencionado por 

Booker, que o expressionismo alemão de Fritz Lang imprimiu em Metropolis. As nuances entre o 

objeto dinâmico de Arcand e o de Lang se tornam evidentes na medida em que comparamos os 

componentes das imagens de ambos. Justapondo-as, percebemos que o trabalhador alienado do início 

do século XXI está isolado e atomizado numa plataforma computadorizada, enquanto o operário do 

início do século XX, mesmo oprimido, está no meio da massa de resistência pronta para engatar a 
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 Para Plaza, “o caráter háptico dos objetos imediatos do signo, seja na representação, seja na tradução, está intimamente 

ligado a sua organização material ou, mais especificamente: o sentido háptico se dá na relação tensional entre intervalo e 

elementos, e também entre a semântica dos materiais e a sua organização.”(PLAZA, 1987, pg. 58) 
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rebelião contra os patrões. Mesmo com o passar das décadas, com a mudança de mentalidade dos 

cineastas, as qualidades subjetivas e físicas dos anti-heróis da distopia foram preservadas no imaginário 

cinematográfico. 

 

 Em Post-scriptum sobre as sociedades de controle, Gilles Deleuze explica que o isolamento e 

o desengajamento do indivíduo decorrem do enfraquecimento do poder que as fábricas tinham em unir 

e mobilizar os trabalhadores enquanto corpo social, seguido da implantação do modelo empresarial 

como regra de conduta nos ambientes operacionais. Essa nova modulação da sociedade de controle vai 

introduzir “uma rivalidade inexplicável como sã emulação, excelente motivação que contrapõe os 

indivíduos entre si e atravessa cada um, dividindo-o em si mesmo”(DELEUZE, 1994, pg. 221). 

 O cinema de distopia tenta incluir o espectador no drama não somente pela ficcionalização de 

temas politizados, mas pela produção estética semelhante ao realismo marxista e ao choque com o real 

beijaminiano. Mesmo que mediatizada através do cinema, a realidade social da cultura distópica 

envolve o receptor afetando seu sistema tátil por meio de objetos imediatos. Plaza fala que, ainda que o 

espaço tátil do receptor esteja distante dos objetos imediatos transacionados na esfera fictícia, é o olho, 

enganado pelo ângulo gravado em plano dramático, que convence  por completo o sistema sensorial do 

leitor de que o mundo real nada tem de utópico. Nesse sentido, a estética do cinema de distopia 

aproxima o espectador do sentimento de quem sofreu injustamente a consequência política provocada 

pelo imperialismo global hegemônico, os Estados Unidos, e da letargia e da inutilidade de quem 

deveria agir e nada pode fazer. 
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Identifica-se, na cena analisada, um oximoro como figura de linguagem que pode gerar outro 

efeito de linguagem, a ironia. É irônico se deparar com uma imigrante alavancando um impulso 

utópico de libertação de um prisioneiro, estando  frente a um ex-simpatizante da FLQ (Frente de 

Libertação do Quebec), Jean-Marc, negando-lhe devido apoio político e recorrendo à popularidade de 

atores que trabalham no mainstream.
70

 Para compreender esse tipo de transcodificação arcandiana, 

Loiselle e McIlroy (1995) já haviam falado sobre o duelo de forças e de vozes antagônicas sem a 

expectativa de que elas desemboquem numa resolução única ou de que uma se aproprie da outra. 

Para Arcand, segundo esses críticos, é mais interessante criar e manter uma dinâmica dialógica 

entre os discursos dos atores sociais em voga do que chegar a uma síntese dialética. Como sugeriu 

Daniel H. Dei (2002), não é perfil da distopia apagar os antagonismos. Sendo assim, a operação 

transmutativa do pensamento de Arcand dribla a idiossincrasia da simbolicidade e retorna à categoria 

de primeiridade peirciana. Na primeiridade, o pensamento criativo de Arcand volta a ser livre, pois não 

há leis externas atrás de si determinando suas ideias e ações tradutñrias.  Esse “outro” que pode 

atravessar a operação mental está ligado aos conteúdos do que Peirce chamou de “cognições prévias”, 

que representa o conjunto de pensamentos anteriores, servindo de base para influenciar a formulação de 

pensamentos subsequentes. É determinante, para o princípio da primeiridade, a consistência na negação 

da alteridade. Isso ocorre porque vê-se a chance, através dessa categoria, de mostrar ao intérprete que 

sensações, sentimentos e emoções também são signos (ícones). É a oportunidade do intérprete se ver 

como sujeito sensível, e não apenas pensante, e via de experimentação do incognoscível, do 

incomparável e do inexplicável.    

Para combater toda forma de instituição universal do fascismo, as distopias procuram uma 

prática política de canalização da atenção do sujeito com a realidade, conduzindo-o ao que é múltiplo, 
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 O signo de engajamento subversivo presente no enredo de filmes como October, de Pierre Falardeau, está ausente no 

conjunto das ações do principal personagem do último longa-metragem de Arcand. Lembramos que um dos métodos 

aplicados por Hollywood para manipular as emoções “das massas frustradas em sua vida afetiva” (HENNEBELLE, 1978, 

pg. 48) é o da promoção de personalidades com suas medidas anatômicas para atrair a atenção da multidão. 
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fluido, diferente, “desindividualizante”, antagônico e aos agenciamentos mñveis, para que o 

pensamento se renove pela percepção crítica. 

A ideologia estadunidense, assim, é posta ao lado de uma crítica global feita por muitos 

intelectuais neomarxistas, tais como Slavoj Zizek (2005) e Istvan Mézáros (2007). O que Arcand e 

esses críticos perceberam é que “desde o dia 11 de setembro de 2001, Washington vem impondo com 

descarado cinismo sua política ao resto do mundo” (MÉZÀROS, 2003, pg. 09) e que os aparelhos de 

Estados de muitas nações no Ocidente, como o do Canadá, têm acatado a ordem sem resistência, 

admitindo  tomadas de medidas agressivas sobre sujeitos que apresentam traços étnicos do Oriente-

Médio, como vimos no diálogo anterior entre Jean-Marc e a mulher do cozinheiro árabe. 

Mesmo que o último longametragem de Arcand tenha dado continuidade aos objetos atuantes 

em As invasões, o desfecho desta trilogia traz de volta um tipo de estética observada por Gene Walz 

(1995), presente nos primeiros filmes de ficção do diretor canadense. O que motiva Walz a classificar a 

filmografia de Arcand como um “cinema de radicais incompatibilidades” é a abertura do artista 

quebequense para encontrar inspiração na combinação de elementos que vivem em extremo conflito, 

desde a insurreição das correntes do cinema nacional contra as convenções de Hollywood.   

Com Hennebelle e Marcel Jean, vimos que o neo-realismo italiano, a nouvelle vague francesa, 

o cinema “direto” do Quebec, o cinema militante latinoamericano, o cinema africano, entre tantos 

outros, expressaram, cada um a seu modo e em seu território, a vontade de reconhecimento, de modo 

racional, da realidade das culturas nacionais através da linguagem cinematográfica. E, nessa expressão, 

os críticos e cineastas inseriram uma luta não-declarada para proteger informações, e as imagens 

referentes às nações, do controle e das deformações operadas pela indústria hollywoodiana. 

 Ainda que Arcand tenha dado contribuições para os processos de revisão da história do 

Quebec com seus documentários, chamando a atenção da audiência mundial para o cinema nacional 

quebequense, com seus filmes de ficção, no pensamento do autor não há fronteiras que separam 
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correntes cinematográficas opostas. 

Vejamos a concepção arcandiana de “cinema de autor”. 

[...] lorsque je pense aux films d’auteurs, je n’oppose pas les drames 

sociaux et les films d’action ou quoi que ce soit du genre. J’estime par 

exemple que Steven Spielberg est un pur auteur. Il ne fait que ce qu’il veut 

et il se produit lui-même.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, pg. 

115)
71

 

 

Em nossa entrevista, ao sugerirmos a Arcand a existência de uma “guerra não-declarada” entre 

o cinema do Quebec, na condição de cinema nacional, e o cinema de Hollywood dentro de suas 

estéticas ficcionais, perguntamos ao diretor o que seria um “autor de cinema” baseado na citação  acima. 

Lucas M. S. de Souza: In my research, I also situate your dystopias in the 

range of national cinema against Hollywood. It is a somewhat paradoxical 

premise because you won an Oscar statuette and you make references to 

American filmmakers such as John Ford. Even Spielberg, you defend him 

as an author as any other. What is an author of cinema for you? 

Denys Arcand: An author film is a film that's been conceived and made by 

one person. This can be done in a multiplicity of ways. And it can happen 

in Hollywood or it can be happen here (Quebec). Here, you can  also find 

many commercial projects (...) There's no diffrence between me, doing my 

next film, and Steven Spilberg. I´d accept his amount of money. I have 

eight millions and he has two hundred millions. But, still, the process is 

the same. What is not an author of film? (...) It is a film just to produce 

money.(ARCAND apud SOUZA, 2012)
72 

 

A concepção de “autor” de cinema pensada por Arcand vai ao encontro da teoria do “autor” 

elaborada por François Truffaut em 1954. Contudo, em certa medida, ela vai divergir da noção de 

“autor” concebida pelo segundo cinema, uma das vertentes dos cinemas nacionais. Na teoria de um dos 

pioneiros da nouvelle vague, ainda que o filme seja um produto industrializado dependente de redes 
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Tradução livre:[...] quando penso nos filmes de autores, eu não oponho os dramas sociais e os filmes de ação ou qualquer 

que seja o gênero. Considero por exemplo que Steven Spielberg seja um puro autor. Faz apenas o que ele quer e produz ele 

mesmo. 
 
72

Tradução livre:  Lucas S. de Souza: Na minha pesquisa, eu também situo suas distopias nas redes do cinema nacional 

contra Hollywood. É uma afirmação um pouco paradoxal porque você ganhou uma estatueta do Oscar e você faz referências 

aos cineastas americanos como John Ford. Mesmo Spielberg, você defendê-lo como um autor como qualquer outro. O que é 

um autor de cinema para você? Denys Arcand: Um filme de autor é um filme que é concebido e feito por uma pessoa. Isto 

pode ser feito de uma multiplicidade de formas. E isso pode acontecer em Hollywood ou pode ser acontecer aqui (Quebec). 

Aqui, você pode também encontrar muitos projetos com fins monetários (...) Não há diferença entre eu fazer o meu próximo 

filme e Steven Spilberg. Eu aceitaria sua quantidade de dinheiro. Eu tenho oito milhões e ele tem duzentos milhões. Mas, 

ainda, o processo é o mesmo. O que não é um autor de filme? (...) É um filme feito apenas para produzir dinheiro. 
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cooperativas para distribuí-lo, ele é identificado com seu criador último, o diretor. Equiparando-a à 

visão de Solanas e Getino (apud HENNEBELLE, 1969), ela soa enganosa porque distorce a 

expectativa de o filme ter em seus bastidores um autor se expressando livremente, transmutando suas 

reivindicações sem leis de magnatas perturbando e domando o que Peirce chamou de campo da 

“multiplicidade e variedade incontrolada” onde a liberdade faneroscñpica do autor pode se manifestar. 

É essa organicidade, entrega total, entre o autor e suas operações tradutórias, que o segundo cinema 

quer proteger. Por isso que Arcand não vê diferença, como o cinema militante via, entre o cinema de 

drama social escrito por Kurosawa e Godard e o cinema de ação americano produzido por Steven 

Spielberg ou George Lucas. É evidente a manifestação da primeiridade autoral em Arcand quando o 

próprio diretor canadense diz: 

All my films were made with honesty. I always invest myself completely 

in my work. Each of my films reflects my perception of who I am at the 

time of production. So obviously when I was 45, I was no longer exactly 

the same person as when I was 30. I had different interests, I had a 

different perspective on society.(ARCAND apud LOISELLE, 1995, pg. 

153)
73 

 

A honestidade e a totalidade que se envolvem no processo de transmutação da identidade do 

autor, no ato da produção de seus filmes, não são estranhas às necessidades da classe intelectual 

revolucionária vinculada ao segundo cinema (cinema de autor ou cinema de incitação).  O papel do 

autor neste tipo de cinema é definir uma linguagem de denúncia das diversas formas de repressão 

política que neutralizam progressivamente movimentos de vanguardas sociais e artísticas, transpondo 

para o material fílmico as técnicas de violência aplicadas sobre aqueles que engataram a revolta à favor 

da descolonização cultural. Em outras palavras, pode-se dizer que o cinema de “autor” preparou o 

terreno para as incitações do terceiro cinema para fazer denúncia e combate contra as injustiças 
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Tradução livre: Todos meus filmes foram feitos com honestidade. Eu sempre me entrego completamente ao meu 

trabalho. Cada um de meus filmes reflete minha percepção de quem eu sou no contexto da produção. É tão óbvio que  

quando eu tinha 45 anos, eu já não era exatamente a mesma pessoa  quando eu tinha 30 anos. Eu tinha interesses diferentes, 

eu tinha uma perspectiva diferente na sociedade. 
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frequentes no Terceiro Mundo.   

A estrutura da montagem de O Declínio dá a entender que o que o autor quebequense objetivou 

foi criar um “filme discursivo”, mesmo que seus personagens falem sobre assuntos efêmeros, como 

suas experiências sexuais, dando ênfase ao tamanho do órgão genital do parceiro. Se imaginássemos 

um ideograma construído para traduzir a montagem de O Declínio, ele apresentaria duas seqüências 

narrativas diferentes que se intercalam seguindo uma cronologia. Uma seqüência para narrar somente 

os relacionamentos das personagens femininas, em contextos de intimidade, e outra seqüência para 

flagrar a objetalização e vitimização da mulher nos diálogos entre os personagens masculinos. 

Essa característica peculiar de O Declínio ser, do começo ao fim, um filme “discursivo” deve-se 

também à procedência de seus personagens. Todos são professores ou estudantes de História, um meio 

que, segundo o diretor, ele conhece muito bem por ter cursado a  graduação de História e ter sido 

convidado para ministrar aulas da disciplina em universidades canadenses. Na cena em que eles estão 

reunidos para almoçar uma torta de peixe há uma metalinguagem quando Louise, mulher de Rémy, diz 

que “os intelectuais gostam de falar”. 

 

O primeiro título que Arcand deu a esse trabalho, em fase inicial de criação, foi “conversas 

escabrosas” (conversations scabreuses/indecent conversations). A ideia inicial, como conta Arcand, era 

fazer um filme de conversas. Depois o autor decidiu que as conversas seriam sobre sexo porque 

qualquer um ficaria fascinado com o tema. Com o roteiro em expansão, o signo do “sexo” é o primeiro 

ingrediente na engenharia desta semiose que avança para uma relação com a atmosfera dos signos da 
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“bela casa de campo” e da “intelectualidade dos professores de Histñria”. A questão é que essa 

intersignicidade resultou na geração de outro signo estético que aponta da cultura quebequense Pós-

Referendo e de crítica à intelectualidade masculina, como a de Rémy, professor de História que conduz 

suas relações com as mulheres segundo o conceito de História que ele mesmo defende na abertura do 

filme. Isso significa que Rémy mantém uma relação histñrica com mulheres “sem compaixão”, “sem 

justiça” e “sem direito”. Na verdade, o discurso conceitual de Rémy tem raízes na crítica nietzschiana 

ao historicismo hegeliano. 

Nela, o filósofo alemão diz: 

[...] chegar a ver na história a realização da justiça e do direito, já isto é uma blasfêmia 

contra a justiça e o direito. Esta bela história universal é, para falar como Heráclito, 

“um monte de imundices”!É o forte que se impõe, esta é a lei geral: se pelo menos não 

fosse ele tão freqüentemente o bruto e o mau!(NIETZSCHE, 2005, pg. 231) 
 

  O signo das “conversas”, que é o material sígnico que inspira inicialmente a tradução 

intersemiótica operada por Arcand em O Declínio, vai encontrando mediações com outros materiais, se 

envolvendo com a natureza do signo da “experiência sexual”, e se combinando continuamente com os 

signos da “casa bela do campo” e da “intelectualidade dos professores de Histñria”. Essa semiose 

experimental pôde gerar uma distopia fílmica de contra-discurso feminista, atacando o progresso da 

modernidade que foi impulsionado pela racionalidade instrumental masculina. 

O autor decidiu escolher personagens que tivessem uma educação universitária para participar 

das conversas que ele havia escrito. Em entrevista dada à Loiselle, o diretor canadense conta que os 

indivíduos não-acadêmicos sofrem de inabilidade linguística endêmica. Eles não falam de fato uma 

língua real. Estão sempre num nível de onomatopeia como os personagens dos seus primeiros filmes de 

ficção que se comunicavam mais com gritos e gemidos do que com palavras. Assim, ele optou em pôr 

em cena os personagens capazes de se expressarem corretamente. 

 As agressões, sem marcas físicas, descarregadas sobre a figura feminina provem das figuras 

masculinas dos personagens Rémy e Pierre. Eles fazem piada com a vietnamita que abre o filme, 
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criando um estereótipo de que as asiáticas são completamente corrompidas. Rémy e Pierre cometem 

adultério com as alunas e com as professoras do departamento de História. A aversão de Rémy em 

relação à ideia de as mulheres terem direitos parece se destacar. Para esse personagem, a decomposição 

das sociedades está intrinsecamente ligada à ascensão das mulheres. 

 

Rémy: o mais curioso no livro de Dominique é que ela nunca fala das mulheres. 

Pierre: não é esse o tema. 

Rémy: mesmo assim. Só se for proposital. 

Pierre: Não sei se queria falar de feminino e decomposição social. 

Rémy: o que eu quero dizer é que a ascensão da mulher está ligada ao declínio. Você 

sabe disso. É quase um sintoma. 

Pierre: Converse com ela mais tarde. 

Rémy: Obrigado. 

 

Além disso, Rémy manifesta personalidade autoritária quando censura as mulheres conforme 

elas demonstram autonomia em seus estudos e em seus trabalhos. O contra-discurso de Dominique 

ganha força no momento em que a professora e autora da obra Variâncias da Ideia de Felicidade, um 

livro inventado para a ficção, começa a criticar entidades masculinas como a autoridade religiosa do 

Papa e as unanimidades do pensamento ocidental como o filósofo Karl Marx e os psicanalistas 

Sigmund Freud e Carl Jung. Com isso, vemos que o cinema de distopia incorpora, como percebeu 

Daniel Dei (2005), a incredulidade da cultura pós-moderna a respeito dos “grandes relatos” ou 

“metarrelatos” da Modernidade. Essa crítica distñpica põe em crise as “grandes narrativas” e mostra 

que as construções do pensamento científico e filosófico não passam de fábulas, por isso não é à toa o 

ataque das distopias ao ilusionismo da FC, que é onde esses discursos “engrandecidos” estão 

entranhados. 
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 O cinema distópico de Denys Arcand está estruturado em uma espécie de montagem expressiva 

de “desmontagem” dos antigos relatos que especulavam a emancipação da sociedade e do homem sob a 

crença do idealismo hegeliano: dar poder ao homem dando a ele uma concepção de si baseada em 

verdades absolutas. A atitude crítica da antiheroína arcadiana, em O Declínio, reflete ocasionalmente a 

hipótese de Dei (2005) de que a pós-modernidade esteja vivenciando as dores da gestação de um novo 

metarrelato. 

 

Dominique: Às vezes acho que só devemos confiar em quem fala de si mesmo. 

Unicamente. O papa só deveria falar de masturbação e de próstata. É só o que ele sabe. 

[...] A rigor, Marx era um burguês que comia as empregadas, às escondidas. Eu me 

pergunto se suas teorias vêm do seu sentimento de culpa. O mesmo em relação à Freud, 

metade homossexual incapaz de comer a mulher aos 40 anos, loucamente atraído pelas 

pacientes. Suas discussões com Jung não passam de histórias com mulheres, de 

histórias de sacanagem. (ARCAND, 1987) 

 

Dominique emite um discurso crítico alegórico para tentar desestabilizar os egos masculinos de 

Rémy e Pierre, o mesmo recurso de linguagem utilizado por Arcand quando o autor se viu 

impossibilitado de reproduzir o efeito do discurso crítico “direto” de seus documentários em seus 

filmes de ficção. Encontramos correspondência entre a fala crítica de Dominique e o modelo crítico de 

Arcand quando o narrador penetra o universo intelectual da academia. Para tornar implícita sua 

insatisfação com o comportamento de Pierre e Rémy, ela permuta os nomes dos professores pelos 

nomes do Papa, Freud e Marx, e narra histórias sobre suas vidas que se assemelham com às dos 

intelectuais do departamento de História o qual ela dirige; como Mario, namorado de Diane, um sujeito 

obcecado por experiências sexuais repletas de sadismo e sarcasmo, delata publicamente o conteúdo das 
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conversas entre os personagens masculinos. Mario rompe com a crítica discreta de Dominique através 

de uma fala que não recorre à permutação e à alegoria. Sem pudor, Mario reacende um modo de 

expressão direta de um desejo  que põe o sexo no topo da pirâmide civilizatória, ao invés de criar um 

discurso polido para comunicar sua frustração.  “À tarde, estavam falando de sacanagem. Achei que ia 

ter uma orgia, mas não. A diversão é torta de peixe.”(ARCAND, 1987) 

Para Denise Pérusse (apud LOISELLE, 1995), Mario representa a re-tradução ou retorno do 

arquétipo anti-intelectual presente nos primeiros filmes de ficção de Arcand. Ele incorpora o papel do 

estranho, do anacrônico no meio do círculo de amigos íntimos de Diane. A linguagem do seu corpo, 

que parece estar encurralado, o curtíssimo tempo em que ele permanece sentado à mesa escutando a 

conversa dos intelectuais, a recusa para almoçar com eles e a reclamação da cerveja são ícones 

identificáveis que, refletidos em uma consciência crítica, resultará num índice de inadequação do 

sujeito ao lugar para o qual foi convidado. Arcand, ao transcodificar um tipo de personagem que já agiu 

em seus primeiros ensaios fílmicos de ficção, redesenhando-o com jaquetas pretas, óculos escuros, 

pulseira, calça jeans, correntes e brincos, aproxima muito o personagem Mario dos anti-heróis 

distópicos da estética cyberpunk, ascendente na década de 1980, período em que o filme foi produzido. 

Mesmo que o autor não exponha sua intencionalidade, as fronteiras do código do cinema pós-

moderno estão abertas para as transcriações de signos específicos de outros gêneros artísticos em 

ascensão na cultura. 

 

O comportamento e a fala rude de Mario o isolam dos outros e o torna estigmatizado, excluído e 
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marginalizado. Na realidade, Mario funciona como um dispositivo distñpico à medida que ele “invade”, 

evocando novamente a iconicidade do “invasor”, o grupo de intelectuais. Seu estereñtipo desordena o 

ambiente privado de discussão entre os professores a ponto de interromper, em questões de segundos, a 

linha de raciocínio de um pensamento ao outro. De acordo ainda com Pérusse, a presença esporádica 

desse anti-personagem é um catalisador da desintegração da família de intelectuais a qual Pierre se diz 

pertencer. Ele personifica também a negação de qualquer pensamento e de cultura. Denys Arcand 

transcria um oxímoro sobre esse antiherói. Diferentemente do que os intelectuais cogitaram a seu 

respeito, Mario compõe um tipo de contraponto satírico à identidade que os intelectuais criaram para 

ele, em seus discursos. O método rude e selvagem de criticar os intelectuais logo é surpreendido por 

um gesto de amor romântico quando ele presenteia Diane com um balão vermelho em formato de 

coração e com o livro Notre Passé, Présent et Nous, do famoso historiador e ensaísta quebequense 

Michel Brunet, falecido em 1985, um ano antes do lançamento de O Declínio. A atitude de 

intercambiar tais objetos dinâmicos de ordem intelectual (livros) em resposta aos objetos imediatos de 

ordem afetiva (romantismo) nos faz questionar até que ponto Mario está desprovido de sensibilidade 

intelectual e estética. 

 

 

 

 

 

Juntos, Mario e Dominique são os antiheróis desta distopia fílmica de Arcand. Eles têm muito 

em comum não somente por causa da formulação e emissão intempestivas de seus discursos críticos. 

Eles experimentam, de um modo ou de outro, a condição de serem os marginais de determinados 

centros organizadores da sociedade tradicional canadense. Mario fica de fora das discussões entre os 
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intelectuais e Dominique é a intelectual solitária e amante de uma grande parcela de homens casados da 

cidade Outremont, município da cidade de Montréal. São os marginais, aqueles que estão, em parte, 

além das fronteiras de estruturas sociais integradas, que retornam para desfazer o encanto funcional, 

uma das bases de sustentação do “Império Americano”. Os antiherñis desfrutam das suas experiências 

nas margens para perceber a insustentabilidade de determinados discursos utópicos que condicionam a 

mentalidade daqueles que estão confortavelmente integrados nos sistemas sociais. Como o próprio 

Denys Arcand falou ao se referir ao Quebec em entrevista dada a André Loiselle, há também vantagens 

de se viver nas margens. Dominique abala a quietude e a serenidade da utopia do amor romântico de 

Louise ao escancarar que ela teve relações sexuais com seu marido. Ela, em um momento imprevisível, 

revelou-se contra o cinismo de muitos homens casados que transaram com ela desmascarando Rémy. 

Ao mesmo tempo em que ela desvela o cinismo das relações amorosas duradouras, como o casamento, 

ela obscurece a visão de Louise em relação à vida amorosa feita de laços interpessoais estabelecidos 

pela sociedade moderna. Tanto que, em As Invasões Bárbaras, Louise e Rémy já estão divorciados. 

Há muitas qualidades de Denys Arcand transferidas para seus personagens para compor suas 

identidades, sobretudo, as qualidades dos antiheróis. A verve realista, anárquica e fragmentadora de 

seus antiheróis deve-se à filosofia de desencantamento, nutrida por Arcand, desde seus documentários e 

aos resquícios de pulsões “destrutivas” oriundas da experiência estética num cenário contracultural 

onde se convivia com as tendências pós-modernas de cineastas quebequenses como Jean-Pierre 

Lefèbvre, que pretendia derrubar os alicerces do american dream em seus filmes. Por exemplo, na 

parte final em que Dominique, após ter provocado um choque emocional em Louise, diz que o que 

mais a irrita é a inconsciência, “pessoas incapazes de ver a realidade” (ARCAND, 1986), identificamos 

uma tradução icônica caracterizada pela transferência de aspectos da consciência arcandiana para a fala 

desta  sua heroína.  A   “incapacidade das pessoas verem a realidade” são estados psíquicos contra os 

quais Denys Arcand insistentemente parece combater, quando fala em suas entrevistas que uma das 
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razões que o levou a fazer cinema é a afirmação de sua existência enquanto sujeito repleto de lucidez, 

clarividência e auto-reflexão. Aqui, vimos que a transcriação é capaz de suturar as qualidades de Denys 

Arcand, enquanto autor distópico nos objetos dinâmicos antiheróicos de suas ficções, os seus 

personagens, para através deles criar o efeito de choque ou assombro com o real, estética muito comum 

nos filmes distópicos como Metrópolis, de Lang e Blade Runner, de Scott. 

  Mediante transcodificação de materiais sígnicos, criados em seus primeiros filmes de ficção tais 

como as antiheróinas Stella Desaulniers em Réjeanne Padovani e Gina em Gina, Arcand geralmente 

faz jus, na diegética, aos sujeitos vítimas de violência e injustiça nas sociedades patriarcais e xenófobas.  

Com esses personagens subvertores de alguma ordem vigente, seus filmes dão a entender que sempre 

há um discurso que deve ser revidado com um contra-discurso. Discursos de políticas sociais geradores 

de consequências desumanas reais são transpostos para a ficção de Arcand para ser tema de crítica nos 

diálogos entre os personagens. Na maioria dos casos, o autor quebequense deu preferência a pôr o foco 

sobre a figura feminina e o imigrante Oriental, que emergem da sociedade real para a sociedade fictícia, 

como protagonistas de uma contra-narrativa de resistência. Como o cinema de distopia é um gênero 

pós-moderno, esse gênero sempre visa a pôr fim a uma imagem enrijecida de alguma paisagem social 

que exclua espacialidades íntimas marginais. Arcand explorou a técnica cinematográfica do flashback 

em O Declínio no intuito de trazer à tona imagens outrora reprimidas pela moral de uma sociedade com 

raízes cristãs. Para Arcand, “outras verdades” ocultas e “outros mundos” indesejavelmente habitados 

podem eclodir pelo efeito da transgressão para, de certa forma, vingar o outro ou o estrangeiro, 

normalmente alvos de declarações vazias e generalizações.
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CAPÍTULO III – A ALIENAÇÃO DOS SUJEITOS NA UTOPIA FRAGMENTADA. 

 

 

 

 

 

3.1 O DESENRAIZAMENTO IDEOLÓGICO DOS INTELECTUAIS. 

 

 

 

 

Os três filmes de ficção (O Declínio do Império Americano, As Invasões Bárbaras e A Era da 

Inocência), que compõem a trilogia de Denys Arcand, são produções cinematográficas emergentes em 

um clima de desilusão, pelo fato de o Quebec não ter se tornado  uma nação independente, após duas 

derrotas eleitorais consecutivas. O Declínio foi lançado cinco anos depois do Referendo de 1981. Já As 

Invasões e A Era da Inocência, são tramas que sucedem ao Referendo de 1995, num intervalo de mais 

ou menos dez anos. Mas, diferentemente de O Declínio, os dois últimos longametragens de ficção de 

Arcand têm algo em comum: ambos recebem e refletem o impacto dos atentados terroristas ao WTC e 

ao Pentágono do dia 11 de setembro do ano de 2001 nos Estados Unidos. Nessas circunstâncias, 

observamos como as traduções intersemióticas consistem em ferramentas úteis para análise das 

formações distópicas na trilogia arcandiana, em que personagens vivem em uma atmosfera repleta de 

ícones de inércia, de amnésia histórica, de apatia e desencantamento, inação e falta de esperança. 

 As operações intersemióticas, observadas nos filmes, produziram símbolos que muitos críticos 

consideram como alheios àqueles  critérios de um cinema nacional. O desenraizamento ideológico 

entre cinema e política já havia sido detectado em Arcand, enquanto ele produzia e lançava Gina, em 

1975. Por conta dessa ruptura com o social e o político, planos tratados em seus documentários, e  a 

aderência do cineasta à tendência comercial de filmes de ficção, Gina foi considerado por muitos 

críticos e cineastas vanguardistas  como a “morte do cinema quebequense”.   

 Para Hennebelle e Réal La Rochelle (2004), Gina é um filme que marca a transição de Arcand 

da tendência política para a tendência comercial. A troca radical de pontos referenciais de conteúdos 
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causou choque e decepção entre cineastas, críticos e espectadores porque o autor quebequense havia 

produzido uma sequência de documentários sérios que debatiam temas sociais, históricos e políticos 

ligados ao Quebec. No filme de ficção de 1975, transparece a tentativa do diretor hollywoodianizar o 

cinema de ficção produzido na nação franco-canadense, com traduções de signos simbolizados pela 

mega-indústria norte-americana; justamente aqueles símbolos que o cinema nacional combate por meio 

de traduções indiciais ou traduções critico-criativas. O problema é que, como explica Rochelle, os três 

primeiros filmes de ficção de Arcand surgem em um momento de efervescente e contraditória 

afirmação do cinema quebequense, havendo diversos artistas reivindicando contra a ausência de uma 

lei para o cinema no Quebec. Denys Arcand produziu Gina com fundos da indústria privada, 

transcodificando símbolos hollywoodianos a exemplo da “opressão da mulher”, da “imagem do 

“segundo sexo””, da “mitridatização
74

 contra a violência”, da “ambigüidade ideolñgica” e, sobretudo, 

da “inadequação entre os assuntos tratados e a problemática de um povo”. A ficção em questão 

coincide com o período posterior ao advento da Revolução Tranquila, onde se assistiu uma 

reivindicação de soberania plena condicionada à ruptura definitiva dos laços com a nação canadense e 

existir enquanto nação soberana. Em meio a essa divergência entre o filme dramático e comercial e os 

ideais nacionalistas, Arcand começou a ser criticado como um cineasta que não estava mais engajado 

politicamente e seus filmes foram facilmente retirados da categoria de cinema de autor com consciência 

intelectual, política e histórica. 

 Mas Arcand explica o motivo de seu desenraizamento ideológico. 

Le Canada est un pays au fond presque invivable, qui vit de contradictions 

théoriquement antagonistes. Le cinéma du Québec est nourri par um très 

vaste mouvement nationaliste. Il s’y produit donc beaucoup de films faits 

par des “séparatistes”, financés par des organismes qui ne peuvent pas être 

des “propagandistes de l’indépendance du Quebec”, alors que “des films 

fédéralistes, ça n’existe pas”.(ARCAND apud ROCHELLE, 2004, pg. 

143)
75 

                                                 
74

 Mitridatização significa proteção ou imunização. 
75  

Tradução livre:O Canadá é basicamente um país quase insuportável, que vive de contradições  teoricamente antagonistas. 

O cinema do Quebec é alimentado por um vasto grande movimento  nacionalista. Aí são produzidos muitos filmes Eles 
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No plano da cultura acadêmica, além da ressonância do clima cultural de distopia, as operações 

intersemióticas de Arcand refletem seu pensamento niilista, o que gera uma interpretação do mundo 

como um horizonte constituído de signos trágicos. Inclusive, Arcand, a partir do final dos anos 1980, 

depois de produzir Jesus de Montréal, mostrou imenso interesse pela recriação de signos do gênero 

trágico. 

An individual longing for the absolute, unwilling to make any 

compromise, cannot survive in a world such as ours. Society crushes this 

type of person. So he had to die. However, I wanted to undermine 

somewhat the tragedy of his death because, in our age, tragedy has lost its 

importance.(ARCAND, 1995, pg. 157)
76 

 

Não é à toa que, em O Declínio, Louise se decepciona com Rémy, e Claude apresenta uma 

enfermidade no órgão genital que o faz urinar sangue, o que cria a suspeita de ele ter contraído alguma 

doença sexualmente transmissível; Em Amor e os restos humanos, Arcand põe em cena um 

homossexual que descobre ter contraído o vírus HIV e um serial killer que se suicida; Em As Invasões, 

Rémy descobre ter desenvolvido um tumor cancerígeno no cérebro em estágio avançado, irreversível, e 

Nathalie, que aparece criança em O Declínio, é uma mulher viciada em heroína. Em A Era, Jean-Marc 

assiste sua mãe morrer lhe pedindo ajuda, mas ele não responde. Isso significa que a série de traduções 

move e transmuta signos dentro de um pensamento trágico que vê o discurso da utopia como uma 

forma dos políticos e das figuras autoritárias alienarem as massas. 

Percebemos que a mentalidade anti-utópica de Arcand está concentrada no distanciamento de 

autor diante da disputa entre os principais partidos do Quebec: 

Those films convinced me that the political discourse in Quebec and 

Canada has been the same since Sir Wilfrid Laurier [Prime Minister of 

Canada 1896-1911]; that there are only cosmetic differences between 

Maurice Duplessis [Premier of Quebec 1936-39 and 1944-59] and René 

Lévesque [Premier of Quebec 1976-85]. And I do not foresee any major 

                                                                                                                                                                        
produzem um monte de filmes feitos por "separatistas", financiados por agências que não podem fazer "propaganda da 

independência de Quebec", enquanto os "filmes federalistas” não existem. 
76

Tradução livre: Um indivíduo em busca do absoluto, sem vontade de ter qualquer compromisso, não pode sobreviver em 

um mundo como o nosso. A sociedade esmaga este tipo de pessoa. Então ele tinha que morrer. No entanto, eu queria 

intensificar um pouco a tragédia de sua morte, porque, na nossa idade, a tragédia perdeu sua importância. 
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evolution for the next 25 years. I will be dead or very, very old before 

anything significant happens. So the door is closed on this as 

well.(ARCAND apud LOISELLE, 1995, pg. 153)
77 

 

Com essa rota de signos decadentes, cristalizada em seus filmes, o estilo de Arcand se delineia a 

partir deste tipo de semiose: meros sentimentos de inocência utópica que evoluem para um destino 

trágico ou para um desfecho irônico em um pensamento tradutor que tem a consciência de que o 

grotesco e o dionisíaco, o crítico e o cético, sempre foram condenados pela indústria cultural 

cinematográfica do Ocidente.  O mesmo pode-se dizer a respeito do elemento distópico. A distopia, a 

sombra da utopia, sempre existiu. Ocorre que o humanismo cristão, o iluminismo europeu, o 

positivismo comtiano e o próprio comunismo soviético impediram que a humanidade percebesse esse 

lado ainda obscuro. Até a indústria cinematográfica de Hollywood conseguiu, no bojo do pós-guerra 

(1946-1959), instituir um utopismo em seus filmes para propagar valores conservadores, otimismo e 

patriotismo. Nos filmes A Feira de Ilusões (1933), de Henry King, Horizonte Perdido (1937), de Frank 

Capra, e Nas Águas do Rio (1935), de John Ford, autor que serviu de referência para Arcand no início 

de sua carreira, é comum encontrar um esforço da população para proteger a estabilidade e a 

integridade de sua comunidade contra ameaças de forças que vêm de fora. Suas narrativas geralmente 

se passam em zonas fronteiriças e o happy end é obrigatório. 

Embora Denys Arcand tenha sofrido influência de John Ford, cineasta americano, que contribui 

para o utopismo hollywoodiano, o autor quebequense não permite que sua consciência seja alienada 

pelo irrealismo da estética utópica destes filmes. A admiração que Arcand tem pelos cineastas 

estadunidenses parece ter limite o qual começa quando, no instante singular da percepção de que os 

Estados Unidos não representa a nação canadense, o autor opera uma dupla tradução intersemiótica. 

Inicialmente, ele transcodifica os símbolos da utopia hollywoodiana, localizando-os em pontos 

                                                 
77

Tradução livre: Esses filmes me convenceram de que o discurso político no Quebec e no Canadá tem sido o mesmo desde  

Sir Wilfrid Laurier [primeiro-ministro do Canadá, 1896-1911], que existem apenas diferenças estéticas entre Maurice 

Duplessis [Premier de Quebec 1936-1939 e 1944-1959 ] e René Lévesque [Premier de Quebec 1976-1985]. E eu não 

prevejo nenhuma grande evolução para os próximos 25 anos. Eu vou estar morto ou muito, muito velho antes de qualquer 

coisa significativa acontecer. Então, a porta está fechada sobre isso também. 
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específicos da sociedade quebequense, para que, no mesmo terreno interior de sua ficção, essas 

convenções sociais sejam desmontadas mediante tradução crítica efetuada por uma consciência que 

reinscreve a realidade ao avesso da perfeição dos filmes utópicos. A realidade dos filmes distópicos de 

Arcand é imperfeita. Em seus processos de transmutação, ele não enverniza e nem embeleza a 

realidade. Ele dissolve a bela aparência das coisas contrapondo o “saudável” da utopia ao que é 

revelado como “doentio” pela prñpria distopia. O espírito niilista de Arcand é tamanho, de acordo com 

o que Plaza (1988) chamou de “sentença absoluta” ou “perfeita”
78

 que inspirou seu biógrafo Réal La 

Rochelle a chamá-lo de “o anjo exterminador”, uma referência ao filme L’ange exterminateur, de Luis 

Buñuel. 

Assim como Jacques Goudbout e Pierre Perrault, Denys Arcand é um dos poucos cineastas do 

Quebec que atravessaram a segunda metade do século XX, acompanhando atentamente os debates 

políticos incentivados por propostas ousadas de mudança social entre partidos no limiar dos anos 1970. 

Como explica Tanguay (2003), de 1970 a 2001, o Quebec tem presenciado oscilantes configurações em 

seu sistema partidário, com constantes trocas de lideranças, alterações de foco político e planos que, em 

prática, fracassaram. É sabido que as duas maiores forças partidárias do Quebec são o Parti Quebecóis 

(PQ) e o Partido Liberal do Quebec (PLQ). Foi a partir de suas competições, em fins dos anos 1960, 

que o sistema partidário do Quebec adquiriu configuração particular. O PQ, liderado por René 

Lévesque, se estabelece em 1968 da fusão entre o movimento Souveraineté-Association (MSA)  e  

Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN). O partido de Lévesque herdou dos dois 

movimentos o projeto nacionalista de soberania da província francesa, o que deu origem a sua 

supremacia. Do outro lado oposto, o PLQ se armava com ideias federalistas de centro-direita e defendia 

o livre mercado. 

                                                 
78

“Sentença absoluta” ou “sentença perfeita” são termos migrados do artigo de Haroldo de Campos, “Da tradução como 

Criação e como Crítica”, de  1967, para o livro Traduções Intersemióticas, de Plaza. Os termos aparecem quando Plaza  

debate a questão da intraduzibilidade do signo estético. O signo intraduzível seria uma estrutura revestida de perfeição, 

portanto, intocável pelas forças externas da ação e da mente do sujeito-intpérprete. 
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Comprometendo-se a criar uma economia próspera dentro do Canadá para desfruto dos 

quebequenses, caso a experiência radical de separação fosse apoiada pelos eleitores, o PQ chegou ao 

poder em 1976. Contudo, a proposta de soberania provincial foi posta em plano secundário. De acordo 

com Cerqueda (2005), esse teria sido um dos motivos da derrota dos separatistas no Plebiscito de 1980. 

Com isso, podemos concordar com a crítica dos autores distópicos de que a noção libertária de utopia 

tenha sido transformada e aprisionada pelo núcleo das formações discursivas dos partidos políticos, um 

discurso oco com o simples objetivo de alienar a opinião do eleitorado de uma nação ansiosa para 

assistir ao surgimento de sua independência. 

 Nessas circunstâncias políticas, Arcand foi acusado pelos federalistas de ser o “demônio 

separatista” por causa da reflexão que seus documentários incitam em sua audiência sobre os 

controladores da opinião pública e foi condenado por “enaltecer as virtudes de Pierre Elliott Trudeau” 

pelos separatistas. Essas acusações se devem ao fato de os documentários de Arcand nunca terem se 

engajado em uma causa. 

My films have never defended a cause. I never made a militant film for or 

against the independence of Quebec, because I do not even know if I am 

for or against independence. It depends on the kind of independence and 

under which government. I do not want to live in an independent country 

à la Maurice Duplessis. On the other hand, I am not a federalist either, 

because they cannot formulate a rational answer to the endless 

contradictions that permeate Canada. I have always been in this grey 

area.(ARCAND apus LOISELLE&MCILROY, 1995, pg. 149)
79 

 

Diferentemente do que o cineasta do Quebec paradoxalmente diz a respeito de si e dos objetos 

imediatos, que seus filmes traduzem e produzem na consciência de espectador crítico, os seus 

protagonistas antiheróicos são sujeitos intelectualizados e politizados, envolvidos no universo 

acadêmico, que lutaram por diversas causas sociais, são conhecedores da arte erudita, da história 

mundial e dos discursos subalternos. Podemos identificar a erudição de seus personagens no clima 

                                                 
79

Tradução livre:Meus filmes nunca defenderam uma causa. Eu nunca fiz um filme militante a favor ou contra a 

independência do Quebec, porque eu nem sei se sou a favor ou contra a independência. Depende do tipo de independência e 

sob qual  governo. Eu não quero viver em um país independente, à la Maurice Duplessis. Por outro lado, eu não sou um 

federalista, porque não conseguem formular uma resposta racional para as contradições intermináveis que permeiam o 

Canadá. Eu sempre estive nesta área cinzenta. 
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melancólico do final da narrativa de O Declínio, quando Claude projeta sobre seu corpo imagens  de 

telas pintadas pelo holandês Rembrandt Harmenszoon van Rijn e pelo francês Georges du Mesnil de La 

Tour. 

 

 

 

 

  

 Em contraste, Arcand montou igualmente personagens que são sujeitos alienados pelas novas 

mídias eletrônicas, adictos por drogas ou sexo, marginalizados sem senso de memória histórica, 

nômades sem identidade, cultivadores da ilegalidade e da corrupção. Rémy, em As Invasões Bárbaras, 

e Jean-Marc em A Era da Inocência, por exemplo, mostraram-se pertencer aos movimentos ativistas de 

esquerda. Jean-Marc Leblanc diz ter escrito peças satíricas para o jornal do colégio quando era 

estudante, participado da política,  sido vice-presidente do conselho estudantil, ter se juntado às 

oficinas de teatro na universidade, cursado fotografia, vídeo, sido integrante de uma banda de rock, 

protestado contra os reatores nucleares e as caças às focas, lutado pela independência do Quebec e 

preso pela polícia por isso. Rémy diz ter sido separatista, independentista como Jean-Marc, 

monarquista, marxista leitor de Herbert Marcuse, e esquerdista a serviço da universidade de Montréal. 

Embora seus personagens apresentem traços da personalidade de seu autor, não foi intenção de Arcand 

recriar, em forma de narrativa fílmica, sua história de vida. 

Tanto Rémy quanto Jean-Marc, protagonistas antiheróicos de narrativas diferentes,  vivem a 

distopia, cada um a seu modo, mas sempre com o sentimento de que o passado foi um tempo perdido 

com lutas que não os tornaram vitoriosos. O sentimento de derrota sempre reina em um final escapista 

ou trágico. Mesmo tendo acreditado em todos os “ismos” ideolñgicos do século XX (estruturalismo, 
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existencialismo, anticolonialismo ect), Rémy descobre ter sido um cretino horas antes de se submeter à 

experiência de morte através do método da eutanásia. E Jean-Marc, mesmo estando engajado em 

ativismos ecológicos e sociais, não pôde evitar a desintegração de sua família, permeada pelo adultério 

de sua mulher, que dorme com o dono da empresa imobiliária para qual trabalha,  pela falta de controle 

sobre a iniciação sexual de sua filha mais velha, que pratica sexo oral com os filhos do vizinho. Ambos, 

com seus signos metafóricos, representam o desmoronamento das principais correntes do pensamento 

de esquerda que hastearam uma série de revoluções em nações do primeiro, segundo e terceiro mundos 

no decorrer do século XX. A cena que melhor conseguiu traduzir o desespero dos intelectuais para se 

engajarem em outra corrente de pensamento, após a falência ou não-predominância de outra corrente, é 

encontrada em As Invasões. Novamente, uma semiose de esfacelamento das utopias é empreendida até 

culminar no que Gilles Lipovetsky (1983) chamou de “era do vazio”, que corresponde à “cretinice” dos 

intelectuais quando percebem que as utopias nas quais eles acreditaram deram origem a uma cadeia de 

totalitarismos e atos de barbárie. 

A semiose distópica das correntes filosóficas nas quais o pensamento dos intelectuais da 

esquerda quebequense se ancorou é operada por Arcand mediante movimento travelling de câmera, que 

faz a máquina transpositiva se desloca do seu eixo e corre no sentido horizontal, da direita para a 

esquerda, insistindo no plano dramático. Esse movimento horizontal da direita para esquerda se repete 

por  cerca de três vezes indicando as tentativas de recomeço do sentido utópico entre os intelectuais no 

interstício de cada “ismo”. 

 A semiose distópica é a evolução degenerativa de um signo. Na sociedade pós-socialista, na 

qual se encontram os personagens da trilogia arcandiana analisada, a utopia é um desses signos 

degenerados. Contudo, cabe explicar que Peirce (1977) falou sobre “signos degenerados”, e 

“degenerescência”, na semiñtica peirciana, não tem necessariamente relação semântica com os termos 

“deteriorização” ou “apodrecimento”, mas está relacionado com “perda das qualidades originais”, com 
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“perda dos prñprios caracteres”. Para o mentor da semiñtica, o índice é genuíno quando a secundidade 

for uma relação existencial e se torna degenerado quando a secundidade passa a ser uma referência. É 

sabido que a relação entre utopia e existência foi danificada pela gama de fatos catastróficos ocorridos 

em nações onde imperavam regimes fascistas ditatoriais. 

Ora, se esses acontecimentos horrendos contra a humanidade transvaloraram negativamente o 

significado da utopia entre os intelectuais, o sentido existencial da utopia enquanto signo é degenerado.  

Nesse desmanche da boa imagem do pólo iluminado da utopia, o zênite é obscurecido e dá lugar à 

existência e à factualidade como referente para o pensamento-intérprete operar traduções de signos 

indiciais, concluindo o objetivo dos cineastas distópicos que é o de lançar nas consciências sensações 

(objetos imediatos) de alerta para um futuro que se aproxima mais rápido do que nunca a partir da 

percepção do que é vivido no presente. Talvez por conta da genuinidade do signo utópico, os 

personagens intelectuais em As Invasões não imaginaram que todos aqueles “ismos” pudessem 

desaguar no “cretinismo”. 

Analisemos um exemplo de semiose do desenraizamento ideológico no cinema de Arcand: 

 

Rémy: Fomos tudo. É incrível. Separatistas, independencistas, monarquistas... 

monarquistas-associacionistas... 

Piérre: Começamos sendo existencialistas. 

Dominique: Tínhamos lido Camus e Sartre. 

Claude: Depois lemos Franz Fanon e viramos anticolonialistas. 

 

Nesse primeiro movimento, a câmera acompanha o crescimento do signo utópico através de 

engajamentos em políticas locais para depois se envolver em utopias de libertação do Terceiro Mundo, 
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como a crítica de Fanon em Os Condenados da Terra, obra lida por muitos intelectuais nos anos 1960, 

e que instigou a rebeldia de independentistas e separatistas no Quebec. Mas, logo o personagem Pierre 

corrige a lógica do pensamento mostrando que o pensamento utópico no Ocidente do século XX teve 

raízes no Existencialismo de Jean-Paul Sartre e de Albert Camus. Em outra seqüência, Arcand permite 

que o signo utópico se desenvolva, ganhe novos contornos conceituais, terminológicos e semânticos em 

correntes neomarxistas, com desdobramentos e hibridismos. 

Continuemos: 

 

Rémy: Depois lemos Marcuse e nos tornamos Marxistas. 

Piérre: Marxistas-leninistas. 

O Namorado de Claude: Trotkistas. 

Diane: Maoísta. 

 

Nessa sequência de movimento, a câmera capta, na fala de Rémy, a emergência de um signo 

indicial, o filósofo alemão Herbert Marcuse com sua crítica marxista da sociedade industrial, que re-

inspirou o movimento nacionalista do Quebec, após as eleições de 1980, dando vigor aos ideais 

democráticos, que, a partir daquele momento, lutaria para redefinir a nação quebequense em termos de 

entidade política, capaz de reunir diversas comunidades socioculturais. Lembramos que, como disse 

Hennebelle anteriormente, a crítica social de Marcuse foi uma fonte de inspiração para cineastas do 

cinema “direto” como Denys Arcand. Voltemos, então, à análise da semiose. 
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Rémy: Lemos Soljenitsyn e mudamos de ideia. Passamos a estruturalistas. 

Piérre: Situacionistas. 

Dominique: Feministas. 

Claude: desconstrucionistas. 

 

Rémy e seus companheiros intelectuais eram leitores de literatura distópica de não-ficção. Com 

a obra Arquipélago Gulag, escrita entre 1958 e 1967, o historiador russo Alexander Soljenítsin 

conscientizou a humanidade quanto ao funcionamento dos campos de concentração e de trabalho 

forçado na União Soviética chefiada, por Josef Stalin. Desiludidos com o comunismo soviético, o 

sentido revolucionário da ação do signo utópico na mente dos intelectuais é interrompido para que o 

pensamento incorpore um modelo mais formal de observação da sociedade que é o do Estruturalismo. 

Por causa do assombro com os horrores do comunismo soviético e dos massacres maoístas, o sígno da 

“utopia” cessa seu processo semiñtico sequencial-sucessivo ininterrupto, que, segundo Plaza, é o que 

define a semiose.   

Notemos que o pensamento dos intelectuais trata logo de internalizar signos ideológicos que 

não propõem a permanência em estruturas determinadas. Desse descentramento, surgem o 

situacionismo e o desconstrucionismo, que, conforme Jacoby (2001), incitavam a imaginação utópico-

revolucionária numa estrutura social cujo centro não existe como instância fixa,  e o feminismo, que 

segundo Hall (2006), também questionou as noções de “dentro” e “fora” na vida social. 

A câmera retorna à Piérre, que expressa o “cinismo” do autor quebequense quanto ao valor dado 

pelos intelectuais aos engajamentos em  ideologias, que segundo Arcand, não alterou significamente o 
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quadro de submissão nacional frente às potências políticas. 

 

Piérre: Houve algum “ismo” que não adoramos? 

Claude: o cretinismo. 

 

Ao longo da análise, Arcand conseguiu resumir as diversas faces com as quais o signo da 

“utopia” se suturou no Ocidente do século XX. A “utopia” parece ter agido como um ícone, ou objeto 

imediato, que está sempre à procura de um objeto existente para representá-la, para dar-lhe forma real. 

Aqui, esse objeto dinâmico é a “ideologia”. A cada desencanto, um novo diálogo, um novo 

engajamento, um novo enraizamento e uma nova contigüidade. Porém,  o signo da “utopia” se 

pulveriza quando os intelectuais de esquerda se conscientizam de suas auto-ilusões, e seus ícones 

(reforma social, renovação do pensamento, igualdade dos direitos, estado ideal etc) voltam para a 

categoria da primeiridade, e ficam orbitando virtualmente no imaginário dos intelectuais envoltos por 

sentimentos de orfandade e de melancolia, segundo os termos de Stein (1996). 

 É bem verdade que a categoria da primeiridade tem seus poderes virtuais de recriação das 

coisas, conforme o pensamento humano se liberta de leis e de objetos, e se abre para o fluxo de novos 

insights criativos. Por outro lado, as distopias fílmicas têm confirmado, até o momento, o medo de 

alguns intelectuais de que elas representem, de fato, a aniquilação definitiva do impulso utópico na 

geração presente e futura. Se, no início do século XX, a utopia foi ameaçada pelos totalitarismos, agora, 

no berço do século XXI, ela é açoitada pelos terrorismos. Para o diretor canadense, a era 

contemporânea não apresenta apenas indícios de fim da utopia, mas de outros alicerces que a 
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compuseram. Ele mesmo explica em uma entrevista dada à Revista Veja: 

Não há nenhum filósofo sério vivo no mundo neste momento. Estamos assistindo ao 

fim da filosofia, da literatura, da arte, do teatro, da música. Tudo está se acabando aos 

poucos, e estamos rumando para algo completamente diverso. O mesmo vale para a 

política, claro. O último grande sonho político foi o socialismo, e ele se provou não 

exatamente errado, mas inviável. Quando penso no futuro, sou assaltado por um grande 

vazio. (ARCAND apud VEJA, 2004) 

 

Nessa citação, Arcand expressa sensações que afligem a interioridade do sujeito distópico no 

bojo da pós-modernidade. Diferentemente dos criadores da Ficção Cientifica e dos artistas do 

movimento futurista do século XX, o autor de distopia não consegue visualizar e construir paisagens 

futuristas por conta da falta de perspectiva em diversos setores da cultura humana. Sua visão nada 

otimista, que é transmutada para seus filmes, ainda expressa a desintegração dos elementos sociais que 

são determinantes no cotidiano vividos pelos sujeitos. Dessa forma, a pós-modernidade é vista de modo 

ambivalente, como sugere a fala de Arcand. Ela oferece a experiência na qual o sujeito deságua no 

sentimento de vazio assombroso, ou oferece a diversidade cultural como antídoto para a ausência de 

seriedade filosófica. Se algum objeto imediato brota na mente de Arcand relativo ao futuro, ele se 

traduz em ícone de “escuridão”, no sentido metafórico e concreto, que envolve as partes ou o todo, que 

já está no mundo presente.   

Na filosofia de desencantamento de Arcand, nenhuma esperança está por vir do futuro à 

consciência presente.  E é isso que difere o tradutor distópico do criador de Ficção Científica (FC). 

Enquanto que os autores da FC trouxeram, do imaginário futurista, andróides, cidades bem organizadas, 

ciborgues, robôs humanizados, alta tecnologia, otimismo, Arcand traz o “começo do fim”, ou seja, o 

início de um processo dissolutivo da imagem do futuro melhor guardada no arquivo memorial do 

espectador, no qual se enfileiram fotografias que enquadram atributos do gênero utópico-futurista. Não 

há tempo depois do presente, não há nenhum projeto para além da pós-modernidade. Além de se 

distinguir da FC, a distopia de Arcand subverte as convenções das distopias clássicas de Lang, Huxley, 

Scott, Orwell, Dick, entre outros. A presenteidade de seus filmes é uma crítica ao tempo futuro 
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inventado pela Ficção Científica e pelo Futurismo no passado, visto com uma das ilusões da 

modernidade. Esse futuro do passado é o nosso presente desolador. Serve como meio de mostrar que a 

utopia do tempo futuro calcada na ideia de progresso não chegou como se pensou e ainda é percebida 

como ameaça à existência humana. 

Portanto, devemos reconhecer que a perspectiva anti-futurista da distopia arcandiana fixa no 

intracódigo do autor a importância da tradução indicial na atividade de criação e de articulação dos 

objetos fictícios entre si. Somente a transposição mostra-se capaz de deslocar os objetos em sua 

originalidade do tempo presente para a realidade fílmica. É bem possível que as outras duas traduções 

intersemióticas, a transcriação e a transcodificação, vacilem se a intenção do autor é canalizar sua 

atenção na recuperação da historicidade do presente.   Se, em algum momento, o cinema teve 

teoricamente sua “especificidade” em sua linguagem, ela  se encerra aqui, na pñs-modernidade do 

início do novo milênio, pois percebe-se que a imagem fílmica, pelo menos com as operações 

transpositivas das distopias, é a imagem da cultura imediata. 

Com suas limitações, o neo-realismo italiano ainda influi sobre o pensamento tradutório de 

Arcand na sua marcha silenciosa contra as transcodificações listadas por  Hollywood.  Para que a 

consciência do autor interaja de maneira factual com sua realidade nacional é preciso, como diria 

Peirce, que as portas de entrada (a percepção) estejam sensivelmente abertas às singularidades dos 

perceptos moventes no mundo exterior. O signo existente independe da atividade transcriadora da 

mente, embora a memñria do percepto deixe escapar “um hábito imaginativo poderoso”. Quanto à 

questão político-ideológica do Quebec,  Cerqueda (2005) observa as motivações de Arcand por 

intermédio do documentário Les héritiers du mouton noir, de 2003, dirigido pelo cineasta quebequense 

Jacques Goudbout. Em uma de suas cenas, Goudbout cruza com Denys Arcand nos bastidores das 

gravações de As Invasões Bárbaras, e procura entender o horizonte a-político do Quebec representado 

na obra, embora seus personagens, que pertencem a gerações diferentes, vivam em conflitos devido à 
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ideologia seguida por cada um em seu filme. Goudbout pergunta a Arcand se os personagens de As 

Invasões estariam mais preocupados com as questões políticas do que outros em longas metragens 

passados. O autor de A era da inocência enfatiza o total alheamento quando destaca a falta de interesse 

na política. Ele nota que eles nem sequer mencionam, que a política não faz parte de suas preocupações 

e que eles têm outros objetos em seus pensamentos. Arcand também percebe que a natureza alienante 

da mente de seus personagens, frente à constituição política de suas sociedades, é um signo que nasce 

possivelmente de uma parcela significativa do seu próprio pensamento  no instante da intersemiose, no 

contexto de sua produção. Ele certifica que é ele quem escreve, que existe um eu-criador que dá forma 

às ideias artísticas. 

Não é por acaso que, em O declínio, Diane se queixa do valor que sua mente deu a marca de 

cereais Kellogg´s em detrimento da capacidade de sua memória conter conteúdos históricos do Pacto 

Briand-Kellog. Em As Invasões, Sebastien estava mais preocupado em encontrar seu computador do 

que prestar atenção às imagens reais do 11 de setembro, transmitidas por uma televisão em sua frente. 

Já em A Era, Jean-Marc fantasia experiências masoquistas com modelos de capa das revistas de moda. 

Nos filmes de Arcand, o desinteresse e o afastamento da geração pós-nacionalista das questões 

políticas do Quebec são representados pelos filhos de Rémy, Sebastien e Sylvaine, pela filha de Diane, 

Nathalie, e pelas filhas adolescentes de Jean-Marc.  Sebastien decidiu se dedicar ao mundo dos 

negócios em Londres, Sylvaine optou por navegar em mares australianos, Nathalie permanece no 

Quebec viciada em heroína e trabalhando para uma editora como corretora de textos, e as filhas de 

Jean-Marc estão obcecadas por tecnologias de comunicação e por jogos eletrônicos. 

Mas Tanguay (2003) nos faz refletir se o distanciamento político-partidário dos personagens 

representantes da geração atual indica realmente um sintoma de alienação e desenraizamento 

ideológico ou uma via de libertação. Para este autor, alguns cientistas políticos, como John Porter, 

perceberam que o slogan da soberania era um lema fortemente defendido pelo PQ para atrair eleitores 
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simpatizantes com ideia da independência provincial e acumular o máximo de votos.  Postas as 

questões da soberania e da unidade nacional como causas maiores, tanto pela direita quanto pela 

esquerda canadenses, assuntos relativos ao poder econômico, ao desemprego, ao sistema de saúde, à 

educação e à segurança, problemas mais importantes, foram deixados de lado. Com uma linguagem de 

denúncia quase-direta, os filmes de Arcand transpõem a precariedade enfrentada pelos trabalhadores 

desses setores da sociedade cujos gastos vêm sofrendo reduções desde o Referendo de 1995, pelo 

primeiro-ministro Lucien Bouchard, do PQ. 

Signos provenientes do fenômeno da pollinisation de la fiction podem ser identificados em A 

era da inocência quando um professor em estado de pânico reclama das ameaças de morte feitas por 

um estudante de origem cambojana, que além disso, trafica heroína na escola e lidera uma gang que 

espalha medo e horror na periferia da cidade. Em O declínio, a personagem Danielle, interpretada pela 

atriz quebequense Geneviève Rioux, é a estudante do curso de História que precisa se fantasiar de 

gueixa em bordéis de Montreal para financiar os estudos. Em As invasões, as instalações do hospital no 

qual Rémy está internado estão suscetíveis às ações doentias de marginais por causa da falta de 

segurança constante. 

A partir desses sinais de decadência social, vemos novamente a tradução indicial-crítica no 

intuito de denunciar as conseqüências políticas e não para defender, como o cineasta já disse, uma 

causa política. Transcendendo a dualidade político-partidária direita/esquerda, Arcand se vê diante da 

liberdade de realizar uma análise fatual da realidade humana para a qual os intelectuais marxistas 

fizeram vista grossa ou não tiveram poder para transformá-la. Há uma crítica aos elementos fatuais, 

embora não haja nem a reconstrução e nem a propagação de um modelo de sociedade utópica por vir. 

Será que, depois de perder todas as crenças ideológicas, o autor acredita que a estética de 

choque com o fatual do seu cinema distópico poderá mudar os rumos de uma civilização que está 

prestes a ruir? A resposta a esse questionamento, o diretor dá quando Isabela Bosvoc, da Veja, pergunta 
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se  há alguma coisa na qual ele tinha acreditado, nos anos 1960, que resistiu ao tempo e à história. 

Sim: a minha crença em fazer filmes. Ao contrário dos personagens de As Invasões 

Bárbaras, que são todos intelectuais e nunca fizeram nada de verdadeiramente prático, 

eu sempre tive o cinema. Quando o marxismo era moda, eu fazia documentários sobre 

operários, e creio que eles permanecem válidos. Rémy, por outro lado, nem sequer 

escreveu o livro que tanto planejou, o que é uma amargura que ele enfrenta no fim da 

vida. Imagino que, no meu leito de morte, também vou estar cheio de medo, mas pelo 

menos terei o conforto de saber que, na minha carreira, fiz o melhor que pude, e 

provavelmente terei mais paz do que ele.(ARCAND apud VEJA, 2004) 
 

O cinema, para Arcand, é, além de ser uma potente arma social, um meio pelo qual o autor 

expressa e transmuta seus sentimentos, e um meio pelo qual ele dá constantemente sentido à existência. 

O ato de fazer cinema é uma utopia e um ideal dos quais o autor canadense não se desengaja, e resiste 

aos tempos em que se presencia o falecimento das crenças revolucionárias. À produção de filmes, o 

diretor do Quebec atribui um sentido existencial que é inviolável por qualquer descrença, queda de 

valores políticos e fragilidade da filosofia. Independente da crise dos marxismos e da boa ou má saúde 

dos partidos quebequenses que lutam pelo poder, Arcand defende a atitude ética do criador 

cinematográfico: a sinceridade do autor. Seu impulso criativo e sua consciência sensorial não estão 

condicionados à prática política de um partido ou movimento de época. O fracasso político de uma 

ideologia não bloqueia a criatividade e o senso crítico de Arcand, mesmo que a linguagem de ficção de 

seus filmes não preserve a captação em estilo “direto” de seus primeiros documentários. 

   

 

 

 

 

 

3.2 FUGA E RETORNO DOS RESSENTIDOS ÀS CIDADES DISTÓPICAS. 

 

 

 

 

 

 Desde o século XVI, no tempo em que Thomas Morus compôs a Utopia, a cidade tem sido um 

elemento, tanto nas ficções utópicas quanto nas distópicas, que mereceu uma atenção primordial das 
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energias do pensamento idealizador da vida em sociedade. Muito antes de outros objetos dinâmicos 

(leis, hábitos, proibições, líderes, punições, população, ornamentos, arte etc.) serem formulados na 

mente utópica, é a geometria do espaço citadino de convivência entre os sujeitos o primeiro objeto que 

ganha contornos particulares. Por ser um signo de repetição na reversão utopia/distopia, a cidade se 

tornou um símbolo na literatura e no cinema destes gêneros. A transmutação da cidade utópica 

transmite para a tradução icônico-crítica da sociedade existente, o esforço de mudança que permita que  

a urbe atinja um estágio de melhoramento.  A transcriação da localidade, então, indica a preocupação 

do autor com a coletividade, e expressa a iniciativa de recomeço do que já existe, mas que não satisfaz. 

 A questão é que, por detrás da imaginação do autor utópico, se esconde a força do cristianismo 

ortodoxo, tanto criticado por Nietzsche em O Anti-cristo, publicado em 1895,  que veta o seu habitante 

da liberdade religiosa, por exemplo. Em seu documentário Les Montréalistes, de 1965, Denys Arcand 

incorpora a iconiciade da filosofia nietzschiana de “martelar os deuses”, extraída de O crepúsculo dos 

ídolos, para traduzi-la indicialmente em imagens de destruição dos símbolos religiosos fundadores da 

metrópole no Quebec. Martelos, machados e tratores mutilam e desabam literalmente estátuas de santos 

e templos católicos. No início da narrativa deste documentário, a câmera opera um close-up sobre uma 

estátua com o braço quebrado, como podemos ver abaixo, mostrando que por dentro só há ferro e 

concreto. A ação radical de destruição e o uso da lente objetiva para mostrar a interioridade oca e 

desvitalizada dos símbolos religiosos podem ser interpretados como uma construção semiótica, que 

envolve ícones nietizschianos e índices da Revolução Tranqüila, no intuito de dizer que a igreja católica 

é tão materialista quanto o sistema do capital que tornou Montréal uma das cidades mais 

industrializadas do Canadá.   
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3.2.1 NOS LABIRINTOS DA CIDADE DISTÓPICA. 

 

 

 

O 

 

 

S 

  

Os mesmos objetos dinâmicos do documentário, que denotam o reinado da religião católica na 

cultura quebequense, foram reaproveitados e retraduzidos de modo diferente em As Invasões. No filme 

de 2003, as estátuas e uma série de utensílios utilizados em missas e batizados dentro da igreja católica 

encontram-se alocados em um depósito localizado no subsolo da arquidiocese de Montreal, sem 

nenhum valor comercial. Nesse sentido, a personagem Gaële, esposa de Sebastien, interpretada pela 

atriz francesa Marina Hands, tem uma função relevante  nesta intriga um tanto dantesca, na medida em 

que Arcand e sua câmera descem para espaços subterrâneos da cidade para mostrar que a Revolução 

Tranqüila foi um índice na história cultural do Quebec cujo efeito atual é a degradação total do 

cristianismo católico e a desvalorização de seus símbolos, como estimulava Nietzsche em suas obras. A 

transcodificação destes objetos serve para indicar que as lutas contra-culturais dos anos 1960 a favor da 

secularização da sociedade quebequense não foram em vão. 

No decorrer da narrativa, vimos que Gaëlle, que trabalha para a empresa inglesa Turner & Sons 

Auctioneers como leiloeira de obras de arte que chegam a custar cinco mil libras esterlinas, é enviada, 

quando já está em Montreal, para visitar um depósito, repleto de sombras e pouca luz, com o objetivo 

de avaliar o valor comercial de cálices, capelas em miniaturas, ostensórios e crucifixos. Em poucas 
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seqüências de cenas organizadas da narrativa, a câmera testemunha o declínio da religião, em especial, 

a católica, na sociedade contemporânea da cidade de Montreal. É um feixe de imagens que podem 

representar o triunfo dos intelectuais tranqüilos sobre a opressão de uma organização que se aliou ao 

fascismo alemão e italiano no entre-guerras, animando a luta contra as esquerdas em toda parte do 

globo. Lionel Groux, por exemplo, foi um conservador católico que simpatizou com o fascismo 

mussoliniano e incitava, nas ruas do Quebec do ano de 1942, um movimento nacionalista quebequense 

inspirado no nazismo de Hitler (BERTONHA, 2011). Além disso, a Igreja Católica fortaleceu o 

conservadorismo de Maurice Duplessis até os fins dos anos 1950, com o controle do desenvolvimento 

da educação francesa e da administração de instituições e hospitais. Na fala da autoridade religiosa, que 

recebe Gaëlle, o momento histórico da Revolução Tranqüila sofre uma elipse, mas, quando percebemos 

os signos indiciais que surgem no diálogo, a percepção desses índices gera um Interpretante (a própria 

Revolução Tranquila) na mente do crítico ou espectador que conhece a história da província. 

Como observou Sérgio Cerqueda, 

[...] as igrejas se esvaziam de fiés em consequência da sua perda de controle sobre uma 

grande parte da população no que se refere à sua conduta; a sociedade se liberta das 

amarras de um pensamento considerado retrógado que mergulhara o Quebec numa 

profunda escuridão e que era responsável, segundo muitos, por seu “atraso” cultural 

(CERQUEDA, 2006, pg. 42). 

 

Vejamos então o diálogo entre Gaëlle e o Padre Le Clerc, personagem que aparece em Jesus de 

Montreal e vai reaparecer em A Era da Inocência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Clerc: Antigamente, todo mundo era católico. Como na Espanha ou na Irlanda. 

Num determinado momento, em 1966, na verdade, as igrejas se esvaziaram de repente, 
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em alguns meses. Um fenômeno estranho que ninguém nunca conseguiu explicar. 

Agora não sabemos o que fazer com tudo isso. As autoridades gostariam de saber se 

alguma coisa tem valor. 

Gaëlle: Valor comercial? 

Le Clerc: Sim. 

Gaëlle: Conservaram ostensórios ou cálices franceses do século 18? 

Le Clerc: Não. Os americanos os compraram todos. Restam alguns exemplares nos 

museus. 

Gaëlle: Certamente tudo aqui tem muito valor para as pessoas daqui, no plano da 

memória coletiva. 

Le Clerc: Mas haveria algo que pudéssemos vender? 

Gaëlle: No mercado internacional? 

Le Clerc: Sim. 

Gaëlle: Francamente, não creio. 

Le Clerc: Em suma tudo isso não vale absolutamente nada. Vou acompanhá-la. 

 

  Nas utopias literárias clássicas de Morus e Bacon, as cidades eram construídas sobre territórios 

insulares, as ilhas (A Utopia e Nova Atlântida). Já no cinema utópico de Hollywood do pós-guerra 

(1946-1959), o projeto foi levado para as comunidades de estilo bucólico localizadas, muitas vezes, em 

áreas fronteiriças, longe das metrópoles como estratégia de proteger suas culturas dos valores das 

cidades grandes. Os utopistas literários e fílmicos tratam a cidade como um problema a ser encarado 

pela filosofia pragmática, ou seja, muitos autores têm a expectativa de que ela não fique como um 

signo aprisionado no pensamento humano. Os autores esperam também que a cidade seja uma 

produção do efeito da insatisfação de nela viver e de transformação do real em crise ou de defesa do 

real harmonizado que está sob ameaças de forças estrangeiras anti-utópicas. O modelo teórico de Corin 

di Braga, exposto no primeiro capítulo,  explica que cidade utópica é edificada na dialética entre a 

cidade ideal, o pólo luminoso, e a cidade infernal, o pólo tenebroso, sendo que a primeira, a ideal, é 

encarnada pelo autor em detrimento da segunda, a infernal. 

Nas cidades distñpicas, os pñlos voltam a se contrabalançarem e os significados de “bem” e 

“mal” atribuídos definitivamente a cada um dos astros visualizados se confundem, gerando um sistema 

quádruplo onde cada pólo, agora, passa a girar em torno de uma semântica dual. Com o despertar da 

consciência humana para o caráter totalitário de muitos projetos utópicos do século XX, os ícones bem 

e mal, ideal e infernal, bem regulados por uma visão asséptica do mundo utópico, embaralham-se em 



161 

 

 

seus índices espaciais em uma anti-visão que tem como referência elementos fatuais. Então, de que 

modo os sentidos negativos e positivos incidem sobre as cidades em que os sujeitos vivem,  às quais 

eles retornam ou das quais eles fogem?   

Para explicar o corpo da cidade distópica dentro do espaço narrativo do cyberpunk, Amaral 

utiliza a metáfora do “útero” e a projeta sobre a metrñpole urbana, cenário aonde outsiders e 

prestigiados pelo sistema do capital e seu desenvolvimento tecnológico encenam seus conflitos. A partir 

daí, entendemos que a cidade deva possuir uma arquitetura que, além de disponibilizar áreas de 

sociabilidades, deva resgatar um sentimento de “rematernalização” perdido no passado. Na perspectiva 

utópica, é exigido, de fato, que o corpo da cidade apresente traços de feminilidade materna, com 

atributos do sagrado, do santificado, do maternal e da esposa, representando, na teoria de Braga, o 

zênite.  Envolta de um clima de opressão, a metrópole distópica não perde sua feminilidade, contudo, 

passa a ser uma “mulher soturna, sombria, mal iluminada, ameaçadora e perigosa”(AMARAL, 2006, 

pg. 67) cujo útero responde com compressões abortivas, produzindo seres semi-formados física e 

emocionalmente, seres cujas subjetividades transbordam ódio, depressão, ressentimento e revolta. 

Assim, o índice da cidade, comparado ao útero, se monstrualiza com ícones de necrose. 

Já sabemos que, diferentemente das utopias clássicas e das utopias hollywoodianas, o foco das 

distopias é a arquitetura labiríntica da metrópole contemporânea onde os indivíduos tentam buscar 

alternativas de vida para suportar o mal-estar do desafeto, do desregramento e do desaparecimento da 

identidade. O espaço da metrópole distópica ecoa a expressão de insatisfação e tradução da relação 

ambivalente de amor-ódio dos autores com suas sociedades. Para corroborar a ideia de que a tradução 

distópica do real é uma via de compensação da impotência do autor enquanto sujeito malcontente com 

a cidade em que ele vive, é preciso investigar as impressões e os sentimentos que Arcand tem a respeito 

de Montreal. 

 A cidade natal de Denys Arcand é Deschambault, um município que fica localizado no sudoeste 
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da província francesa e fica há quarenta kilômetros da cidade do Quebec. Nesta pequena cidade, 

Arcand recebeu educação católico-romana enquanto estudava em uma escola jesuíta. Durante sua 

adolescência,  sua família se mudou para Montreal, cidade na qual ele começou a estudar História na 

Universidade de Montreal, a dirigir a Associação Geral dos Estudantes da Universidade de Montreal 

(AGEUM) e a rodar seu primeiro trabalho cinematográfico, Seul ou Avec d’autres, de 1962, um dos 

primeiros filmes de ficção do Quebec. A mudança da família Arcand de Deschambault para Montreal 

representa o abandono de uma comunidade simples e bucólica para uma atmosfera antibucólica e 

agitada, cujas linguagens corriqueiras expressam a pressa para que o pólo urbano se desenvolva 

industrial, financeira e tecnologicamente. De acordo com Daniel Coulombe, o diretor canadense se 

sente muito mais próximo do mundo rural, que  o traz de volta à infância vivida em sua cidade de 

origem. 

Denys Arcand se considère très près du monde rural qui le ramène à son enfance a 

Deschambault. Pourtant, tous sés films de fiction reflètent la vie urbaine, les conditions 

de vie des gens des villes, même Le Declin de l’empire amèricain et Gina qui se 

passent à l’extérieur de la ville mais, en tout ou en partie, parmi les gens de la 

ville.(COULOMBE, 1993, pg. 116)
80 

 

Com essa citação, percebemos que o sentimento de pertença do autor está muito mais 

amalgamado à cultura do nadir, como exemplificamos no capítulo I, do que à cultura do zênite de 

Montreal. Embora Arcand ache Montreal uma cidade agradável de viver, ele a descreve com aspectos 

negativos semelhantes aos do lócus ficcional das distopias, com exceção do seu povo, os montrealenses. 

De acordo com a visão de Arcand, identificamos um traço de diferença  entre a constituição da 

identidade de um povo e  os signos que permeiam a atmosfera da metrópole canadense. Para o diretor, 

os únicos aspectos encantadores da metrñpole estão no “sossego” e na “doçura” de sua população 

nativa. Destituídos de enormes ambições, eles tentam trabalhar o menos possível, mas, em matéria de 

                                                 
80

Tradução:Denys Arcand se considera muito próximo do mundo rural, que o traz de volta a sua infância em Deschambault. 

No entanto, todos os seus filmes refletem a vida urbana, condições de vida das pessoas nas cidades, até mesmo O declínio 

do império americano e Gina acontecem  do lado de fora da cidade, mas, em todo ou em parte, são pessoas da cidade. 
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debates e de discussões que agitam a humanidade, estão sempre envolvidos. Em contraste, Arcand 

termina por descortinar características opressoras na história dos montrealenses. 

Sans passé glorieux et sans avenir prometteur, ils ne sont guère chauvins. Leur 

toponymie a été empruntée au martyrologe catholique ou à l’histoire militaire 

britannique ou pontificale (rue de Mentana!)(ARCANDapudLA ROCHELLE, 2004, 

pg. 352)
81 

 

Salvo seus habitantes, a geografia da metrópole quebequense vai sendo reconstruída no 

imaginário arcandiano como um lugar desagradável para se viver. A interpretação anti-utópica do autor 

se deve talvez a sua verve realista que intenciona recepcionar e transpor as qualidades materiais dos 

objetos reais com sinceridade. Os apartamentos, para ele, são estreitos e sombrios. O clima se torna 

abominável por causa do calor úmido e opressor do verão e do frio siberiano do inverno, o que 

dificultaria a permanência de qualquer artista célebre ou de um grande cientista nessa cidade cinzenta e 

anônima.  Como todo “mau lugar” comporta um “bom lugar”, e vice-versa, Arcand considera como 

qualidades utópicas o tráfico, a poluição, os engarrafamentos, a violência, a pobreza e a ilegalidade 

social que são quase inexistentes ou menos piores do que outras lugares como em Londres, Nova York 

e Paris(ARCAND apud LA ROCHELLE, 2004).  A operação tradutória  da metrópole é típica de signos 

que  atravessam uma consciência distópica e pós-moderna. É distópica porque percebe a coincidência 

dos opostos em uma dada  realidade e sente que o referencial topográfico é sustentado por formas 

contrárias às esperadas pela percepção ocidental automatizada do espaço.
82

 E é pós-moderna  porque 

leva em consideração que a origem da população de Montreal é caracterizada pela diversidade, 

refutando qualquer teoria que procure defender unidade étnica e identitária da metrópole. 

 Tanto que as narrativas fílmicas de Arcand espelham o seu tipo de consciência- intérprete 

optando pelo engatar de um enredo diverso e disperso, ao escalonar sujeitos de identidades múltiplas, à 

                                                 
81

Tradução livre:Sem passado glorioso e sem futuro promissor, eles dificilmente são chauvinistas. Seus nomes foram 

emprestados do Martirológio Católico ou da história militar britânica ou episcopal (rue de Mentana!). 
82

Em relação à mente ocidental, Plaza nos revela que ela conduz o intérprete a uma percepção condicionada e automatizada 

dos fatos ocorridos em determinado espaço. A impressão de mapa que traduz uma cidade de maneira totpográfica 

apresenta técnicas variadas aplicadas para registrar os relevos naturais e artificiais. 
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deriva em cosmopolitismos, e à procura de uma causa ou sentido para se re-centralizarem, embora esse 

“centro” encontrado no espaço urbano demonstre ser mñvel, temporário e contraditoriamente 

desintegrador.  Em As Invasões, jovens capitalistas alienados, uma viciada em heroína e intelectuais 

acadêmicos são atraídos pelos últimos dias de vida de Rémy, que será submetido à eutanásia. Em O 

Declínio, o “centro” é o almoço na casa do campo onde se reúnem os professores de Histñria, apesar de 

o ritual ter terminado de modo trágico.  Em A Era, é a família, já desgastada pelo capitalismo 

neoliberal e pela modernização dos hábitos privados, que une adolescentes ciberculturalizadas, uma 

corretora de imóveis ambiciosa e um funcionário do Estado quebequense. O almoço, a morte do 

intelectual e a família são “centros” que se revelam como estruturas ou rituais frágeis, solúveis e 

destituídos de sólido significado que garanta a permanência de sujeitos com um sentimento positivo de 

pertença ao local. 

 É por isso que os três longas-metragens de Arcand reproduzem movimentos e deslocamentos 

desencontrados dos seus protagonistas que são caros às ficções distópicas. Às vezes, eles se deslocam 

movidos por um desejo de fuga do zênite metropolitano para o nadir rural ou retornam para a 

metrópole de origem com remorso, pois sabem que vão reencontrar  índices históricos que acionam a 

captura de ícones indesejáveis (emoções e sentimentos ressentidos ao longo da história) prontos para 

vir à luz da consciência. Ou, às vezes, nesta ação de escapada da cidade-metrópole, os protagonistas 

mudam a rota previsível das distopias e se isolam em atmosferas que os deixem à deriva, o que 

caracteriza o sujeito pós-moderno, como nos falou Stuart Hall (2006) e Lícia de Souza (2007). 

 É interessante ver que quando Isabela Boscov da Revista Veja pergunta a Arcand sobre a 

sensação de viver no Canadá o cineasta do Quebec, que responde com sarcasmo e ironia, não transmite 

de modo algum o mesmo desejo de evasão da cidade real em que ele vive. 

Me sinto muito bem, o que não deixa de ser terrível. O Canadá é um país incrivelmente 

confortável, e isso é tudo que ele é. Vivemos com tanto conforto que ainda vamos 

acabar morrendo disso. Veja, por exemplo, o debate sobre a separação de Quebec do 

resto do Canadá, que durou tantos anos. No final, todos os argumentos giravam em 

torno do nosso conforto: vamos perder nossa aposentadoria? O preço dos selos postais 
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vai subir? O nosso é um país rico e democrático, cujos únicos inconvenientes são o 

clima siberiano – neste momento, a temperatura aqui está em 20 graus negativos – e a 

chatice. Somos o país mais tedioso do mundo. Definitivamente, aqui no Canadá, 

escapamos daquela praga segundo a qual se deseja a um desafeto que ele viva em 

"tempos interessantes" – ou seja, tempos de guerra, revolução e tumulto.(ARCAND 

apud VEJA, 2004) 

 

Diferentemente dos seus personagens Sebastien e Sylvaine em As Invasões, Mario em O 

Declínio e Jean-Marc em A Era, Arcand expressa sua sensação de bem-estar em um país de riquezas, 

cuja política assegura a democracia e oferece conforto aos seus cidadãos, mesmo com o incômodo 

provocado pelo clima, pelo tédio e pela chatice. Em meio à perfeição do primeiromundismo canadense, 

o cineasta encontra espaço para satirizar o seu próprio bem-estar percebendo a natureza mórbida que 

existe neste condicionamento nacional. Esse “conforto”, Denys Arcand já havia tornado objeto de sua 

crítica junto com a “indiferença” que ele observou no eleitorado quebequense no contexto do 

Referendo de 1980. “Les Québécois me paraissaient majoritairement confortables et indifférents. “Cynique!” 

“Defaitiste!” “Allié objectif du capitalisme internacional!” m’accusait-on.”(ARCANDapudBERGERON, 2012, 

pg. 113)
83 

 A sensibilidade de Arcand para captar os verdadeiros ícones implícitos nos debates políticos o 

inspirou a produzir o documentário Le confort et l’indifferénce, cuja montagem justapôs operações 

transcriativas, quando o ator Jean Pierre Ronfard interpreta O Príncipe, de Machiavel, e operações 

transpositivas, quando o diretor registra com sua câmera imagens de uma realidade crua. Entre o 

documentário Le confort et l’indifferénce e o filme  A Era da Inocência há um espaço de tempo de 

aproximadamente trinta e um anos e os signos icônicos do “conforto” e da “indiferença” não escaparam 

da atenção do olhar distópico de Arcand. Eles são transcriados novamente e re-criticados numa 

linguagem de ficção que desloca o diretor, a câmera e sua produção do ambiente público para o 

ambiente privado de uma família quebequense hipermoderna aparentemente bem organizada e “feliz”. 

A automação, a paranóia da competitividade e a pequenez do raciocínio crítico parecem ser a parte da 
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Tradução livre:Os Quebequenses, em sua maioria, me pareceram confortáveis  e indiferentes. "Cínico!", "derrotista!", 

"Aliado ao capitalismo internacional!".  Me acusaram. 
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desvantagem, ou o preço incomensurável, a ser pago pela população de uma província que optou 

manter-se integrada constitucionalmente ao progresso econômico e tecnológico do território vizinho, 

majoritário e hierarquizante.   

A crítica à sensação de bem-estar ilusória sentida pelos quebequenses é transcodificada em A 

Era, três décadas depois de seu documentário. Pierre, que apareceu em O Declínio namorando uma 

garota de programa e estudante de História mais jovem e, em As Invasões, casado com uma mulher 

também mais jovem que lhe deu dois filhos, consulta Jean-Marc, agora em A Era, para recuperar a 

porcentagem de seu salário de professor universitário perdido para sua ex-mulher com quem teve duas 

filhas. Neste último longametragem, o personagem Pierre é um objeto dinâmico reativado por Arcand. 

Ele reclama da vida que leva abaixo da linha da pobreza, e inveja a “vida confortável” que Jean-Marc 

leva como funcionário do Estado. Mais uma vez, Arcand vê o signo como organismo vivo destinado a 

finais trágicos. Se analisarmos o histñrico do objeto dinâmico “Pierre” veremos que, em O Declínio e 

As Invasões, a semiose o empurra para estágios narrativos de contentamento e surpreendentemente, em 

A Era, ele deságua na descontetamento. 

A ação sígnica que culmina no desmoronamento moral do sujeito provém de uma mente na qual 

trabalha a crítica nietzchiana contra os valores da tradição cristã propagadora de uma ideia de 

felicidade, alcançada na estrutura familiar tradicional, com mulheres e filhos ao redor bem 

posicionados. Recordemos que, quase duas décadas antes de As Invasões,   em O Declínio,  Dominique 

centrava fogo na ideia única de se obter a felicidade através do casamento. 
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Pierre: Eu não quero comentários. Ela me deu dois filhos que mudaram minha vida 

radicalmente. E um gesto negligente de sua mão me deixa duro como um touro. O 

que na nossa idade, convenhamos, é uma dádiva divina. Amigos, adeus. 
 

 
Pierre: Há cinco anos atrás eu casei com uma mulher mais jovem. Nosso casamento 

foi um inferno. Ela pediu divórcio. Nós não tínhamos mais nada em comum. 

Jean-Marc: Por que você se casou com ela? 

Pierre: Uma atração sexual incrível. 

[...] 

Pierre: Ela disse a polícia que eu a agredi fisicamente. O juiz deu a casa a ela. Tudo. 

Eu ganhei uma visita supervisionada por mês para ver as meninas. 

[...] 

Pierre: Eu sou professor, mas eu estou de licença. Eu gastei tudo com advogados. 

Eu sou um sem teto. 

 

Novamente, vemos o signo da “cabeça baixa olhando fixamente para o chão” como índice do 

sujeito desolado, depois de se desencantar com a estrutura na qual ele depositou esperanças de 

produção de sentido existencial para si. S,e pensarmos em termos de mudança no cenário político do 

Quebec, passaríamos a especular de que a busca de Pierre por uma re-estruturação familiar, como 

forma de re-centralização do sujeito, deve-se à dispersão dos intelectuais, outrora agrupados como 

“família” em O Declínio, após o fracasso definitivo das ideologias universais (marxismo, leninismo, 

socialismo, etc) e a perda significativa da força dos ideais da Revolução Tranquila (autonomia 

provincial, ruptura total com o passado, etc), depois do Referendo de 1995. Outra interpretação é de 

que a queda da dignidade de Pierre seja produto sígnico da tradução cética operada por Arcand a 

respeito da solidez, longevidade e firmeza ilusórias de estruturas humanas em que o homem deseja 

representar novamente a lei e a autoridade em um território metropolitano como o de Montréal, que, 

segundo Maillé (2003), mostrou-se um terreno propício para fertilizar a consciência coletiva das 
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mulheres contra a opressão patriarcal. 

Para um espectador de consciência crítica diante de um filme distópico, os integrantes da 

família, Jean-Marc, sua esposa Sylvie e suas filhas Megan e Carolie, estão ligados apenas pelos papéis 

sociais de “pai” e “mãe”, “marido” e “esposa”, “trabalhador” e “trabalhadora” e pela estrutura cômoda 

interna dos lares, decorada com aparelhos eletrodomésticos e nanotecnologias da comunicação que 

acabam por automatizar ou robotizar “espontaneamente” seus comportamentos. No fundo, não se sabe 

quem é escravo de quem, se são os meios técnicos ou os sujeitos da família. Fora do ambiente 

doméstico, Jean-Marc vive o pesadelo urbano com suas ameaças de contaminações virais e desastres 

ecológicos, e se desgasta com o marasmo de sua função rotineira dentro do aparelho de Estado. 

Dirigindo a crítica novamente para o espaço privado, o protagonista de A Era se depara com a 

escravidão do consumo de alimentos industrializados pré-fabricados, o fast-food que, em certo sentido, 

pode ser chamado de drug-food ou alimentos-drogas, com a insensibilidade de sua esposa ao saber que 

a mãe de Jean-Marc estava em estado terminal no hospital e a frieza da mesma ao lidar com a 

estatística assustadora dos casos de suicídio no Canadá. Ademais, Sylvie relatava tranquilamente, sem 

nenhuma comoção, na frente de suas filhas adolescentes, já alienadas pelos meios eletrônicos de 

entretenimento, os crimes hediondos que aconteciam em regiões periféricas do Quebec. Nesse ponto, 

percebemos a preocupação das recriações cínicas dos artistas distópicos:  atentar para uma geração de 

sujeitos que se desenvolve valorativamente em meio à falta de sentimentos humanos com a tragédia 

alheia, visando somente o reforço da “rivalidade inexplicável” entre os indivíduos, de que fala Deleuze 

(1994), introduzida no mercado de trabalho empresarial. 

 Através da visão cética de Arcand, percebemos que a Montréal de A Era da Inocência está 

situada num espaço geográfico que, segundo as noções de Corin diBraga, redistribui socialmente as 

qualidades da zona tenebrosa e do pólo luminoso do mapa distópico. Na cena em que a família Leblanc 

passeia no lago, vemos que o diretor conduz a filmagem articulada com o diálogo de Sylvie ao telefone 



169 

 

 

e o silêncio de Jean-Marc de modo a transparecer para o espectador que o topos positivo da cidade 

distópica, o lago, é desfrutado por uns, a família Leblanc, enquanto que, no topos negativo, outros 

sofrem com a incorporação da crueldade, expressa em crimes hediondos e ameaças de morte. Mas não 

podemos pensar que o pólo obscuro e o pólo iluminado estão alocados em regiões determinadas na 

metrópole, ao ponto de nos fazer imaginar que eles estão divididos em classes sociais bem configuradas, 

como no espaço narrativo do cinema distópico clássico; por exemplo, como em Farenheit 451, de 

François Truffaut, um dos expoentes da nouvelle vague. Na tradução crítico-criativa da imagem do 

primeiromundismo, Arcand mostra que todas as classes sócias, em especial a alta burguesia da 

província, se encontram sujeitas à violência urbana. 

Sylvie: Eu estou telefonando para explicar. A família estava jantando. Cinco homens 

mascarados invadiram a casa. Eles torturaram o homem, estupraram a esposa. Eles não 

encontraram nada de valor e saíram. A família se mudou aquela noite. Eles estão 

traumatizados e querem se mudar o mais rápido possível. A política acha que foi uma 

gangue de rua. Vão dizer que eles tinham sotaque familiar. É um incidente isolado. A 

primeira casa invadida em minha área. Geralmente, é muito segura. 

 

O topos negativo sofre a tradução elíptica porque ele não aparece física e factualmente. Os 

índices da zona tenebrosa só são percebidos no ciberespaço da comunicação entre Sylvie e sua parceira 

de empresa. A transposição do “mau lugar” é complexa e gera uma estética de contraste porque o 

espaço fílmico reflete a crise das matrizes espaciais na pós-modernidade e a crítica de Arcand se 

concentra na reação indiferente de uma família burguesa frente aos atos de violência extrema, em uma 

cena em que os Leblancs estão se sentindo conectados, com o auxílio dos meios de comunicação, sem, 

ao menos, contemplar a natureza ao redor. Na verdade, o equilíbrio entre o avanço tecnológico e a 

natureza intocável e inalterada era um dos princípios dos arquitetos das cidades utópicas e que perdura 

no imaginário dos pensadores da cibercidade. A questão é que o ceticismo e o cinismo de Arcand 

exercem força sobre operações tradutórias que vão desconstruindo a metrópole, acalentada por criações 

culturais sublimes, com a denúncia dos piores crimes enfrentados por quem nela vive. A montagem de 

Arcand, nesta cena, critica a um só tempo a busca da alta burguesia por isolamento e tranquilidade, e a 
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sensação de bem-estar utópica sendo ameaçada pela intensa atuação de forças destrutivas. 

Em A Era e As Invasões o centro da cidade-metrópole é traduzida distopicamente de diferentes 

formas. No filme de 2003, Arcand capta a imagem de Montreal posicionando sua câmera fixa num 

plano panorâmico no período da noite, como veremos mais adiante. O tempo e a distância com os quais 

a cidade foi transposta para o écran recriam objetos imediatos e dinâmicos que remontam a cidade do 

cinema noir. À distância panorâmica, a máquina transpositiva de Arcand consegue registrar uma série 

indicial de edifícios amontoados, coberta  pelo signo icônico da “escuridão da noite”. Lícia de Souza 

lembra em Introdução às Teorias Semióticas (2006) que a cor pode ser sempre um signo qualitativo, na 

semiótica peirciana, capaz de se relacionar com o objeto – nesse caso, os edifícios da metrópole – e 

gerar outro objeto sígnico com o qual ele pode manter uma relação de semelhança. Assim que Arcand 

enquadra a imagem da metrópole sombria como peça de sua montagem narrativa, a personagem 

Nathalie emerge em As Invasões de um lugar de sombras – o que relembra as ambiências de origem 

dos antiheróis distópicos do cyberpunk -, caminhando pela calçada à noite para encontrar Sebastien, 

participando da seqüência de imagens. 

  Real La Rochelle (2004) e Michel Coulombe (2004) dizer que é Jacques Benoit o responsável 

pela criação e introdução de sombras sobre os objetos que compõem os cenários pelos quais trafegam 

os marginais dos filmes de Arcand. A sombra ou o signo da “escuridão total”, que é muito comum nos 

filmes distópicos e no filme noir, por eles mesmos, sem se relacionar com os outros objetos, seja por 

semelhança ou por contigüidade direta, não transcendem a categoria da primeiridade e não participam 

do processo de significação. 

 A sombra e a escuridão, por elas mesmas, fora de uma relação em que elas adjetivam um 

conjunto de objetos, são signos icônicos que não passam de meras qualidades. Isoladas das relações 

objetais, esses ícones conseguem ser somente cores, despertando limitadamente sensações em si 

mesmas. Todavia, quando o diretor e seus parceiros desenham o esboço do cenário de gravação (em 
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estúdio ou em espaços públicos reais) para depois partirem para a concretização do ambiente ficcional, 

os diversos tipos de efeitos de sombra agem sobre objetos móveis ou imóveis, humanos ou inumanos, 

que habitam e se comportam, de modo prescrito no roteiro, a atmosfera das ações dirigidas  por Arcand. 

Dentro deste setting de filmagem,  os signos icônicos da sombra e da escuridão somente avançam para 

os níveis indiciais e simbólicos da cognição autoral graça aos seus envolvimentos em uma causação 

lógica com o corpo físico dos objetos.   No momento em que Arcand, ao lado de Benoit, projeta  o 

efeito das sombras ou da escuridão sobre os objetos da existência, “edifícios”, “metrñpole” e ao 

“submundo das drogas” percorrido por Nathalie, eles adquirem sentido estético no cñdigo narrativo. 

Jacques Benoit tem  trabalhado com Arcand na montagem de cenários sombrios ou de lugares 

“dantescos” desde a produção dos primeiros filmes de ficção do autor tais como Le maudite galette e 

Réjeanne Padovani. 

J’avais besoin d’accomplir  un acte de révolte, un peu comme les terroristes à la même 

époque, mais dans la position confortable de l’artiste. La noirceur du scénario de 

Jacques Benoit, sa grande violence, son chapelet d’insanités me convenaient 

parfaitement. J’ai tourné le film très facilement, très rapidement en un mñis. La 

critique l’a trés bien reçu.(ARCAND apud COULOMBE, 1993, pg. 25-26)
84 

 

    Procurando elaborar uma mise-en-scene com caracteres de submundo, Arcand e Benoit 

acabam por adentrar, nas gramáticas cinematográficas dos gêneros noir e do expressionismo alemão, 

que tanto contribuíram para a estética fílmica da distopia e, mais recentemente, do cyberpunk, com 

empréstimos de signos das “visões catastrñficas”, da “revolta da condição não-humana”, de “efeitos 

dramáticos de sombras”, da “ilegalidade” e do “enfrentamento da solidão na metrñpole cruel”. Abaixo, 

vemos a atitude autodestrutiva do sujeito-Nathalie que habita a metrópole. Como no cyberpunk, a 

pulsão destrutiva volta-se contra o próprio corpo feito ainda de carne.  La Rochelle (2004) conta que a 

personagem Nathalie adquiriu forma material quando Arcand começou a observar os aspectos dos 

drogados com seus jeans, anéis nas orelhas e o semblante de derrota, assim como a imagem e o 
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Tradução livre:Eu precisava ter  é um ato de rebeldia, como os terroristas daquela época, mas em posição confortável de 

artista. O cenário escuro de Jacques Benoit, sua grande violência, sua série de insanidades me convenceram perfeitamente. 

Eu rodei o filme muito facilmente, muito rapidamente em um mês. A crítica o recebeu muito bem. 
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comportamento punk em vários lugares. O diretor optou por não repetir as mesmas configurações da 

identidade punk trabalhadas em Amor e os restos humanos, de1993, para desanuviar os olhos da atriz, 

que segundo Arcand, são magníficos. 

A não-repetição dos mesmos elementos modelados sobre o corpo do ator em fase anterior  

indica o desejo de Arcand de não entrar na cadeia de reproduções de estereótipos culturais e de gênero. 

Apesar de termos observados e defendido a existência de uma relação intratextual entre os filmes do 

diretor, percebemos que Arcand abre exceções para subverter qualidades autorreferenciais. É um 

momento autocrítico em que o autor modifica suas próprias criações. Há um impasse entre a 

transcriação inovadora e aquele tipo de transcodificação que assegura a política do autor dentro de sua 

obra, dentro das relações industriais e acordos empresariais que investem, divulgam e distribuem o 

produto. 

Esse close-up  no braço ferido de Nathalie é feito a partir do ângulo de visão do personagem 

Sebastien que a encontra sozinha e sedada com heroína em seu apartamento. 

 

A função de Nathalie em As Invasões é visivelmente de antiherói ou, buscando termos mais 

dantescos, de “anjo da morte”. Ela é viciada em heroína e vai fornecer a substância ilegalmente para 

que Rémy consuma e suporte as dores físicas provocada pelo câncer cerebral já em estado avançado. 

No final, será ela quem vai aplicar as injeções da eutanásia às quais o pai de Sebastien se submeterá.  
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Nathalie trabalha, sem vínculo empregatício, para a Boréal como revisora de texto.
85

 

É interessante notar que a temática da toxicomania nos centros urbanos é um signo corrente nas 

ficções distópicas desde Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Ela sobreviveu no cinema 

contemporâneo e, em um movimento eclético de transcriação que rompe as barreiras entre os gêneros, 

se misturou com os elementos do filme noir, que evoca protagonistas melancólicos e solitários 

transitando por esquinas mal iluminadas (BERGAN, 2010). Nesta narrativa, o principal antiherói de 

Arcand nasce da iconicidade das sombras produzidas sobre as margens da cidade de Montreal. 

 

A abordagem dos problemas das drogas no cinema do Quebec pode ser uma herança de uma 

série de longas-metragens de ficção produzidos entre o final da década de 1970 e o fim da década de 

1980. A transcodificação deste signo que se tornou simbólico na cinematografia quebequense, desse 

período, nos faz rememorar uma gama de filmes que, segundo Christian Poirier (2004), põe no centro 

do enredo a problemática de uma juventude sem perspectiva de futuro e incapacitada de identificar as 

fontes de sua decadência, de sua insegurança e do cansaço. Não é a falta de uma visão interior plena, a 

partir do presente, em relação ao futuro, que os cineastas distópicos transferem para suas obras? Não é 

o sentimento de insegurança que frustra Nathalie por não ter um emprego estável? L’émotion 

dissonante (1984), de Fernand Bélanger,  Sonatine (1983), de Micheline Lanctôt, e Les enfants des 

normes (1979), de George Dufaux, são  filmes que tratam o problema da droga, do suicídio e do 
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 Boréal  é uma famosa editora do Quebec que já publicou  diversos livros sobre o cinema de Denys Arcand, tais como 

Denys Arcand: La vraie nature du cinéaste, de Michel Coulombe, e Un cynique chez les lyriques: Denys Arcand et le 

Quebec, de Carl Bergeron, que, inclusive, fazem parte das referências bibliográficas desta tese de doutorado. 
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vandalismo entre os jovens desamparados pelas figuras paternas de autoridade indiferentes e ausentes. 

Como Carolina Figueiredo (2010) postulou a respeito da intencionalidade dos autores distópicos, o 

jovem cineasta quebequense André Blanchard, autor de L’hiver blue (1979), afirma não ter interesse 

algum de produzir Ficção Científica para atrair os jovens, mas ancorar suas filmagens na realidade crua 

da sociedade quebequense no intuito de chocar as consciências juvenis com imagens nas quais eles são 

transpostos em sua desilusão e falta de confiança (POIRIER, 2004).   

Le jeune cinéaste André Blanchard exprime ainsi son souhait de tourner 

les films ancrés dans la realité québécoise: “J'espère aussi que je ferai 

toujours des films qui concernent ma région e même le Quebec. Je ne me 

vois pas faire des films de science-fiction.” Il entend notamment 

s'intéresser aux jeunes (de dix-sept à vingt ans) qui “ne veulent pas 

considérer le passé et ne voient pas encore l'avenir.”(POIRIER, 2004, pg. 

158)
86 

 

Em O Declínio, Nathalie aparece no corpo de uma criança revoltada por ter flagrado sua mãe, 

Diane, tendo relações sexuais com outro homem que não era seu pai. Seu amante era Rémy. Em As 

Invasões, o objeto dinâmico “Nathalie” retorna à narrativa de Arcand também sofrendo, como ocorreu 

com Pierre em A Era, a atividade sígnica de contigüidade degenerativa. Na mente do autor, muitos 

objetos-humano-dinâmicos (o ator/atriz incorporando a mesma personagem), criados em narrativas 

passadas, voltam com suas subjetividades fragmentadas pelo ressentimento, como já dissemos.  A 

constância do diálogo intratextual de Arcand conserva  o signo como entidade prenhe de vitalidade e 

dependente da ordem natural das coisas vivas: nascer, crescer e, substituindo o verbo “morrer” por um 

termo da semiótica peirciana, se degenerar, sobretudo se esse signo ou organismo vivo povoa uma 

atmosfera na qual suas conexões orgânicas com os outros signos se dão a partir do atrito e do choque. 

Subvertendo a lógica cartesiana, Peirce concebeu o homem, hoje o sujeito, como um objeto real 

a ser tratado como um signo exterior que deposita em si ícones de um passado vivido, índices de um 

presente percebido de imediato e símbolos de um futuro que está por vir. É sabido que a psicanálise 
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Tradução livre: O jovem cineasta André Blanchard expressa seu desejo de fazer filmes enraizados na realidade do Quebec: 

"Eu também espero que eu sempre faça filmes que dizem  respeito à minha região e mesmo a do Quebec. Eu não me 

vejo fazendo filmes de ficção científica. "Ele ainda pretende se interessar principalmente por jovens (17-20 anos) que" 

não querem  olhar para o passado e ainda não veem ainda o futuro ". 
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define o sujeito ressentido como “alguém continuamente dominado por um sentimento vivido do 

passado, geralmente caracterizado pela impotência e pela dor”(NETO, 1997, pg. 109). Esses 

sentimentos perseguem continuamente o corpo-espírito do sujeito e são transferidos para a realidade 

em formas de destruição ou de auto-aniquilamento. Sempre que o ressentido se depara com índices 

participantes desta experiência traumatizante, resíduos desses ícones negativos e indigestos impõem 

uma perturbação absoluta na sua consciência. 

De volta ao enredo de As Invasões, Nathalie reencontra sua mãe e seu ex-amante, Rémy. Em 

seus diálogos com eles, a antiheróina expurga, em suas falas e expressões corporais, as causas e a 

profundidade da violência ressentida contra si mesma ao injetar heroína em suas veias. Ao longo do 

filme, Nathalie volta a caminhar em “zonas mortas”. Nelas, fracas luzes artificiais de teto não 

conseguem imperar sobre o forte efeito de sombras do corredor ermo do hospital no qual ela reencontra 

sua mãe a contragosto. A personagem segue a lógica do antiherói distópico, ao se deslocar de espaços 

convencionais para andares subterrâneos, no qual ela profere um discurso contrariador ao objeto 

despertador (vício em heroína) do desejo de exilar-se no submundo das drogas.   É assim que se 

constitui a contra-discursividade do rebelde nas distopias, como vimos anteriormente, rebatendo o 

sentido edênico do discurso da autoridade. Diane, mãe de Nathalie, tenta suprir a carência afetiva da 

filha mostrando-se temerosa com o  pesadelo  de ver seu corpo com marcas de degradação e otimista 

com o sonho da possibilidade de ela se libertar do vício. 

 

Nathalie: O que faz aqui? 
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Diane: Esperando você. Queria vê-la. Penso em você o tempo todo. 

Nathalie: Sei. Já me disse. 

              Diane: À noite, imagino você sangrando nas vielas, nas casas de drogas... 

            Temo  por você o tempo todo. 

Nathalie: Tem muita imaginação. 

Diane: Sabe que isso não pode durar eternamente. 

Nathalie: É claro que sei. Melhor que você. Não pode  fazer nada por 

mim. 

Diane: Sei que a culpa é minha e é isso que me mata. 

Nathalie: Não muda nada de quem é a culpa. Não preciso disso. 

 

 

Nesta cena, Arcand equilibra tensões positivas e negativas na expressão angustiante de uma mãe, 

para mostrar que o horror do pesadelo e a esperança do sonho são possibilidades e devires imaginários. 

Daí surge o contra-discurso realista  de Nathalie para satirizar a perspectiva fantasiosa de Diane, como 

crítica de uma geração de jovens do século XXI  a uma geração de intelectuais que rumaram a favor 

dos movimentos utópico-revolucionários nos anos 1960 do século XX. O movimento isomórfico entre 

o par de opostos pessimismo/otimismo só pode coexistir via tradução icônica, que vai transformar as 

qualidades das previsões de Diane em um objeto único de faces interdependentes. Mas, como essas 

qualidades adquirem totalidade em um único objeto? Arcand filma o diálogo entre Diane e Nathalie, 

em um espaço estreito contínuo, o corredor do hospital, em um plano único, que é o dramático, para 

captar as emoções dos atores, e as percepções dos diferentes sentidos saem da fala de uma única 

personagem, que, nesse caso, é Diane.     

No mesmo filme, As Invasões, Sebastien é outro sujeito ressentido que, para exprimir sua 

agressividade decorrente de sua discussão com seu pai, desce para o mesmo corredor desabitado que 

Nathalie atravessa para evitar o diálogo com sua mãe. As emoções alavancadas que dilaceram as 

subjetividades desses personagens quando eles reveem seus progenitores certamente podem ser 

explicadas através do que Peirce chamou de “experiência colateral”. Trata-se de uma experiência prévia, 

primária ou inicial   na qual o sujeito, do seu ângulo de observação, participa de uma semiótica dos 

afetos. Esse tipo de experiência semiótica envolve perceptor, emoções e perceptos e define, na mente 
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do intérprete (perceptor), qual o signo (emoção) que será provocado ao rever determinado objeto 

existente (percepto), presentes nessa experiência. Assim acontece em As Invasões: Nathalie e Sebastien 

reencontram seus progenitores que despertam neles sentimentos de ódio e reações de agressividade. 

Qualquer coisa que adquira a nossos olhos um mínimo de interesse provoca uma 

emoção peculiar, por leve que seja. Esta emoção é um signo e um predicado da coisa. 

Quando coisa semelhante à anterior se nos apresenta, surgirá uma emoção 

similar.(PEIRCE, 1983, pg. 80) 

  

 Não foi o objetivo de Peirce analisar a transferência das emoções sobre os objetos existentes, 

como fez a psicanálise de Freud no início do século XX. Contudo, ele observou que toda emoção é um 

signo que eclode unicamente pelo e no corpo do sujeito, deduzindo também que um segundo objeto, 

esse que se apresenta depois da coisa semelhante, vai gerar uma emoção análoga  à emoção provocada 

pelo primeiro objeto. Com esse raciocínio, queremos chegar ao ponto final da narrativa de As Invasões 

em que Sebastien, depois de ter fornecido uma morte digna e indolor ao pai cercado pelos amigos, 

parte de Montreal para retornar à Londres, seu local de trabalho.  Através das qualidades emotivas, 

traduzidas na expressão facial do ator,  Sebastien transfere, para o mundo exterior ao ambiente de 

primeira classe dentro do avião, os sentimentos das experiências em família, com seus pais no Quebec. 

O mundo exterior para o qual ele lança um olhar de melancolia nostálgica é a cidade de Montreal. 

Peirce não trabalhou sobre o fenômeno da transferência, como os psicanalistas, mas concentrou sua 

atenção nos fenômenos da “relembrança”, e da “reação” que o signo retornado é capaz de provocar no 

sujeito. No momento de partida, o silêncio de Sebastien também é visto como poética e linguagem.  Na 

linguagem cinematográfica, quando a fala do ator se cala, outros objetos dinâmicos compensam o 

silêncio da voz e comunicam as sensações implícitas.   
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 A função do silêncio no cinema, ou da “mudez” do antiherñi, é a de dar a oportunidade de 

comunicação aos signos de linguagem não-verbal que compõem a cena,  e a de dilatar o horizonte 

estético do espectador com a tradução de objetos imediatos a partir de signos inauditos.  Plaza (1988) 

observou que a tradução intersemiótica transporta o receptor para uma dimensão estética que toca no 

despertar de vias sensoriais adormecidas por meio de mensagens que  integram os órgãos dos sentidos 

no corpo. Se uma mensagem é transmitida através de objetos dinâmicos não-verbais haverá uma 

necessidade do espectador de transmutar a mensagem em outro objeto-signo para decodificá-la. Curto 

ou longo, o tempo do silêncio na tela é um intervalo singular que permite a transparência da rede 

heterogênea de linguagens em um mesmo código.  Ele pode mostrar que o cinema não é uma arte de 

linguagem unicamente verbal e sensorialmente homogênea. Ao longo da narrativa cinematográfica, 

várias linguagens orbitam entre si, existindo aí uma alternância regulada pelo autor entre signo verbal e 

signo não-verbal. No caso do cinema distópico de Denys Arcand, o emudecimento do antiherói 

transcria seu ressentimento, através de expressões não-verbais que é a emoção transcriada na face, por 

não ter podido escrever positivamente sua história dentro da nação de origem e, dela, ainda levar 

“fantasmas” de um passado. 

 Sebastien e sua irmã, Sylvaine, escolhem rotas de fuga do “mau lugar” - o Quebec - que 

contrariam agudamente os princípios utópicos da Nouvelle France do século XVI, e os movimentos 

neo-nacionalistas da década de 1960 do século XX. A Nouvelle France se ergue no Quebec inspirada 

na França monárquica e católica, voltando-se contra a assimilação da cultura inglesa, e os movimentos 
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neo-nacionalistas do século XX, rumo à independência provincial, são herdeiros das experiências 

traumáticas da derrota dos colonos francês, em 1760, para os ingleses, e dos patriotas no século XIX. 

No berço do século XXI, Arcand põe em ação personagens com tendências extremamente cosmopolitas, 

movidos por razões histórico-emocionais para transgredir as ideologias do Quebec. Sabastien se fixa 

em Londres, Inglaterra, para exercer sua profissão de economista, e Sylvaine vai velejar em torno da 

costa australiana, outro território colonizado pelos navegadores ingleses. 

 

  É importante esclarecer que o Quebec é uma distopia na memória desses personagens por 

causa das más lembranças de experiências vividas no local.
87

 São sujeitos que buscam seus 

descentramentos e, em conseqüência disso, rompem com a mãe-pátria, deslocando as velhas 

identidades, outrora ancoradas em sistemas aparentemente sólidos e estáveis, para localizações 

diferentes. Nesse processo de mudança, as identidades se fragmentam e se reformulam muitas vezes de 

modo não-pacífico, e são suscetíveis de manifestações discursivas que denunciam os aspectos do 

desprezo nacional para com tais sujeitos da nação. Já que a memória cultural e a identidade estão numa 

via de mão dupla, será que Arcand está mostrando o deslocamento  como antídoto para superação das 

más lembranças e reparação dos danos de uma distopia suscetível de minar a  esperança de se viver em 

um lugar melhor?    

 Com esses personagens, e suas vias de saída da cidade infernal, vimos que o conceito de 
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Sylvaine, Sebastien e Nathalie muito se ressentem pela ausência da figura paterna durante o desenvolvimento da história 

de vida de cada um. Rémy, pai de Sylvaine e Sebastien, traia a mãe, Louise, com diversas mulheres. Nathalie, filha de 

Diane, via o seu pai sendo substituído por amantes de sua mãe. 
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“bárbaro” se desloca e se projeta dos árabes terroristas e pagãos para os personagens Sebastien e 

Sylvaine, filhos de Rémy. “Bárbaro” é aquele que está para além da fronteira do império. A narrativa de 

As Invasões é atravessada pelos movimentos  daqueles que “invadem” e daqueles que “escapam” do 

império. Então, quem são realmente os novos “bárbaros” da pñs-modernidade? E quem são os 

verdadeiros “bárbaros” do filme? Os estrangeiros presentes no filme? Os filhos de Rémy? Ou o prñprio 

Denys Arcand que invade Hollywood com o cinema quebequense de língua francesa? 

Toute la structure de la civilisation est abolie et les jeunes qui y vivent, aux yeux de 

Rémy et de ceux de sa génération, ont l’air de barbares. Malgré l’amour qu’ils se 

découvrent les uns pour les autres, ils n’ont plus rien en commum(LAROCHELLE, 

2004, pg. 250).
88 

 

 Provavelmente o deslocamento mais corajoso tenha sido o de Sylvaine. Ela ultrapassa a noção 

de cosmopolitismo, escolhendo  permanecer num espaço real e que não deixa de ser uma metáfora do 

sujeito diante do devir, do infinito, do “nada”, do vazio e dos novos possíveis. Velejar pelo oceano e 

avistar diversas vezes a linha do horizonte é similar à transcriação niilista de uma “vontade de nada” 

sobre a qual falou Deleuze (1994) refletindo sobre  Nietzsche. Sujeitar-se à deriva do oceano é rejeitar 

qualquer obtenção de identidade nacional por patriotismo ou repensar as verdades definidas sobre si 

mesmo. Vejamos que, até nas formas que seus personagens encontram para escapar da cidade infernal 

das distopias, Arcand entra em confluência com o filñsofo alemão.   “Sair do Quebec” ou “fugir do 

império americano” parecem ser as mensagens subliminares do diretor canadense.   

  Em O Declínio, os professores de História se reúnem na casa de veraneio, em As Invasões, os 

filhos de Rémy reconstroem suas vidas fora do Quebec e, em A Era, Jean-Marc se refugia na casa do 

pai já falecido que fica em uma comunidade bucólica reminiscente do passado colonial quebequense, 

que não aderiu aos valores das elites do Canadá-Francês e nem ao progresso industrial dos ingleses 

(MORISSONNEAU, 1978).  Como La Rochelle (2004, pg. 141) observou, Denys Arcand é um autor 

bastante contraditório. Ele defende seu direito artístico e filosófico de produzir contra-senso. 
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Tradução livre:Toda a estrutura da civilização é abolida e os jovens que nela vivem, aos olhos de Remy e aos de sua 

geração, parecem  bárbaros. Apesar do amor que eles descobrem uns pelos outros, eles não têm mais nada em comum. 
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Mais je suis très contradictoire, j'aime des choses différentes. J'aime Jean-

Luc Godard et The French Connection. J'aime que le bon punisse le 

méchant à la fin, même si ce n'est plus du tout réaliste. Disons que Gina 

est un film aussi écartillé que moi.(ARCAND apud LAROCHELLE, 2004, 

pg. 141)
89 

 

 E esse seu signo paradoxal se transcria no destino da antiheróina Nathalie. Diferentemente de 

Sylvaine e Sebastien, ela vai na contramão da utopia do “viver em um lugar melhor” para “viver 

melhor em um lugar”, mesmo que esse lugar não seja o melhor. Nathalie finca raízes em Montreal, e 

decide dar início ao tratamento para curar-se da dependência química, na mesma cidade em que  

começou seu vício. 

 No caso desta antiheroína, não é o sujeito que muda de lugar, mas é o sujeito que muda no 

mesmo lugar. O que Rémy não conseguiu realizar com seus filhos, ele parece ter conseguido à beira da 

morte fazer com Nathalie: transmitir de uma geração a outra um discurso de esperança que muito 

contribui para a transformação do eu derrotado de Nathalie. É nessa assistência temporária que 

Nathalie dá à Rémy, sedando-o com heroína inalada ou injetada, que a narcótica descobre em si, 

escutando um discurso re-esperançoso do intelectual enfermo, a “vontade de potência” sobre a qual 

Nietzsche fala em sua obra.
90

 

 Booker  menciona o impacto da singularidade do crítico cultural sobre a consciência dos artistas 

do século XX. 

Friedrich Nietzsche joins Freud and Marx as the great philosophical precursors of 

modernity, and Nietzche is probably the single thinker who has had the greatest direct 

impact on artists and writers of the twentieth century (BOOKER, 1994, pg. 35).
91 

 

 Nesse sentido, podemos afirmar que a distopia de Arcand tem o poder ou a potência de 

transmutação do “mal”, das “sombras” que circundavam Nathalie, para convertê-las em força vital, em 
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Tradução livre: Mas eu sou muito contraditório, eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de Jean-Luc Godard e The French 

Connection. Eu gosto quando o bom pune  o mau no  final, mesmo que isso não seja totalmente realista. Digamos que Gina 

é um filme que também se diferencia de mim. 
90

 Nietzsche equipara a vontade de potência a um ato humano de desejar a auto-transcendência com base na crítica ao modo 

de pensar cartesiano que torna dependente o sentido de existência à ação do pensar. 
91

Tradução livre:Friedrich Nietzsche se junta à Freud e Marx como os grandes precursores filosóficos da modernidade, e 

Nietzche é provavelmente o único pensador que teve o maior impacto direto sobre os artistas e escritores do século XX. 
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pulsão de vida. A transmutação, no ponto de encontro entre Nathalie e Rémy, ordena lentamente uma 

mudança de valores dos velhos elementos por novos valores de afirmação da vida. Ela lhe dará  a 

heroína, pois o programa experimental de uso da droga para pacientes com câncer terminal já não 

existe mais, e Rémy, de certa forma, a presenteia com seu escritório e a estante de livros distópicos de 

não-ficção.  Segundo La Rochelle (2010), a identidade de Nathalie sofre uma metamorfose: ela deixa 

de ser o “anjo da morte” para terminar sendo a “guardiã dos livros” como um monge da Idade Média.  

Na verdade, essa é a forma que Arcand encontrou para transcriar sua crítica à civilização bárbara, 

caracterizada, segundo o cineasta, pela fragmentação dos sistemas de educação.   

 Já a crítica ao sistema de saúde quebequense em As Invasões aponta para a transcodificação de 

uma denúncia similar feita por Arcand em seu documentário de 1976, La lutte des travailleurs 

d’hôpitaux. A precariedade e a insustentabilidade dos programas de tratamento que utilizavam a 

heroína de modo legal, em doentes com câncer, fazem Sebastien se marginalizar para garantir uma 

morte decente ao pai. 

 
Rémy: Não dá muita importância à vida, dá?! 

Nathalie: Na verdade, não. 

Rémy: Eu era como você, na sua idade. Podia morrer a qualquer momento. Pouco me 

importava. É por isso que os jovens dão os maiores mártires. É paradoxal, quando 

envelhecemos é que nos apegamos à vida. Quando começamos a subtrair... me restam 

20 anos, 15 anos, 10... Quando sabemos que é a última vez que fazemos alguma coisa... 

é a última vez que compro um carro... a última vez que vejo Gênova, Barcelona... 

Nathalie: Não viverei tanto tempo. 

Rémy: Como pode saber? 

Nathalie: As overdoses são freqüentes, sabia? 

Rémy: Nem isso você pode prever. Talvez pare, e viva até ficar bem velhinha. Não 

entendemos o passado, como podemos prever o futuro? Ninguém nunca sabe o que lhe 

vai acontecer. Exceto eu, agora. Eu sei. 



183 

 

 

Nathalie: Sente medo? 

Rémy: Claro que sim. Não quero deixar a vida. Não pode imaginar como eu a amei. 

Nathalie: E o que tanto amou? 

Rémy: Tudo. O vinho, os livros, a música... as mulheres, principalmente as mulheres. 

Seus cheiros, sua boca, a maciez da sua pele. 

Nathalie: Conheceu muitas? 

Rémy: Sim. 

Nathalie: Com o tempo, não começam a se parecerem umas com as outras? 

Rémy: Sim, um pouco. Mas nunca me cansei delas. 

Nathalie: Continua um sedutor? 

Rémy: Não, não... com a idade, não é a mesma coisa. 

Nathalie: Mas ainda pode beber vinho. 

Rémy: Infelizmente, meu fígado não permite. 

Nathalie: Fez as viagens que queria? 

Rémy: Hoje em dia, há turistas demais em toda parte. 

Nathalie: Não é sua vida atual que não quer deixar. É sua vida passada. E essa já está 

morta. 

Rémy: Talvez. 

 

 

Neste diálogo, Rémy, um intelectual de escola marxista, renuncia às verdades da cartilha 

socialista e comunista,  que visa a um futuro determinado pelo fim das classes sociais,  para ampliar o 

horizonte de possibilidades encontradas no devir. Notamos uma estratégia contra-discursiva do anti-

herói para combater o niilismo negativo-passivo de Nathalie, que segundo Nietzsche (2011), foram o 

socialismo de esquerda e o cristianismo os propagadores deste tipo de pulsão niilista.  Rémy também se 

desprende do ato de defesa de uma verdade relativa ao  tempo futuro fechado em um fim único, sempre 

em decadência. Mesmo enfraquecido pelos limites fisiológicos, Rémy ainda expressa sua força e 

afirma a vida a partir dos objetos mencionados e suas qualidades descritas.   Percebemos, assim, que a 

crítica marxista ao pensamento unidimensional da sociedade industrial elaborada por Marcuse (1967), 

antes engajada nos documentários de Arcand, vai se arrefecendo nos seus filmes de ficção, o que abre 

espaço diegético para a irrupção do niilismo nietzschiano. 



184 

 

 

 
Rémy: Ainda não consigo aceitar. 

Nathalie: Sabe que é preciso. 

Rémy: Não consigo me resignar. 

Nathalie: É assim. É a lei. Quando fechar os olhos, milhões de outros estarão morrendo 

com você. 

Rémy: Mas eu não estarei mais aqui. Eu... terei desaparecido para sempre. Se pelo 

menos tivesse aprendido alguma coisa... Eu me sinto tão despreparado quanto no dia 

em que nasci. Não consegui encontrar um sentido. É isso que temos que buscar... Às 

vezes... acho... que é isso que temos que buscar. 

 

 

Se, em O Declínio, a temática principal era a experiência sexual contada em diálogos entre os 

intelectuais,  As Invasões traz, do começo ao fim de sua narrativa, o dilema do homem e a certeza de 

sua morte. O tema da morte, em As Invasões, nos projeta para o cinema de “autor” de Ingmar Bergman, 

em O Sétimo Selo, de 1957. O medo sentido e a falta de resignação de Rémy para com a morte certa e 

tão próxima são praticamente os mesmos sentimentos expressos pelo protagonista do cineasta sueco em 

sua empreitada para driblar a morte. A morte no filme de Arcand também é personificada porque será 

Nathalie que aplicará a eutanásia em Rémy. É ela a mensageira da morte indolor. Para além disto, 

sentimos que o discurso de Nathalie,  o gesto de sua mão sobre o ombro de Remy, sua cabeça baixa, de 

costas para a câmera narradora, formam um símbolo transmissor do amor fati nietzschiano para  

convencer Rémy a transmutar a indignação e aceitar o inevitável.
92

 

Assim, entendemos também que o segundo diálogo acima entre Rémy e Nathalie traduz o 

diálogo do homem com a morte que o persegue, assim como em O Sétimo Selo. Nele, o cavaleiro 
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 Sobre o Amor Fati, Nietzsche diz: “Minha fñrmula para a grandeza no homem é amor-fati: não querer nada de outro 

modo, nem para diante nem para trás, nem em toda eternidade. Não meramente suportar o necessário, e menos ainda 

dissimulá-lo – todo idealismo é mendacidade diante do necessário -, mas amá-lo” 
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Antonius Block (Max Von Sydow) se esbarra com a Morte (Bengt Ekerot), a quem é proposta uma 

partida de xadrez como julgamento final (BERGAN, 2010). No filme de Bergman, o personagem 

caminha de mãos dadas com os outros protagonistas em direção à morte e, no do diretor quebequense, 

o antiherói se submete ao suicídio programado tendo seus amigos e filhos ao redor. O fim da narrativa, 

em As Invasões, alcança seu ponto estético sublime, na morte de Rémy, marcada pela companhia dos 

amigos, pela paisagem natural dos arredores do lago Magog. 

 

Mas, para Réal La Rochelle (2004), há uma cena anterior à despedida de Rémy que causa 

maior estranhamento em uma parcela da audiência, cuja consciência encontra-se distante da história 

dos povos bárbaros. Trata-se de uma cena que já prepara a sensorialidade do espectador com sinais 

icônicos de que ele está prestes a sentir uma emoção sublime, uma emoção maior, acima do 

simplesmente belo. É aquela em que Rémy delira a ponto de projetar os conteúdos do seu 

conhecimento histórico sobre o seu filho, chamando-o de “príncipe dos bárbaros”. 

Visionnment des rushes de Magog, la scène des adieux à Rémy et celle de 

sa mort. Très émouvants, à tirer les armes. Et puis je fais la découverte 

d'un élément important, mal saisi à la lecture du scénario: l'identité du 

“Prince des barbares”. C'est peut-être la scène la plus inattendue et, tout 

d'un coup, de sa brièveté même et sa  concision. La plus percutante et la 

plus bouleversante. Plus émouvante encore que les adieux à Rémy de ses 

amis, sorte de rituel funèbre antique pourtant très poignant. Car c'est 

justement le fils Sébastien qui est au centre de cette scène. Rémy délire. 

Dans ses hallucinations, il évoque les invasions barbares, il a la vision 

apocalypitique de leur chef: “Demain... le Moyen Âge... les barbares 

partout... Voici leur Prince qui s'approche. “Son fils arrive, Sébastien  est 

ce Prince des Barbares, celui-là même avec qui, il y a peu, Rémy a fait sa 
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grande réconciliation affective.(LA ROCHELLE, 2004, pg. 38)
93 

 

Para acalmar Rémy, o discurso de Nathalie desfaz a ilusão de que a morte seja um fenômeno 

em que o sujeito se sinto solitário e desamparado, sem Deus e sem os outros. Em troca, Rémy transfere 

a ela a força vital para que Nathalie se torne o sujeito de sua busca por horizontes de sentido, como 

Sebastien e Sylvaine foram à busca dos seus.  Bergeron (2012) identificou a admiração que Arcand tem 

pelo cineasta sueco na crítica cinematográfica escrita pelo diretor do Quebec em 1964 sobre o filme O 

Silêncio, de 1957. Em Bergman l’ingrat, publicado na revista Hors champ, o autor canadense fica 

maravilhado com a audácia transgressiva de Bergman, um cineasta “respeitado” que soube articular os 

temas do lesbianismo, incesto, donjuanismo, masturbação, assassinato, fetichismo, ninfomania e 

exibicionismo. 

 Essa série bergmaniana de signos, aclamada por Arcand, recebe investimento intersemiótico em 

A Era da Inocência, filmes em que são transcriadas em diálogo com o surrealismo de Buñuel. No 

último longa-metragem do diretor quebequense, cñdigos do dito cinema de “autor” se interpenetram e 

vão gerar o fenômeno da conjunção de duas porções da experiência estética de Arcand enquanto 

espectador e cineasta em formação. Somente a potência isomórfica da transcriação permite volatizar 

estruturas canônicas do cinema de “autor” para que delas vazem imagens e sensações capazes de 

colaborar com a invenção de um novo cñdigo fílmico de “autor”.  Dentro dessas relações intercñdigos, 

a interpretação recriativa  de Arcand pode descolar ícones de objetos imediatos, remodelando outro 

objeto dinâmico com essa iconicidade que sobra, desmontar os símbolos, subvertendo a continuidade 

estabelecida por um cineasta que ele admira, colar ícones despertos por um autor em objetos dinâmicos 

de um outro autor, entre tantos processos criativos difíceis de serem classificados. A intersemiose, 
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Tradução livre: Visualizando os juncos de Magog, a cena de despedida de Remy e de sua morte. Muito emocinante, a 

pegar em armas. E então eu descubro um elemento importante, incompreendido ao ler o cenário: a identidade dos 

“Príncipe dos bárbaros". É talvez a cena mais inesperada e, de repente, de sua brevidade e sua concisão. O mais 

poderoso e mais chocante. Mais comovente do que a despedida de seus amigos Remy, uma espécie de ritual fúnebre 

antigo, mas muito comovente. Pois é justamente o filho Sebastien, que está no centro da cena. Remy delira. Em suas 

alucinações, ele evoca as invasões bárbaras, tem a visão apocalípitica de seu líder: "Amanhã ... a Idade Média ... os 

bárbaros em todos os lugares ... Aqui  o seu príncipe se aproxima. "Seu filho chega, Sebastian é o Príncipe dos bárbaros, 

o mesmo com o qual há pouco, Remy teve uma grande reconciliação emocional. 



187 

 

 

operada na mente de Arcand, dos repertórios sígnicos de Bergman e Buñuel parece ter contribuído para 

a construção da relação do protagonista, Jean-Marc, e a cidade distópica, novamente projetada sobre 

Montréal. 

 

 

 

3.2.2 IRREALIDADE E CAOS NO ESPAÇO DISTÓPICO. 

 

 

 Sem quase nenhum signo de “sombra” produzida sobre os objetos culturais que permeiam a 

cidade infernal da distopia, a cidade de Montréal em A Era é reinventada com índices de caos urbano. 

Longos engarrafamentos, consumo da comunicação,  ameaça de contaminação viral pelo ar, anúncios 

de espetáculo medieval e auto-promoção, estresse e agressividade no trânsito são transpostos da 

realidade para o espaço fílmico de Arcand. Novamente, Arcand posiciona a câmera num plano 

panorâmico para traduzir indicialmente partes significativas a Montreal real para informar ao 

espectador o lócus ficcional de sua narrativa. Apoiar-se na transposição de objetos é uma resposta da 

verve realista e anti-romântica do autor que nos incita à reflexão crítica sobre o primeiromundismo 

norte-americano ao qual sua nação é associada. 
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Neste filme, é possível observar dois tipos de escapada do sujeito do ambiente caótico, 

midiatizado ao extremo e incentivador do individualismo: uma fuga “irreal” e outra real. A fuga “irreal” 

é caracterizada por sintomas patológicos do delírio. Esta toma conta do personagem durante a maior 

parte do andamento narrativo. A real é aquela que ocorre de fato na vida de Jean-Marc, levando-o a 

modos de ruptura agressiva com os valores da metrópole hipermoderna. Esses valores são os do 

trabalho dentro da máquina estatal, do consumo e manutenção do automóvel e do patriarcado familiar, 

que, na prática, já não demonstrava utilidade e transformações no seio doméstico. Prova do declínio do 

patriarcado na cultura pós-moderna está na transposição do fato para a cena em que Jean-Marc flagra 

sua filha mais velha praticando sexo oral no vizinho e  tenta reprimi-la. Em reação à repressão do pai, 

ela o chantageia com ameaças de fugir de casa. Observando o cotidiano de Jean-Marc em Montreal, 

constatamos que as vias sensoriais do sujeito nesta cidade distópica se tornam canais de um receptáculo 

que arquiva uma série de informações-catástrofes transmitidas pelos meios tecnológicos de 

comunicação, dos discursos de ordem, de sinais sonoros de vigilância presente e de ruídos produzidos 

por engrenagens maquínicas que não contribuem para o bem-estar do cidadão e que causam objetos 

imediatos irritantes nas vias auditivas do sujeito citadino. 

É mais uma sensação produzida no sistema háptico-sensitivo do receptor para gerar um signo 

“segundo”: o da sensação desagradável de viver dependente das máquinas rodoviárias e submergido no 

tecnopólio das relações. Em decorrência da polifonia (ruídos do meios de transportes, discurso do 

mercado imobiliário, ordens de conduta dentro do aparelho estatal, etc), não é possível deixar de 

perceber a semiotização corrente entre o sujeito e os enunciados que circulam pela cidade, e, em 

consequência disto, a subjetivação das mensagens emitidas, tanto pelo poder tecnológico, quanto pelo 

estatal. É importante saber que o modelo estatal de regimento da província do Quebec foi erigido no 

alvorecer da Revolução Tranquila na década de 1960, com o objetivo de intervir sobre a má atuação da 

máquina de Maurice Duplessis (até o ano de 1959) na economia, e  de superar a impotência dos 
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francófonos na política. Da década de 1960 para o novo milênio, muitas mudanças ocorreram no 

interior deste setor – busca da autonomia, privatizações, parceria com o setor privado -, mantendo o 

interesse geral que é o de atender os direitos fundamentais e os bens coletivos, o que pressupõe a noção 

de utilidade social ligada ao Estado (BERNIER&GARON, 2003).   

Na contramão deste princípio utópico do Estado, Arcand, em A Era, denuncia as deficiências 

de leis aplicadas ao cidadão que não distinguem o indivíduo  da matéria infraestrutural que constitui a 

cidade.  A crítica distópica de Arcand ao Estado alcança talvez o seu ápice na cena em que um cidadão 

quebequense vai reclamar de uma cobrança que a cidade lhe enviou por ter se envolvido em um 

acidente. Neste evento trágico,  o cidadão perdeu as pernas. Trata-se de uma transposição crítica que 

estremece as relações entre símbolo e índice, ou seja, o fato trágico vivido esbarra no signo de lei, que é 

o discurso de defesa de Jean-Marc a favor do poder estatal, desfavorecendo o ser humano, agora, 

mutilado. 

Cidadão: Eu estava atravessando a Henri-Bourassa. Uma motocicleta avançou em 

minha direção, fora de controle. Não tive tempo para reagir. Eu fui lançado contra um 

poste de luz. Ele caiu sobre mim. Eu perdi as duas pernas. A cidade quer que eu pague 

pela metade do poste. Você pode me ajudar? 

Jean-Marc: O regulamento municipal estipula que quando uma propriedade da cidade é 

danificada em um acidente, todas as partes envolvidas dividem os custos. 

Cidadão: Mas eu sou a vítima! 

Jean-Marc: A lei não distingue. 

Cidadão: Senhor, eu perdi minhas pernas. E eu tenho que pagar também? 

Jean-Marc: É como funciona, Senhor. 

 

Aqui, Denys Arcand entra na terceiridade ou na generalidade das obras distópicas quando ele 

ataca diretamente o aparelho de Estado, em seu interior, com a criação de um diálogo em que a voz de 

um falante expressa indignação e a outra voz demonstra impotência e conformismo. A “crítica ao 

Estado” é um elemento simbólico das ficções distópicas  ajustada à cultura e à história imediatas da 

sociedade de Arcand. Isso nos faz concordar com Plaza no que diz respeito à flexibilidade das 

traduções. As três tipologias (transcriação, transposição e transcodificação) anulam suas determinações 

ao operarem transmutações com os elementos sígnicos que pertencem a priori a cada tipo de tradução 
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específica. Nessa crítica da sociedade existe a transcriação de um símbolo, ao invés de uma 

transcriação do ícone ou de uma transcodificação do símbolo, como se deveria esperar numa lógica 

mais automatizada. 

Como Plaza nos orientou, 

Quando dizemos tipologia, não queremos evidentemente nos referir a uma 

grade classificatória de tipos estanques que deve funcionar de modo fixo e 

inflexível , mas nos referimos, isto sim, a uma espécie de mapa orientador 

para as nuanças diferenciais (as mais gerais)  dos processos 

tradutores.(PLAZA, 1987, pg 89) 

 

Viver em Montreal produz  reverberações sobre o estado psíquico do antiherói que apontam 

para a inseparabilidade do corpo e do espaço no qual ele vive. Como já dissemos anteriormente, 

quando Peirce combate a relação cartesiana que se dá do sujeito para o objeto exterior, ele quer mostrar 

que a realidade do espírito não está separada da natureza da realidade existente.   

Se a natureza da realidade é esta, em que consistirá a realidade do 

espírito?[...] O homem individual cuja existência separada se manifesta 

apenas através do erro e da ignorância, separado de seus companheiros e 

daquilo que ele e eles hão vir a ser, é apenas uma negação. Este é o 

homem(PEIRCE, 1983, pg. 82-83). 

 

Mas como é possível o sujeito ter pensamento, voz e atitude críticas em um território em 

colapso no qual as defesas contra o controle da informação foram destruídas? O próprio sujeito seria o 

índice de controle ou objeto controlado desta sociedade, já que o corpo e a mente, como falou Peirce, 

reproduzem seus signos de ordem? Vimos que as ações subversivas na narrativa distópica ganham 

força e “linearidade”  no momento em que a consciência do antiherói desperta para as perversões ou 

perversidades contidas na conduta moral e cívica ditada pelo poder vigente, como vimos no diálogo 

acima. No caso de Jean-Marc, toda sua fuga do real parte do ponto em que sua mãe, que já estava 

internada no hospital, é dada como morta. Antes de se dissociar do trabalho, da família e, sobretudo, do 

centro nervoso da cidade,  Jean-Marc tem uma atitude humana e “amoral” de descondionamento de si e 

de alguns membros da população. 
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Jean-Marc: Vocês estão perdendo seu tempo. É inútil. Nós não temos respostas para 

vocês. Suas vidas são tão complicadas, a situação é muito complexa. 

 

 Em As Invasões, Rémy se dissocia da concepção marxista de vida em sociedade para lançar 

Nathalie num “eterno-vir-a-ser”, para dele emergir a vontade de potência pronta para mudar seus 

hábitos, transmutar os valores dominantes. Tanto em As Invasões e em A Era, Arcand ataca, numa 

linguagem fática e metalinguística, a moral de uma cultura que se predispôs, em seus primórdios, a 

valorizar o catolicismo cristão e o capitalismo. Como Carl Bergeron (2012) notou, a crítica de Arcand 

ao Quebec em A Era foi mais dura e violenta do que em As Invasões. Mesmo em graus diferentes, 

ambos os filmes compartilham de semelhante transposição crítica das deficiências desta sociedade. 

Descendu son ton aigri, L’Âge dês ténèbres a été reçu comme une offense par la 

collectivité de référence – autrement dit, par les elites culturelles plus que par le public. 

[...] Pourquoi critiquer le Québec, ses instituitions, sa culture, sa mytologie, avec autant 

de violence? (BERGERON, 2012, pg. 99)
94

   
       

O comentário de Bergeron serve para mostrar que as transmutações, sobretudo aquelas que se 

apoiam na pulsão crítica do intérprete da cultura, são operadas com sentimento e emoção, que é, como 

lemos na citação, a violência.
95

  As operações tradutórias nunca podem ser encaradas como fenômenos 

intersemióticos estritamente racionais e imunes ao humor do autor. Isso é tão explícito que Plaza 

defende a “montagem expressiva” como um privilégio para os autores que querem ganhar autonomia 
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Tradução livre:Pelo seu tom amargo, A Era da Inocência foi recebido como um insulto por parte da comunidade de 

referência - isto é, mais pelas elites culturais do que pelo público. [...] Por quê criticar o Quebec, suas instituicções, sua 

cultura, sua mitologia com tanta violência? 
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 A seguir, analisaremos a transferência de impulsos agressivos de autor para a montagem de seus planos em um dos 

momentos em que o anti-herói, em A Era, se rebela contra alguns aspectos da cultura atual. 
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sobre o movimento de sua câmera e escrita de sua narrativa.  A partir dela, o diretor pode construir uma 

narrativa e produzir imagens que são metalinguagens da lógica organizadora do cineasta. Na instância 

dessa montagem, há uma explosão de sentimento e esse rompante de iconicidades do autor vai se 

refletir na construção de um espaço fílmico, submetido a forças puramente estéticas. Os mais diversos 

planos vão se confrontar e se conectar, gerando um espaço virtual feito de fragmentos. 

Vejamos o que Isabelle Dedieu, que trabalhou com Arcand, fala sobre o envolvimento do 

diretor com sua prática. 

Sa méthode de supervision du montage découle de son tempérament: calme, réfléchi, 

joyeux. Il sait parfaitement ce qu’il veut, mais il est ouvert à l’apport d’une sensibilité 

exterieure et son montage est guidé par les émotions. À mes yeux, il est un modele 

d’humanité, d’intelligence, d’humour, d’ouverture d’esprit (DEDIEU apud 

LAROCHELLE, 2004, pg. 256)
96 

 

 Em A Era, o diretor recorreu a um “distanciamento crítico metalinguístico” (PLAZA, 1987) , 

apesar de essa estratégia não ter sido a única alternativa para fazer sua crítica dos valores.  A outra 

atitude foi a de partir para a incontinência dos impulsos destrutivos, tendo como resposta ao objeto 

imediato “sentimento de revolta” o objeto dinâmico “reação de agressividade”, que é condensado nas 

ações de ruptura de Jean-Marc. É interessante analisar a erupção das reações agressivas  na cena em 

que Jean-Marc, com os olhos e rosto vermelhos de tanto chorar, está no trânsito dirigindo seu carro e 

outro veículo está atrás impacientemente buzinando impacientemente, e insistindo em ultrapassá-lo. 

Essa cena sucede àquela  em que o personagem recebe a notícia oficial da morte de sua mãe. 

A crítica distópica de Arcand entra em evidência na medida em que Jean-Marc encarna o que 

Herbert Marcuse (1967) chamou de “agressividade tecnolñgica”. Trata-se de um tipo de agressão 

executada mediante mecanismo altamente automatizado, com muito mais força física do que o corpo 

do indivíduo que o impulsiona e lhe determina o alvo (MERQUIOR, 1969).  Marcuse exemplificou o 

automóvel como o veículo de agressão mais corriqueiro da sociedade de massa e que, para Baudrillard 
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Tradução livre:Seu método de supervisão de montagem deve-se ao seu temperamento: calmo, pensativo, alegre. Ele sabe 

perfeitamente o que quer, mas está aberto para o aporte de uma sensibilidade exterior e sua montagem é guiada pelas 

emoções. Aos meus olhos, é um exemplo de humanidade, humor, inteligência e abertura de espírito. 
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(2000), é o objeto técnico responsável pelo déficit global, parasitismo e automatismo na civilização. A 

conduta agressiva de Jean-Marc tem início quando ele para o carro no sinal vermelho, acelera o carro 

desrespeitando o trânsito, e dá uma marcha-ré inesperada, lançando violentamente o fundo do  

automóvel em direção à frente do carro  que o perseguia, deixando sua frente completamente destruída 

com o impacto. 

O sujeito antiheróico coloca o mecanismo automatizado da agressão contra o próprio 

mecanismo, ou seja, carro colidindo sobre carro. No fundo, a reação agressiva de “marcha-ré” pode ser 

interpretada como uma atitude isolada  de frear o ritmo do progresso tecnológico, de crítica severa à 

cultura da desumanização.  O antiherói converte a força da máquina contra ela mesma. A ação de dar a 

“marcha-ré”, na realidade, por ser uma reação, deve ser vista pela semiñtica peirciana como um signo 

indicial, pois implica um esforço movido por uma causa. 

 Dentro desta distopia, o antiherói  tem seus  sentimentos de ira e dor por ter perdido a figura 

materna, objeto de amor do passado, revertidos em força oposta ao princípio da modernidade de ter um 

tempo social acelerado para alcançar mais rapidamente um ponto futuro por meio de uma tecnologia. É 

o lema da pós-modernidade frear o ritmo do progresso disparado na modernidade? Em O Declínio, 

vimos a antiheroína intelectual mencionar o retardamento do processo de declínio da civilização como 

única solução reminiscente. Prestemos  atenção ao fato de que o pensamento de Dominique tem raízes 

na teoria de crítica de Marcuse, no momento em que o filósofo fala de um rompimento com a 

racionalidade tecnológica prevalecente como alternativa de por fim aos elementos irracionais e 

antihumanos da racionalidade. 

Marcuse marcou o pensamento criativo de Arcand, sobretudo na feitura de seus documentários 

das décadas de 1960 e 1970, e a iconicidade do pensamento marcuseniano sobrevive na condição de 

signo discursivo no filme  de 1987.  A cognição anterior, que é a de Marcuse,  provem do lado de fora 

da ficção para determinar o modo de pensar subsequente do personagem de Arcand. A qualidade do 
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discurso teórico que vem da teoria crítica marcuseana não é introjetada no corpo dos objetos que 

povoam o interior da ficção sem um intérprete para operar a mediação entre eles. O interessante é ver 

que, além de Hennebelle (1975), Bergeron (2012) reconhece que o crítico da cultura conseguiu fixar 

sua epistemè no modo de Arcand ver a sociedade,  retratada  em seus filmes, a ponto de o cineasta usar 

um termo da ciência crítica de Marcuse para classificar o tipo de consciência dos operários nas fábricas 

no Quebec. 

Pour reprendre les termes d’Arcand, les ouvriers vivent dans le climat réconfortant 

d’une “conscience heureuse”.[…] La plupart sont d’Herbert Marcuse, un philosophe de 

l’École de Francfort, auteur de L’Homme unidimensionel, qui avait beaucoup marqué 

Arcand à la fin des années 1960, comme plusieurs autres jeunes de sa génération. 

Marcuse était le penseur de référence à l’époque sur la question de 

l’aliénation.(BERGERON, 2012, pg. 17)
97 

 

 Nesse sentido, A Era é um filme distópico e nacional de autor que fere o valor de um objeto, o 

automóvel, venerado pelos personagens dos filmes produzidos por Hollywood desde 1945. O signo 

indicial-reactivo da “marcha-ré” pode significar uma resposta de negação de Arcand aos filmes de 

massa produzidos nos Estados Unidos, nos quais carros perseguem outros em alta velocidade, 

provocando explosões e mortes. Na produção de A Era, percebe-se que Arcand está mais seguro de sua 

individualidade autoral, o que o incentiva a gerar corajosamente um signo responsivo aos signos-

clichés, simbolizados e enrijecidos pelas narrativas dos filmes de ação, gravados nas estradas e ruas do 

império vizinho. 

Vejamos a simultaneidade de planos diferentes em uma única cena para traduzir a  ação 

transgressiva de Jean-Marc: 
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Tradução livre:Nas palavras de Arcand, os trabalhadores que vivem na atmosfera reconfortante de uma "consciência feliz". 

[...] A referência é Herbert Marcuse, filósofo da Escola de Frankfurt, autor de O homem unidimensional, que marcou muito 

Arcand no final dos anos 1960, como muitos outros de sua geração. Marcuse foi o pensador de referência no época sobre a 

questão da alienação. 
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 Nessa sequência de imagens, a simultaneidade começa no plano expressivo, captando as 

lágrimas no rosto de Jean-Marc, vai para um plano médio para denotar o índice da perseguição, se 

desloca para o plano panorâmico para captar a quase-tragédia, dá um close-up na marcha, volta para o 

plano expressivo para mostrar a feição do outro motorista e, por fim, retorna para o plano médio para 

testemunhar a colisão entre os carros. São as análises do comportamento destes tipos de signos que 

inspiram Booker (1994) a dizer que os filmes distópicos derivam do medo da humanidade de ser 

dominada pelas máquinas ao retratar temas ficcionais ligados ao crescimento desenfreado da tecnologia, 

com sua consequente  hipervalorização. É também mais uma razão para Bergan (2010) definir a cidade 

distñpica como “um ambiente em que solitários desiludidos vagam no mundo onde os computadores 

têm status mais elevado do que os seres humanos”. Jean-Marc abandona o automóvel e sai caminhando 

solitariamente, mostrando indiferença à perda do bem material. Aliás, por várias vezes, Arcand capta a 

imagem de Jean-Marc caminhando sozinho no meio das ruas de Montreal indo, até aquele ponto, para 

um lugar nadificante. 
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 Esses tipos de formas imagéticas produzidas por Arcand, vistos acima em L'âge des Ténèbres,  

mostram traços de semelhança muito fortes com o filme distópico Fahrenheit 451 (1966), de François 

Truffaut, no auge narrativo em que  o antiherói do cineasta francês, nascido originalmente no romance 

homônimo do escritor estadunidense Ray Bradbury, de 1953, dá partida  para sua fuga ritmada por uma 

estética de perseguição. Solitário e à pé, fora da cápsula automobilística, Guy Montag adentra num 

atmosfera natural esquecida pela civilização, que equivale ao nadir da distopia. Afastando-se do zênite 

vigiado e condicionado da distopia, sequência por sequência,  um corte após o outro, o personagem e 

seu percurso oferecem à câmera sinais prévios de um “comunidade por vir” na ficção distópica  de 

Truffaut. O plano distanciado, de captação do objeto em movimento, para expor todo o corpo do ator, 

numa encenação e linguagem  idealizadas,  se repete de modo peculiar, sinalizando para o crítico a 

existência de uma afinidade icônica entre esses cineastas, pois estes signos dinamizados vão se 

simbolizando naturalmente através da necessidade de cada estética e de cada manifesto autoral. 

 Os atos de “andar à pé” e de “isolar-se” em Fahrenhiet 451, assim como a reação de “marcha-

ré” e a “busca por retiro” em A Era, são reivindicações humanistas destes cineastas-autores pelos 

exercícios físicos e psíquicos de resgate do contato do sujeito com ele mesmo e de repensar as 

necessidades supérfluas no alhures  da matrix tecnológica pós-industrial onde objetos de desejo são 

criados com fins de sustentar o capitalismo através do consumismo. 
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 As imagens do filme de Arcand acima nos transportam também para cenas do filme O discreto 

charme da burguesia (1972), de Luis Buñuel. Comparando-as com as imagens de Buñuel, veremos 

suas especificidades e diferenças em suas formas. Em Arcand, o protagonista caminha solitariamente e 

desolado, e, em Buñuel, os casais permanecem juntos numa estrada. Com essas imagens, os dois 

cineastas produzem  um signo estético semelhante, praticamente o mesmo signo de qualidade 

produzido na consciência do receptor: o de que os personagens estão fugindo de algo e não se sabe 

onde o caminho que eles tomam vai dar. 

   

 Há sempre uma sensação de incerteza em relação ao devir. Mas não é esse o zeigeist da pós-

modernidade? Sem lutas por utopias mais humanizadas, os indivíduos são empurrados para uma 

direção frontal com o sentimento de medo do que está por vir, porque a pós-modernidade já não 

garante uma realização do ideal, como a ideia de progresso defendeu. Buñuel não foi um cineasta 

estrita e inteiramente distópico como Arcand. Ele foi o principal transpositor da arte surrealista, que 

começou na vanguarda modernista da primeira metade do século XX, para a linguagem 

cinematográfica. Todavia, seus filmes geralmente são entrecortados por sub-narrativas de sonho e de 

pesadelo que seus personagens contam no meio do todo-narrativo. 

A sensação que os personagens têm de estarem vivendo em territñrios oníricos “bons”, os 
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“sonhos”, e em territñrios oníricos “maus”, os “pesadelos”, é geralmente o tratado estético que os 

artistas distñpicos têm recriado em  suas obras. Arcand joga alternadamente com a narrativa do “sonho”, 

que está nos delírios sádicos e narcisistas do personagem, e com a do “pesadelo”, que está na realidade 

trágica vivida por Jean-Marc. Devemos, assim, observar que Arcand não é um realista puro. Realismo e 

surrealismo, concepções artísticas cujos princípios se opõem teoricamente, se mesclam devido à 

potência transcriativa do autor. Contudo, enquanto ideologias estéticas, parece que nem o realismo 

marxista e nem o surrealismo buñueliano conseguem aquietar o espírito transgressivo de Denys Arcand. 

O tema da revolta contra o objeto técnico é corrente nas ficções distópicas, sobretudo na fase de ruptura 

do antiherói com todos os valores culturais de sua sociedade. 

Assim como Jean-Marc, em A Era, renuncia à direção da máquina, abandonando-a e 

destruindo-a, Nathalie, em As Invasões, tem atitude semelhante quando lança o telefone celular de 

Sebastien ao fogo, e Mário, em  O Declínio, ocupa um lugar nas margens da sofisticação material e 

linguística, como observou Pérusse (apud LOISELLE, 1995). Enquanto objeto dinâmico, a reação 

agressiva do sujeito ressentido não pertence restritamente à esfera diegética do código da distopia. Em 

A Era da Inocência, a ação destrutiva tem função antiheróica e libertadora para Jean-Marc, dentro da 

cultura do Quebec, na medida em que o personagem, ao se separar de sua mulher (nervosa e 

verborrágica) de modo aguerrido, se despe da roupagem típica do homem quebequense (calmo, 

resignado, prático e acomodado, normopático). Bergeron (2012) conta que Arcand, para criar o casal 

Leblanc, se inspirou no modelo conjugal dos personagens Guy e Sylvie da famosa série humorística 

transmitida nos anos 1990, Un gars, un fille. Eles representam para a cultura popular do Quebec os 

estereótipos sexuais do casal comum no qual o homem incorpora a calma e a mulher encarna o 

capricho e a histeria. Ambos com exagero. 

De la Sylvie d’Un gars, une fille à la Sylvie de L’Âge dês ténèbres (Arcand l’a baptisée 

Sylvie Cormier-Leblanc), rien n’a changé, sinon la cruauté du regard, qui rend cette 

fois l’hystérie et les caprices du   personnage beaucoup moins avenants (BERGERON, 
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2012, pg. 101)
98 

 

Vejamos o diálogo entre Jean-Marc e Sylvie em um dos momentos de desenlace da narrativa: 

 
Sylvie: Pelo menos uma vez me diga o que você tem contra mim. Não tive que casar?! 

Casei. Ter filhos, ter um emprego. Eu os tive. Eu tenho que representar. Eu represento. 

Eu sou a terceira melhor corretora suburbana no Canadá. De um lado ao outro. Eu 

penso em relax? Eu faço yoga. Tirar férias? Cuba todo ano. Ficar jovem? Eu malho 2 

horas três vezes na semana. O que mais você quer? Sexo? Você nunca pede. Eu estou 

te avisando, volte agora, ou não volte nunca mais. Há outra coisa que eu quero lhe 

dizer. Eu odeio sua arrogância. Como se você fosse mais esperto, mais brilhante, mais 

profundo. Acorde! Você se chamaria de um sucesso? 

 
Jean-Marc: Você sabe. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Mas eu poderia te 

matar. Não é inimaginável. 

 

Através das reações anárquicas e anticonvencionais do antiherói, Arcand abala as estruturas 

desse mito popular do Quebec, o homem normopático.  Acreditamos que o cineasta não dialogou 

intersemioticamente com a rede de signos populares somente para  tornar o seu filme mais próximo do 

público de massa, do público de televisão. A transcodificação dos símbolos do imaginário popular do 

Quebec vem acompanhada, como qualquer outra operação tradutória, de uma tradução crítico-criativa. 

Nesse ponto de ruptura, é o signo indicial da “reação” que desmonta o símbolo da sociedade, 

descolando os ícones “calmo”, “passivo”, “pacífico” do objeto dinâmico “homem quebequense”. Como 

disse Peirce, a reação é efeito do homem reflexivo no degrau da secundidade, havendo uma relação 

efetiva com o objeto, de dissociação ou de envolvimento. Por isso, Peirce aponta para a natureza dual 

do índice.  O que motiva Jean-Marc a agir com força física, psíquica e contra-discursiva emana do 

terreno da primeiridade, pois, nesta instância subjetiva, as sensações de mal-estar e os sentimentos de 

remorso do sujeito vazio de resistência utópica não são criticadas, questionadas ou refletidas porque ele 

se encontra no estado de virtualidade. Aqui ele ainda é paciente porque ele tem a experiência, mas não 

tem a percepção dos objetos e significados nela inseridos. 

À medida que a experiência no mundo exterior o conduz à zona do conflito, à  secundidade, 

                                                 
98

Tradução livre:Da Sylvie  de Un gars, une fille  à  Sylvie de A Era da Inocência (Arcand a nomeu Sylvie Cormier-

Leblanc), nada mudou, exceto a crueldade do olhar  nos momentos de histeria e os caprichos do personagem  muito menos 

agradáveis. 
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como vimos em cenas acima, a percepção sofre mudanças e começa a se voltar para a realidade externa. 

Agora, Jean-Marc é agente das reações e não mais objeto das ações. Peirce diz que, nessa categoria, 

existe obviamente um sentido de resistência. Portanto, “não há esforço sem resistência equivalente, e a 

resistência implica o esforço ao qual resiste”(PEIRCE, 1983, pg. 90). O choque que ocorre no 

conhecimento dos eventos produz um sentido de mudança repentina da percepção. Ora, a estética das 

ficções distópicas se destacou justamente pela semiose das colisões entre forças estáticas, do choque da 

percepção com a realidade e do conflito e ação de forças. É assim que Jean-Marc se liberta do trabalho 

no qual tinha função de autômato defensor dos direitos do cidadão para com o Estado e não o contrário, 

de sua família completamente apregoada aos costumes da cultura do monopólio tecnológico, e 

principalmente da metrópole. Neste espaço de utilitarismos, até as relações afetivas são manipuladas 

por programas de encontro que são, na verdade, metalinguagens dos valores da época atual. 

Fazemos, então, uma leitura  da artificialidade reinante nas relações enfrentadas por Jean-Marc 

em um desses programas que visam à formação de “casais perfeitos”. 

Primeira pretendente: Olá! Eu sou Guylaine. 

Jean-Marc: Jean-Marc. 

Primeira pretendente: Eu quero filhos, Jean-Marc. 

Jean-Marc: Eu fiz vasectomia, Guylaine. O que temos que fazer? Esperar? 

Primeira pretendente: Está certo! 

Segunda pretendente: Eu sou Lynne. 

Jean-Marc: Jean-Marc. 

Segundo pretendente: Você não treina, treina?! Fazer musculação. 

Jean-Marc: Não. 

Segunda pretendente: Eu pratico stair-master quarenta e cinco minutos por dia. 
Jean-Marc: Eu vejo. 

Segundo pretendente: Eu gosto de homens musculosos. 

Jean-Marc: Nesse caso... 

Terceira pretendente: Quanto você tira? 

Jean-Marc: 68.000 mil dólares canadenses. 

Terceira pretendente: Eu não vou por menos de 100.000 mil. Eu penso que eu valho a 

pena. 

Jean-Marc: Sim, claro. 

Quarta pretendente: Que carro você dirige? 

Jean-Marc: Um Hyundai. 

Quarta pretendente: Coreano? 

Jean-Marc: Sim. 

Quarta pretendente: Um carro econômico? 

Jean-Marc: Sim, muito econômico. 
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Quarta pretendente: Maravilhoso. 

 

O autor volta a recapturar as forças virtuais do discurso crítico marxista contra a sociedade do 

capital para denunciar as consequências de sua hipervalorização sobre as relações humanas. A crítica 

direta que Arcand não pode fazer à Hollywood, à Telefilm Canada, à O.N.F., a Paramount, a Miramax, 

são transferidas para a percepção dos valores individuais no bojo das relações afetivas. Arcand não 

critica a causa, mas denuncia a consequência, pois ele tem a consciência de que são os estúdios e os 

écrans midiáticos os maiores disseminadores dos valores da cultura capitalista. Ele mesmo, em 

entrevista à Veja, admitiu que, durante a sua carreira, a direção de uma série de comerciais no intuito de 

vender “falsas necessidades” lhe causou muito desconforto moral. “Acho que pôr o talento à serviço de 

vender coisas de que as pessoas não necessitam é um mau uso dele. O consumismo tomou o lugar da 

fé.”(ARCANDapudVEJA, 2004) Quando Marx diz que a produção capitalista é hostil à arte e à poesia, 

podemos ampliar a reflexão de que ela hostiliza a crítica social transposta para a mise-en-scene, no caso 

do cinema. 

Os nomes citados acima são de grandes empresas para qual o diretor trabalhou e onde pôde 

perceber que, entre a práxis artística de autor e a lucratividade  por meio do consumo massivo do 

produto fílmico, reina a concepção de liberdade condicionada às necessidades de se manter no mercado: 

Un artiste n’évolue pas seul, Il évolue dans une société qui l’encadre et lui permet 

d’exister – ce qui, pour autant, n’équivaut pas à un déni de souveraineté. La liberte 

n’est rien sans les conditions d’exercice de la liberté, et un artiste peut souhaiter les 

deux sans risquer de se dédire.(ARCANDapudBERGERON, 2012, pg. 104)
99 

 

Em uma de suas contradições, Arcand mostra que a fuga do zênite infernal da sociedade 

distópica requer um distanciamento das condições sociais vividas na metrópole para que o corpo 

subjetivo do antiherói se desfaça de todos os hábitos, costumes, modos de pensar, ser e agir, e refaça 

sua relação com a existência partindo novamente do “nada”.  Igual a Sylvaine em As Invasões, Jean-
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Tradução livre:Um artista não evolui só, evolui em uma sociedade em torno dele e que lhe permite existir - o que, por isso 

mesmo, não equivale a uma negação da soberania. A liberdade não é nada sem as condições para o exercício da liberdade e 

um artista pode querer, ao mesmo tempo, os dois sem correr o risco de se contradizer. 
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Marc se refugia em lugar nadificante, uma comunidade que fica às margens do progresso urbano, 

capitalista e tecnológico de Montreal. Nessa comunidade, Jean-Marc fica isolado na casa do seu pai já 

falecido. Lá, ele se despirá dos fantasmas de seu delírio na medida em que  passa a ter uma relação 

mais íntima com a natureza. Ele é regido pelos signos dos silêncios momentâneos, sons de aves e da 

contemplação de horizontes naturais. É um momento de transcendência para o personagem à medida 

que se afasta do automatismo técnico da civilização hipermoderna, para ter contato com a natureza 

esquecida. E isso fica patente em As Invasões quando a personagem Gaëlle, noiva de Sebastien, diz que 

a vida não se constrói com moral de cantor popular através de canções, por exemplo, Love me tender e 

Ne me quitte pas.   

Trata-se de um resgate de uma parte da história social do Quebec pelo retorno de Jean-Marc a 

uma comunidade rural que preserva costumes de solidariedade e de comunhão e se sustenta numa 

estrutura semelhante às comunidades bucólicas resistentes à industrialização do século XIX, descritas 

por Morissonneau (1978). Ele não só retorna à comunidade, ele foge do futuro para voltar ao passado, 

tempos separados no mesmo tempo, o presente. A comunidade para qual Jean-Marc retorna vai 

remontar o mito do norte quebequense surgido no imaginário de famílias agrícolas no século XIX. 

De acordo com Morissonneau (1978), depois de 1840, nasce o mito da terra prometida como 

utopia de reconquista de um território virgem por parte do povo canadense francês, após ter 

testemunhado a trágica rebelião dos patriotas de 1937 a 1938. O retorno de Jean-Marc a esse passado 

bucólico, visto como nocivo e subversivo pela elite quebequense da época, gera uma inconstância no 

pensamento de Arcand em relação aos modos de escapada da cidade distópica. Os antiheróis se burlam 

em seus deslocamentos geográficos. Enquanto Sebastien e Sylvaine fogem do Quebec, Jean-Marc 

retorna ao passado histórico desta nação. A casa do pai de Jean-Marc se localiza em um vilarejo no qual 

seus habitantes ainda preservam valores mais próximos do que se espera da noção de humanismo, tais 

como respeito à pessoa humana, solidariedade, comunhão, companheirismo, trabalho em conjunto sem 
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recompensa, culto à simplicidade, à calma, à igualdade, ao amor, à paciência, à solidão e a tecnologias 

mais rústicas que não agridem a natureza. Jean-Marc traz esses valores voltando para o passado, o que 

pode ser entendido como crítica metalinguística ao modo de pensar os tempos da série hollywoodiana 

de sucesso De volta para o futuro, narrativa da ficção científica em que um cientista e um jovem 

exploram experiências surreais de retrocesso e antecipação do tempo a partir de uma máquina 

automotiva. Como já dissemos, a distopia de Arcand se diferencia da FC e de outros tipos de distopias 

por seu engajamento sincrônico com o presente imediato da cultura. Quando ela se inscreve na 

consciência de Arcand, mostra que passado e futuro convivem existencialmente em um mesmo tempo 

presente. A cultura de algumas comunidades, como a de Deschambeault, cidade natal de Arcand, está 

muito mais apegada aos valores ancestrais da Nouvelle France do que às tendências futuristas de 

Montreal. 

 O signo indicial-reativo do “retorno à casa do pai” no fim de A Era certamente fará com que 

os críticos conhecedores da biografia de Arcand o associem a um objeto real da história de vida do 

cineasta. Na biografia Denys Arcand: L’ange exterminateur escrita por Réal La Rochelle, o diretor 

lamenta-se de não ter expressado verbalmente seu sentimento de amor pelo seu pai, seu símbolo de 

segurança na infância, enquanto ele estava vivo. O tema da relação entre pais e filhos, trabalhada em As 

Invasões, é retomado em A Era numa intensidade dramática menor, mas sem perder a ligação com a 

biografia do autor. Inclusive, o primeiro título a ser dado a As Invasões foi Pais e Filhos. 

“J’ai accompagné dans nos hôpitaux mon grand-père, mon père et ma mère, tous morts 

du cancer. Je n’ai jamais dit à mon grand-père, ni à ma mère et surtout pas à mon père 

à quel point je les aimais. J’aurais dû(ARCAND apud LAROCHELLE, 2004, pg. 

44)
100 

 
Le scénario initial des Invasions Barbares s’appelait “Père et fils”. Aujourd’hui, Denys 

Arcand confie: “J’aimais beaucoup mon père, je l’adorais. C’était un homme 

formidable, doux, fort, gentil, très present, quoique pas extraordinairement affectueux 

physiquement. Je me souviens qu’étant enfant, les quelques fois où Il me prenait dans 

ses bras, où j’étais enveloppé dans ses bras – Il était très costaud, avait des bras solides 

                                                 
100

Tradução livre:Eu acompanhei em nossos hospitais meu avô, meu pai e minha mãe que  morreram de câncer. Eu nunca 

disse a meu avô, ou a minha mãe, e certamente nem ao meu pai o quanto eu os amava. Eu deveria ter dito. 
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– ce sont les moments ou je me suis senti le plus en sécurité de toute ma vie. En 

sécurité dans les bras de mon père. Depuis, qu’il n’est plus là, cette sécurité me 

manque et j’essaie de la donner à ma fille en la tenant dans mes bras, en lui dissant que 

là, personne ne peut la rejoindre”(ARCANDapudLAROCHELLE, 2004, pg. 274).
101 

 

Pondo lado a lado as imagens denotativas da relação de Jean-Marc com a casa do pai e as falas 

do autor nas citações acima, percebemos que sentimentos de arrependimentos, frustrações e o desejo 

irrealizável de voltar ao passado, para reparar algo, são transcriados em objetos dinâmicos que vão 

manter vínculos de parentesco com  objetos reais do mundo extradiegético de Arcand. Ela regenera, no 

sentido mesmo de corrigir, os signos sentenciais que ficam consumindo a energia psíquica criadora do 

cineasta. As sentenças “aquela segurança da qual eu sinto falta” ou “eu nunca disse ao meu pai o 

quanto eu o amei” são reinventadas na escrita da narrativa de ficção com novos direcionamentos e 

sentidos que desembocam no signo reactivo do “retorno”. 

Aproveitamos, então, para perguntar ao diretor, em nossa entrevista, sobre a relação entre o 

retorno de Jean Marc à casa do seu pai e sua cidade natal, Deschambault de Porte-Neuf. 

Lucas M. S. De Souza: Melanie Klein, a  Freud's disciple, realized that the 

artists, in their creative processes, project their children anxieties to works 

of art. In this, she saw a therapeutic power of repairing of archaic 

emotions through art. In Days of Darkness, the only way out for Jean-

Marc is isolation in the summer house of his father, that is in a town could 

remind us Deschambault de Porte-Neuf. The return of the Father and 

Deschambault would be your  individual unconscious utopia? 
Denys Arcand: Yes. It's possible what you write. I'm not sure about the 

return of the Father, but the return to your origins.(...) They  feel like at 

home in the woods. It`s a place where they`re safe. (...) I`m like that. (…) 

You can see this in a lot of books written in Quebec, you can see this in a 

lot of films of Quebec where the guy actually goes in the country, goes in 

the woods, goes in the rivers, where they feel protected, where they can 

communicate to his environment, to the nature, into the universe(...)
102 
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Tradução livre:Os primeiros cenários de Invasões Bárbaras se chamariam "pai e filho". Hoje, Denys Arcand diz: "Eu 

amava meu pai, eu o adorava. Era um homem maravilhoso, doce, forte, bom, muito presente, embora não  

extraordinariamente afetuoso. Lembro-me quando criança, nas poucas vezes em que ele me tomou em seus braços, e eu 

estava envolto em seus braços - ele era muito forte, tinha braços fortes - estes são tempos em que eu me senti mais 

segurança na minha vida. Seguro nos braços de meu pai. Desde então,  que ele se foi, eu sinto falta de segurança e tento dar 

a minha filha segurando-a em meus braços dizendo que, nesse caso ninguém pode me substituir." 
102

Tradução livre: Lucas M. S. de Souza: Melanie Klein, uma discípula de Freud, percebeu que os artistas, em seus 

processos criativos, projetam suas  ansiedades infantis para obras de arte. Nisto, ela viu um poder terapêutico da 

reparação de emoções arcaicas através da arte. Em A Era da Inocência, a única saída para Jean-Marc é o isolamento na 

casa de verão de seu pai, que está em uma cidade que  poderia nos lembrar Deschambault de Porte-Neuf. O retorno do 

Pai e Deschambault seria sua utopia inconsciente individual? 

Denys Arcand: sim. É possível que você escreve. Eu não tenho certeza sobre o retorno do Pai, mas o retorno às suas origens. 
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 Em Literatura e cinema: traduções intersemióticas, Lícia de Souza (2009, pg. 125) estudou a 

tradução biográfica na linguagem cinematográfica, relatando a importância dos biógrafos, pois eles 

reformulam o discurso da narrativa do sujeito pesquisado com depoimentos e reportagens, do mesmo 

modo que La Rochelle (2005) escreveu a de Denys Arcand. O entrecruzamento e a divergência dos 

códigos ficcionais, biográficos e autobiográficos é entendido por Souza como um processo natural, já 

que a intersemiose não implica reprodução fiel do objeto que se tem como signo de referência. A esfera 

fictícia no pós-modernismo permite o equilíbrio dialético entre o que é simbolicamente determinante e 

o que é expressivamente transgressivo no cinema. Souza (2009) tem ciência de que são as forças 

icônicas que “conseguem descentrar as visões histñricas tendencialmente oficializadas” (SOUZA, 2009, 

pg. 128). 

Quanto ao índice do “retorno”, Plaza (1988, pg. 185) tem uma leitura interessante guiada pela 

filosofia Oriental. Por isso que as concepções de distopias mais recentes, como a de Daniel H. Dei, não 

aceitam o fenômeno como o termino definitivo das potencialidades humanas para transmutar os valores 

de uma utopia já deteriorada. Assim, é limitada a interpretação de que o retorno à casa do pai seja o 

“fim” da narrativa e do personagem.  Além do quê, já sabemos que Arcand é um intérprete autocrítico 

de seus objetos, formas e discursos criados, sendo um cineasta que tende a resgatá-los, remodelando-os 

em seus novos códigos narrativos ou mostrando que o signo se desenvolve, de uma ficção para outra, 

com lei vital. 

Em O Declínio, a cidade de Montreal não é explorada pela câmera do cineasta. Não é na 

metrópole canadense que a trama deste filme se desenrola, mas Arcand consegue emitir sua concepção 

a respeito da cidade preenchida de qualidades pouco humanas e pouco utópicas.  O espectador sabe que 

a narrativa de O Declínio se particulariza entre as demais pelo retiro dos intelectuais acadêmicos da 

                                                                                                                                                                        
(...) Eles se sentem  em casa na floresta. É um lugar onde eles sentem seguros. (...) Eu sou assim. (...) Você pode ver isso em 

um monte de livros escritos no Quebec, você pode ver isso em um monte de filmes do Quebec, onde o cara vai realmente 

para o interior, vai na mata, vai para os rios, onde eles se sentem protegidos , onde eles podem se comunicar com seu 

ambiente, com a natureza, com o universo (...) 
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área de História em um chalé localizado às margens do Lago Memphremagog no Quebec. Durante suas 

filmagens na metrópole, a máquina transpositiva de Arcand trafega mais em ambientes fechados ou 

privados (instituição universitária, academia de ginástica, sauna, residências e prostíbulo) do que 

espaços público-urbanos. Somente através do feedback  que salta para a narrativa quando Rémy 

relembra sua peregrinação com um professor visitante de origem africana pelas ruas de Montreal é que 

percebemos os elementos mais distópicos da cidade. Nesse retorno ao passado guardado na memória 

do personagem, fica patente que Montreal é a cidade do consumo de eletrodomésticos, da 

comercialização do sexo, da ansiedade humana causada pelo hedonismo, da desilusão, do fetiche, da 

descartabilidade do outro, do trânsito constante de automóveis e da deriva. E também da cultura 

noturna, pois a cena é rodada no período da noite, apontando para o funcionamento ininterrupto e 

“sonâmbulo” da máquina urbana. Os críticos notam que a escuridão da noite deixou de ser uma mera 

qualidade para se tornar um símbolo na filmografia de Arcand. O cineasta reconhece que setenta e 

cinco por cento das ações em seus filmes são gravadas à noite e ele as justifica como sendo um hábito 

herdado de sua juventude, quando ele “amava o período da noite”. 

I used to get up very late, once the day was almost over, and I would live at night. Or 

maybe it is something even deeper than that, in my subconscious.  My films are 

filled with elements that do not make sense to me, but nevertheless I put the 

there because they are part of my vision (ARCANDapudLOISELLE, 1995, pg. 

143)
103
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Tradução livre:Eu costumava acordar muito tarde, uma vez que o dia estava quase no fim, e eu gostava de vagar pela 

noite. Ou talvez seja algo ainda mais profundo do que isso, no meu subconsciente. Meus filmes estão cheios de elementos 

que não fazem sentido para mim, mas mesmo assim eu coloquei isso lá porque eles fazem parte da minha visão. 
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Portanto, para escapar desta semiosfera dominada pela ditadura do capitalismo, os 

personagens intelectuais adotam a mesma estratégia de fuga da cidade distópica que Jean-Marc em A 

Era e Sylvaine em As Invasões: se distanciar do polo tenebroso para contemplar horizontes e paisagens 

naturais no polo iluminado. Podemos ver isso na sequência de imagens na cena, após o almoço, quando 

eles caminham em direção ao lago. É interessante notar que, nessa sequência de imagens, além dos 

personagens intelectuais, o autor, na condição de narrador dotado de linguagem não-verbal, paralisa a 

lente de sua câmera sobre os objetos da natureza local. Isso significa que o próprio autor busca, de certa 

forma, um lugar utópico dentro do seu fazer fílmico? A questão é que o modo de captação dos objetos 

externos, os tipos de objetos e o esforço de Arcand para se concentrar neles, tanto em A Era, em As 

Invasões e em O Declínio, relembram o método de filmagem do cinema “direto”, produzindo a imagem 

exata do real concreto, e,  recebem influência da arte visual do pós-impressionista francês Paul 

Cézanne no que se refere aos  objetos a serem captados. Em O Declínio, assistimos a uma sequência de 

close-ups em objetos e fenômenos da natureza (pôr do sol, folhas, flores, etc) para emitir a mensagem 

ao espectador de que os intelectuais passeiam por um lugar romanticamente utópico, rodeado por 

objetos indiciais e simbólicos que representam harmonia, simplicidade, quietude e paz. 

 
 

Em A Era, o cineasta do Quebec encerra sua narrativa com um fenômeno de transmutação 

explícita das pinturas de Cézane. Ela está localizada nas duas últimas imagens do filme. O protagonista, 

em seu remanso bucólico, se oferece para descascar maçãs que serão usadas para fazer a geleia ou o 

doce da fruta.  A câmera parte da transposição de Jean-Marc num plano médio, expressivo, para exibir 

seu recolhimento em modo de ser e de trabalhar pastoral que já não apresenta sintomas de danos à 
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saúde do corpo e ao meio ambiente. Em seguida, Arcand movimenta a câmera lentamente para frente, 

aproximando cada vez mais a lente do aparelho cinematográfico da ação realizada por Jean-Marc de 

“descascar as maçãs”. A movimentação da câmera termina na operação de dois close-ups sequentes. 

Primeiro, a câmera foca nas mãos do protagonista descascando as maçãs e, depois de um corte de 

imagens, põe em foco a cesta cheia de maças ainda não descascadas. A partir desta paralisação da 

câmera sobre tal índice, o espectador-crítico assiste a um fenômeno intersemiótico explícito que joga 

com as qualidades de outra linguagem visual, que é a pintura, dentro do próprio código fílmico. 

Sabemos que cinema e pintura se enquadram dentro da classe das linguagens artísticas visuais e os 

signos qualitativos que os diferenciam é o movimento e o áudio. Neste processo de transmutação que 

fecha a narrativa, a trilha sonora de fundo permanece, mas a imagem fica congelada para ser submetida 

a um efeito de transformação que reinveste nos ícones, os traços e o estilo, e nos objetos que se 

tornaram simbólicos no acervo de obras do pintor francês Paul Cèzanne (1839-1906). 

Identificamos as “maçãs”, a “toalha de mesa”, a “mesa”, a “cesta de frutas”, o “ambiente 

arborizado”, a “prática de jardinagem” e a “simplicidade das casas” como signos simbñlicos no 

conjunto da obra do pinto francês, tais como Telhados vermelhos (1877), Moinho em Couleuvre 

Pontoise (1881), Natureza-Morta com Sopeira (1872), Frutas sobre uma Mesa (1864), Maçãs e 

Biscoitos (1880), que terminam sendo recriados na forma de cenário realista e natural com ares de lugar 

utópico reencontrado. Como já havíamos sugerido em parágrafos anteriores, para o artista, a 

transmutação dos sentimentos e das emoções tem um caráter terapêutico de reparação de ícones 

degenerados na interioridade do artista (KLEIN, 1981). Com  o depoimento de Arcand revelando seu 

ressentimento em relação à morte dos pais, podemos dizer que não é apenas o personagem Jean-Marc 

que retorna para a casa de campo do pai, mas Arcand, inconscientemente ou não, reconstrói na ficção 

um elo afetivo perdido na vida real. Além do quê, o local para o qual Jean-Marc se refugia tem aspectos 

semelhantes aos da cidade natal do cineasta quebequense, Deschambault. Assim, concordamos com 
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Truffaut que, nos bastidores da subjetividade de cada personagem cinematográfico, circulam os ícones 

do autor, que, consequentemente, impelem sobre os signos delineadores das identidades dos seus anti-

heróis. As correntes filosóficas (Nietzsche, Valliéres, Godard, Buñuel, Marx, ect) que inspiram o 

sujeito-autor Arcand são atraídas, de modo centrífugo, para a composição de seus objetos dinâmicos ou 

imediatos que é a representação e compõem a montagem. 

Ademais, um fato aqui é curioso: qual o interesse de Arcand em investir nos signos de uma 

corrente artística europeia do final do século XIX transpondo-os para seu filme distópico dos século 

XX e XXI? A primeira intenção parece ser extremamente estética, com o objetivo de reproduzir as 

sensações similares àquelas que as telas do pintor francês provocam, já que o local de retiro de Jean-

Marc é uma comunidade rural que cultiva os mesmos signos presentes nas obras de Cézanne 

produzidas a partir de 1870. Numa só operação intersemiótica, Arcand transcria sensações e transpõe 

ou desloca objetos dinâmicos, que, culturalmente, não deixam de ser objetos reais. Em função da 

tecnologia disponível para se trabalhar nas etapas de montagem e de edição das imagens, a explicitação 

de um fenômeno intersemiótico como o que analisamos indica a operação ousada de Arcand para testar 

os limites entre as artes de linguagens visuais. A metamorfose da imagem fílmica, já constituída de 

signos transcriados, em imagem pictórica mostra o lado positivo da reprodutibilidade técnica tão 

alertada por Benjamin (1994) como uma prática industrial de reprodução massiva do objeto artístico 

que acarretará na perda da autenticidade do artista e da obra. Ao invés de testemunharmos os possíveis 

danos à aura do autor,  percebemos, com perplexidade, a liberdade criativa do produtor diante das 

múltiplas possibilidades de operar com signos e o seu não-distancimento do cinema de arte mesmo 

inserido num clima cultural na qual a lógica do capitalismo expansionista e imperialista tende a 

ameaçar o artista e sua obra com a coisificação. 

Mesmo com cenas rodadas e filmadas realisticamente em ambientes naturais da cidade de 

Montreal, para transmitir a sensação de facticidade e que possuem também significados históricos para 
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a população,  a metrópole quebequense, na mente intérprete e crítica de Arcand, se divide em duas: a 

distópica, da qual os personagens de seus filmes escapam para se isolarem no nadir utópico, e a real, na 

qual o autor vive e tem sobre ela uma reação intelectual ambivalente de admiração e de ironia. Como 

lemos anteriormente em depoimento, Arcand enaltece o conforto material do qual a coletividade 

quebequense veio a desfrutar após duas tentativas de ruptura com o Canadá anglófono e, por outro lado, 

o critica cinicamente como a causa de muitas patologias e da mediocridade generalizada. A crítica 

cinematográfica do Quebec qualificou Arcand de “cínico” e ao longo de sua carreira fez parecer que a 

“crítica cínica” se tornou sua marca autoral, sua especificidade. 

O cineasta “cínico” seria aquele artista que tem como ponto de partida em suas narrativas 

imagens cujos objetos encontram-se em estados ideais. Do desenrolar para o desfecho, o cineasta 

realiza uma tradução crítico-icônica que altera os aspectos iniciais dos objetos que abriram o filme. É 

assim que Arcand empreende sua singularidade de cineasta distópico. Os espaços que constituem a 

cidade aparecem padronizados com regras de conduta e de comportamento a ponto de alienar a 

percepção dos habitantes em relação ao real estado das coisas. Respeitando a generalidade ou 

terceiridade das ficções distópicas, sempre há um sujeito que vive do lado de fora do controle total das 

normas instaladas na cidade. Como Dominique, amante dos homens casados em O Declínio, Cherubin, 

descendente de imigrantes em A Era, e Sebastien, capitalista no meio de intelectuais vanguardistas em 

As Invasões, o antiherói age nas fissuras da cidade. 
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3.3 SIMULACROS,  CORRUPÇÕES E ESPETÁCULOS. 

 

 

 

 

 

Devemos reconhecer que, por mais que Arcand tenha trocado a linguagem do documentário 

pela linguagem da ficção, o cineasta do Quebec não perdeu seu espírito de crítico social e muito menos 

se tornou um mero diretor que se restringe às referências de “montagens narrativas” pré-concebidas por 

proprietários de estúdios e que só age movido por ideologias capitalistas de órgãos financiadores. Tanto 

As Invasões e A Era foram filmes lançados em duas versões: uma quebequense e outra internacional. 

Acreditamos que essa duplicação das narrativas seja uma espécie de atitude ética relativa à preservação 

dos índices culturais de sua nação e dos objetos imediatos da consciência do autor em um arquivo 

midiático isolado. Podemos entender sempre que a primeira versão se refere à cultura local, a do 

Quebec, e a segunda versão é uma adaptação da primeira, tornando secundárias as temáticas de cunho 

provincial e dando destaque às problemáticas que afetam todo o globo, como já observaram Ramos e 

Cerqueda (2004). 

 

 

3. 3. 2.  SIMULAÇÃO DO AUTOR. 

 

 

Se pensarmos em termos de cinema nacional de autor, como Hennebelle e Stam nos motivam, 

pode-se perceber que para que o tipo de artista e o gênero no qual Arcand está inscrito sobrevivam 

dentro do mercado mundial de filmes é preciso que o eu criador seja “corrompido” ideologicamente e 

que sua obra “original” sofra  um decalque, gerando uma duplicata ou uma “cñpia imperfeita”. 

Il existe deux versions des Invasions Barbares, la québécoise  et 

l'internationale. Cette  dernière fut d'abord proposée par un  coproducteur 
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français, qui voulait faire l'économie de certains particularismes québécois. 

Pour sa part, dans le but de multiplier le nombre de séances, le  

distributeur français demandait, mais sans l'exiger, une  version plus 

courte de dix minutes. Arcand a fait un essai pour Cannes, qui a plu à tout 

le monde, y compris à un ami comme Piers Handling, le directeur du 

Festival de Toronto, ainsi qu'aux responsables de Miramax, les 

distributeurs du film aux États-Unis.(LAROCHELLE, 2004, pg. 253)
104 

 

 No depoimento a seguir, vemos que a preferência de Arcand está na versão nacional do seu 

filme, a quebequense, mostrando que a versão original preserva traços da individualidade do autor e 

que ele, de certa forma, deseja que as suas particularidades sejam registradas e conservadas em arquivo 

público para serem  protegidas dos processos manipuladores que certamente cortam as ancoragens que 

se dão entre os pensamentos e sensações imediatos e suas concreções. E é a versão original que 

desenvolve em Arcand o sentimento de pertencimento e a visão de completude que serão 

desapropriados pela face desagradável da transcodificação industrial, modificando e reajustando a 

narrativa original em novas leis. Quando os estúdios ligados à Hollywood aplicam  o seu modo de 

transcodificação, a montagem, que se iniciou como “expressiva” durante a prática autoral, passa a ser 

“narrativa” apñs a perda de domínio dos objetos.  Arcand  chega a tratar o negativo de sua obra 

cinematográfica como se ela, relembrando a crítica de Benjamin, tivesse um “aura” envolta do material. 

Em um ponto inicial da narrativa de As Invasões,  percebemos a potência subversiva da imagem por ela 

própria, em menos de um minuto de passagem de planos, escapando do discurso direto  para   a 

metalinguagem crítica. Mais uma vez, consciente de uma existência na qual disputam uma versão 

original e um simulacro, o cineasta do Quebec confia no devir histórico com a expectativa de retorno 

reativo de uma das forças sígnicas distintas, a original ou a modificada. 

Se a versão alterada é uma cópia imperfeita do original e o espaço de negociação que se abre  

gera mal-estar no autor, então, forma-se um “mau-lugar”. Saber que sua obra em estado original será 

                                                 
104

Tradução livre: Existem duas versões das Invasões Bárbaras, a do Quebec e a internacional. Esta última foi proposta pela 

primeira vez pelo co-produtor francês, que queria fazer a economia de algumas particularidades do Quebec. De sua 

parte, a fim de aumentar o número de sessões, o distribuidor francês solicitou, mas não o exigiu, uma versão dez 

minutos mais curta. Arcand fez uma tentativa em Cannes, que deixou todos satisfeitos, inclusive um amigo como Piers 

Handling, diretor do Festival de Cinema de Toronto, bem como os responsáveis pela Miramax, a distribuidora do filme 

nos Estados Unidos. 
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repensada e re-montada por um outro intérprete não produz intolerância no autor do Quebec.  Para 

Arcand, apesar da perda da “aura”, é preciso ter flexibilidade, desapego e atravessar fronteiras 

nacionais para comover audiências  em outros países para crescer em um carreira internacional. 

Pour moi, la version québécoise est mon film au complet. J'en suis très 

content. Elle comprend des longueurs, des méandres, des scènes de 

comédie à la limite du mauvais goût, mais que j'aime bien. La version 

plus courte est efficace, elle s'installe plus vite dans le sujet de la mort 

de Rémy. Je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. Les deux versions 

existent. Le négatif original sera entreposé à la Cinémathèque 

québécoise. Quand le film existera en DVD, il pourrait y avoir place 

pour les deux versions. L'histoire nous dira ce qui est le 

mieux.(ARCAND apud LAROCHELLE, 2004, pg. 253)
105

    
 

Fisgada pelas estratégias publicitárias e promocionais de distribuição do filme nacional em 

escala mundial, a prática criadora de Arcand denuncia a não-intraduzibilidade da versão nacional 

mantida intacta em um código narrativo e midiático. Isso só prova que a versão nacional do filme está 

suscetível às retraduções mais industrializadas e massificadas para atingir sempre um público maior 

formado em localidades exteriores.  Ela é passível de transcodificação criativa não somente por causa 

da natureza autogerativa do signo original de partida, mas porque a própria  condição pós-moderna na 

qual se encontra o autor torna maleável a estrutura física dos objetos criados pela sua imaginação 

inovadora. Há uma lei de manutenção da cultura nacional, criticada ou não, na política destes autores. 

Porém, ela adere ao princípio da flexibilidade na economia do capitalismo em crise. 

 Surge, assim, um novo hábito intersemiótico no processo criativo de Arcand. Na carreira do 

cineasta quebequense, o hábito de produzir duas versões de seus filmes ganhou generalidade a partir de 

1993, com Amor e restos humanos, tendo uma versão de estreia e outra vendida no mercado ou 

projetada nas salas de cinema. Mas não podemos esquecer os documentários On Est au cotton e 

Champlain. Ambos tiveram que sofrer um reajuste, por problemas políticos e históricos, no nível do 

                                                 
105

Tradução livre: Para mim, a versão quebequense do meu filme está completa. Eu estou muito feliz. Ele inclui o 

comprimento, meandros, cenas de comédia beirando o mau gosto, mas eu gosto. A versão mais curta é eficaz, ela se 

instalou mais rápido no tema da morte de Remy. Eu não sei muito o que pensar sobre isso. Ambas versões estão 

disponíveis. O negativo original estARÁ armazenado na Cinemateca Québécoise. Quando o filme existir em DVD, 

poderá haver espaço para ambas. A história nos dirá quem é melhor. 



214 

 

 

conteúdo. Não se pode também apagar da memória a proposta que investidores estadunidenses fizeram 

a Arcand para criar uma versão americanizada de O Declínio, recusada pelo autor, na época, ao saber 

que perderia autonomia total sobre sua obra. Neste momento, está se falando de outro produto em outro 

contexto econômico e político. Estamos tratando, desde então, da condição do cinema nacional de 

ficção distópica produzida por um cineasta quebequense inserido no contexto do capitalismo tardio, 

atravessando o medo global  causado pelos atentados terroristas do dia 11 de setembro do ano de 2001.   

Assim como o produto fílmico nacional se replica, criando um simulacro ou uma cópia alterada 

que será distribuída para um espectador de origem internacional, a integridade do cineasta também 

entra em jogo, colocando o autor numa situação desconcertante. A indústria cinematográfica estimulada 

pelos lemas capitalistas de “circulação” e de “superacumulação” inverte a prevalência da ética sobre a 

estética e o triunfo da estética sobre a ética abala a verdade única que autor tinha de si mesmo e de sua 

prática artística. As pressões que surgem de autoridades empresariais para que o cineasta trabalhe com 

base em signos já transcodificados pelo mainstream irão reprimir a irrupção de toda uma gama de 

transformações sígnicas, de novas formas, o que inibirá também o avanço da consciência criativa do 

autor para níveis de percepção e invenção mais altos. Tanto que os primeiros filmes de ficção de 

Arcand, La maudite galette, Réjeanne Padovani e Gina, são produzidos a partir dos anos 1970, década 

em que a indústria cultural como um todo embarca na crise do capital e a mera procura de lucros é 

posta como primeira instância. Tendo este tipo de pensamento como determinante na produção cultural 

pós-moderna, o autor deixa de ser quem ele é para tornar-se um autômato ou mero re-produtor de 

símbolos construídos pelo império hollywoodiano. Bergeron (2012) nota que mesmo influenciado pelo 

marxismo como os outros jovens cineastas que deram origem ao “novo” cinema do Quebec, os 

primeiros filmes produzidos durante o ousado investimento de Arcand, na linguagem ficcional, vão 

perdendo os aspectos de um cinema de luta revolucionária  produzido no auge da contracultura dos 

anos 1960. 
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Ao excluir gradativamente, de suas diegeses fílmicas, as forças icônicas que relembravam um 

cinema produzido para incitar a luta política, a identidade do autor quebequense vai se transformando 

num simulacro de si mesmo. Insistimos em dizer que havia um outro lado na operação transcodificativa 

correspondente a uma estratégia  que os intelectuais herdeiros do cinema de arte encontraram  para 

apaziguar o atrito entre a iconicidade autoral  e a terceiridade de uma superestrutura que está sempre 

por trás de um filme. Na verdade, parece que a recorrência à função eisensteiniana da tradução 

simbólica para “montar os conflitos”, isto é, para pacificar as tensões ocasionadas pelas fusões entre 

elementos distintos é mais uma instrução fornecida pela própria indústria e compartilhada entre os 

cineastas que aderem ao mainstream, do que uma descoberta individual de Arcand. 

Segundo esse David Harvey, autor de A Condição Humana: 

 
No âmbito dessa matriz de relações interiores, jamais há uma configuração, entre 

autoridade e desconstrução, entre hierarquia e anarquia, entre permanência e 

flexibilidade, entre a divisão detalhada do trabalho e a divisão social do trabalho (para 

relacionar algumas das muitas oposições que podem ser identificadas). Nesse caso, a 

rígida distinção categórica entre modernismo e pós-modernismo desaparece, sendo 

substituída por uma análise do fluxo de relações interiores no capitalismo como um 

todo.(HARVEY, 1989, pg. 305) 

 

 Inobstante, superando a efemeridade técnica do pós-modernismo, Arcand opta por uma 

operação tradutória mais corajosa que desbanca a figura imóvel e estandardizada do autor de cinema. 

Em As invasões bárbaras, é possível observar uma auto-transposição do objeto real “autor-Arcand” 

para compor um grupo de personagens envolvidos em corrupção e disseminadores de atitudes anti-

éticas e desumanas dentro de uma instituição hospitalar que o próprio diretor inventou. O personagem 

que o diretor incorpora dentro de sua prñpria ficção não tem nome e sñ possui duas fala: “É este?”, 

“Exato.”. Os únicos ícones que podemos captar a respeito dele é que ele está coligado com o Sindicato 

dos Trabalhadores da Saúde. Subliminarmente, na mensagem de denúncia da desorganização que 

domina o sindicato dos trabalhadores do hospital, que Arcand já vem fazendo desde seu documentário 

de 1976, há uma expressão icônica de autocrítica. Talvez, o diretor quebequense, cético do jeito que é, 

saiba que o processo criativo dentro deste tipo de economia atual mascara e fetichiza muitas realidades 
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desagradáveis e uma delas é a verdadeira condição do autor inserido na lógica da circulação do capital. 

 Arcand aparece como ator na cena em que Sebástien vai até o escritório do sindicato  à procura 

de seu laptop que foi perdido no hospital. O diretor volta a aparecer quando o filho de Rémy passa 

desinteressadamente em frente ao escritório do sindicato e o autor, no papel de ator e personagem, lhe 

devolve o objeto perdido. 

 
 

Essa não é a primeira atuação de Arcand, em seus próprios filmes, assumindo um papel 

subalterno. Em Rejeanne Padovanni, de 1973, o autor quebequense interpreta o papel de um segurança 

que trabalha roboticamente para uma família burguesa de Montreal. Transmutar-se em objeto dinâmico 

da própria ficção já não causa tanto espanto para os espectadores cativos dos filmes do diretor 

canadense. Essa transmutação de si mesmo tem se tornado simbólica desde La maudite galette, de 

1971, quando o autor atua na pele de um policial. É interessante saber que em sua adolescência Arcand 

atuou em peças de teatro e começou a trabalhar com a produção de filmes sendo diretor de atores. Por 

outro lado, essa tendência auto-transpositiva do autor nos remete mais uma vez ao manifesto de 

Truffaut e ao seu filme La nuit americaine, de 1973, aonde o cineasta francês se transformou em um 

dos principais personagens, senão o principal, da trama com a qual ele foi ser premiado com o Oscar de 

Melhor Filme Estrangeiro do ano de 1974, além de outras indicações. 
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 Além do autor do Quebec se tornar signo transmutado em seu processo de criação, neste 

diálogo com um dos pioneiros da nouvelle vague francesa, Arcand também absorve a ideologia do 

cinema francês que se movimenta contra o sistema que sustenta o cinema americano. Sua participação 

como ator no filme não é apenas uma manifestação do autoria de Arcand para lembrar ao espectador 

que há um autor por trás da ficção que ainda detém poder sobre sua obra, mas pode significar também 

uma presença potencial cuja atividade icônica tenta enfraquecer a simbolicidade repressiva proveniente 

das instituições  do capital cinematográfico. Paradoxalmente, a integração do autor em sua obra, na 

medida em que ele se transforma em objeto de sua criação, aponta para seu distanciamento de sua 

posição de origem, o que nos faz perguntar: quem está dirigindo o filme nesta cena? Responder a essa 

pergunta não importa no momento. É importante ver que, como Peirce (1983) presumiu, o sujeito é 

signo de si mesmo e mesmo se colocando como objeto original de uma tradução indicial, onde há 

continuidade dos aspectos originais do objeto transposto para a mise-en-scène, está sujeito à 

ressemantização e transformação de suas qualidades.   

 Ocorre que quando um autor como Arcand, com um histórico de militância e de abertura às 

reverberações das ideias, teorias e críticas de Marcuse, Nietszche e Valliéres, luta para preservar sua 

autonomia artística dentro da indústria, ele tende a recriar encenações nos filmes que denunciam o 

poder corrosivo do capital entre relações humanas.  Acreditamos que o cineasta do Quebec não esteja 

condenando a industrialização da arte cinematográfica, pois sua industrialização e popularidade são 

condições necessárias para sua existência. A crítica autoral à capacidade do capital de manipular as 

consciências coletivas e de burlar a integridade das identidades é mais uma transmutação defensiva 
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contra a noção de que os filmes não são produtos de um artista, de uma mente, mas somente de um 

complexo industrial que oferece as condições tecnológicas propícias para sua criação e difusão. Todo 

esse conflito entre a iconicidade do autor e as pressões legislativas do capitalismo cultural é canalizado 

na diegese e, consequentemente, distribuído entre seus personagens cujas funções na narrativa não são 

homogêneas. 

 

 

 

3. 3. 2.  CHOQUE COM A REALIDADE SIMULADA. 

 

Em As Invasões, Arcand deposita sua arbitrariedade e criatividade independente num tipo de 

montagem livre para gerar o efeito de choque com a realidade por detrás da formação de simulacros e 

das práticas simulativas, ambas envolvidas com a obtenção de capital. A sequência cética começa com 

a imagem da visita dos estudantes de Rémy  no quarto de hospital. Eles produzem falas de 

demonstração de afeto, preocupação, comoção e sentimento de falta que o professor faz a toda turma.    

 

Fora do quarto, agora nos corredores, outro desencadeamento de ações começa com os mesmos 

personagens. Esse outro conjunto de ações mostra que as primeiras ações não passavam de simulações. 

Típico do autor distópico, Arcand produz uma estética de ilusão e de desilusão numa única unidade de 
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ações dramáticas. No segundo conjunto de ações, os estudantes aparecem recebendo dinheiro de 

Sebastien por terem simulado sensações e sentimentos decorrentes da doença de Rémy. É normal  

encontrarmos, nas ficções distópicas, um tipo de discursividade que delata a obscura relação entre o 

capitalismo e  as formações de simulacros. Trata-se  de uma visão pessimista do autor quebequense a 

respeito das integridades das identidades diante da chance de ter satisfação individual através da 

obtenção de capital. 

   

Em contraste com as formas de alienação das identidades, é comum também encontrarmos, nas 

diegeses distópicas, atitudes de negação e de resistência vindas de personagens que refletem 

dialeticamente a preservação da integridade humana e as pressões do poder capitalista. É  através da 

figura do dissidente que o autor expressa e assegura o direito que todo sujeito social tem de recusa das 

falsas necessidades criadas pelo capitalismo avançado. Para personificar a figura do dissidente, Arcand 

escolheu uma das alunas de Rémy, contratada por Sebastien, para simular o sentimento de falta em 

troca de determinada quantia. A personagem não tem nome, tem um papel muito abaixo do secundário 

no enredo, mas assume, por outro lado, uma função muito importante no código da distopia: não se 

submeter às regras de um regime cujo objetivo é a destruição da individualidade. Desde a origem dos 

primeiros filmes quebequenses ao cinema contemporâneo da nação franco-canadense, é normal nos 

depararmos com a ausência de atuações heroicas, já que ainda resvala de um passado não-glorioso um 

estigma de derrotado para o campo subjetivo dos personagens (POIRIER, 2004).   A aluna é atraída 
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pela proposta, mas, de última hora, reflete e recusa a subordinação. Além disso, ela produz uma fala 

espontânea que foge do que estava programado pela simulação, e faz uso de signos não-verbais, como 

o silêncio e a expressão facial, para demonstrar descontentamento.    

 

 

A partir da análise acima da montagem de imagens, percebemos que a distopia arcandiana alerta 

para a banalização da produção de signos artificiais no seio do capitalismo. É graças ao estilo de 

montagem casado com a onisciência do narrador que o espectador é sujeitado a uma experiência 

estética de desilusão caro às distopias. Por isso que, por mais que o diretor seja realista e cético em 

relação ao seu objeto de transposição, deve-se ter ciência de que o ato perceptivo da realidade fílmica é 

indubitavelmente diferente da realidade vivida na cultura dos simulacros. Sem o  deslocamento da 

câmera  para outro topos da mise-en-scène o sujeito-espectador não sairia do estado de recepção 

estética de hiper-realidade, no qual o simulacro adquire estatuto de mais real do que o real. Arcand não 

privilegia nenhum modelo de montagem, mas algo fica muito evidente: ele desintegra uma 

representação dentro da própria representação. Dito de outra forma, o diretor revela a verdadeira 

natureza de seus simulacros dentro do próprio espaço diegético. 

 Montagem similar é identificada em O Declínio para desbancar os simulacros da vida cotidiana. 

Desta vez, Arcand recorre ao flashback para desvelar a identidade oculta do objeto dinâmico atuante 

nesta narrativa. Trata-se da maneira como Arcand transita de uma sequência a outra para explicar ao 

espectador o começo da história amorosa entre os personagens Pierre, professor universitário de 
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História, e Danielle, estudante que cursa o primeiro trimestre de História também na universidade. 

Depois do almoço, os personagens vão caminhar em torno do lago, e lá iniciam uma conversa sobre a 

presença dos intelectuais em casas de massagem enquanto contemplam a paisagem natural. Louise se 

mostra indignada com a forma como os homens exploram as mulheres em trabalhos sexuais e tenta 

defender o seu ponto de vista piedoso com as leituras que realizara de reportagens sobre o assunto.   

 

 Partindo da linguagem não-verbal dos olhares entre Danielle e Pierre, Arcand interrompe a 

sequência de ações em tempo cronológico para intercalar o tempo normal da narrativa com eventos que 

ocorreram no passado de seus personagens. Mais uma vez, o espectador se vê dependente da 

onisciência do narrador para ter noção da história desconhecida por trás das relações amorosas que 

marcam o enredo de O Declínio. Os mesmos objetos dinâmicos são transportados para tempo e espaço 

diferentes. Nesta descontinuidade espaço-temporal, esses signos indiciais são percebidos de formas 

diferentes. Com o flashback, o autor dirige a percepção do espectador para a dimensão psicológica dos 

personagens, mostrando que os personagens de ficção têm vida interior própria, assim, como nos 

gêneros literários. Nesse universo,  histórias individuais podem se cruzar, o que explicará a situação 

histórica do presente. 

 Sentimos, então, que a iconicidade que o autor quer despertar na consciência do espectador com 

esse tipo de montagem, agora muito mais como historiador do que como cineasta, é a de que a História 

não é uma ciência absoluta capaz de dar conta de todos os fatos que ocorrem em uma sociedade. Há 
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fatos na história que não podem ser documentados por serem julgados indignos ou vergonhosos de 

serem mostrados. Esses fatos só estão registrados na memória daqueles que os vivenciaram. São os 

historiadores que decidem o que contar, como contar e o que excluir do discurso. Aqui, Arcand tenta 

explicar, através da montagem fílmica, o falibilismo da ciência histórica. 

Não é de agora que Arcand vê o cinema como meio tecnológico de compreensão da História. 

No seu artigo Cinéma et histoire, de 1974, o autor quebequense reflete a História dentro do que ele 

chamou de  “civilização das imagens”. 

L´antinomie entre le cinéma et l’histoire vient de ce que le cinéma est essentiellement 

un mouvement: le déroulement d´une pellicule à la vitesse de vingt-quatre images par 

seconde. L´histoire, en revanche, est une forme de connaissance qui respose 

essentiellement sur des éléments stables. Or, pour qu’un travail sur des données 

statiques soit fécond, il faut que le moyen de transmission de ces données soit lui-

même statique. Mais le cinéma, lui, ne s'arrête jamais, d´où l´antinomie.(ARCAND, 

2005, pg. 77)
106 

 

 Danielle e Pierre se deslocam para o cenário da casa de massagem, no qual a estudante de 

História trabalhava como garota de programa, provavelmente para manter os estudos, já que as 

universidades públicas de Montréal não oferecem ensino gratuito, ou seja, as universidades são 

mantidas com capital do governo, mas os estudantes devem pagar uma taxa trimestral. 

 

O que importa aqui não é apenas observar como a montagem fílmica tem a capacidade de 

                                                 
106

 Tradução: A antinomia entre cinema e história é que o cinema é essencialmente um movimento: o desenvolvimento de 

uma película há uma velocidade de vinte e quatro quadros por segundo. História, por outro lado, é uma forma de 

conhecimento que trabalha com  elementos essencialmente estáveis. Mas para  que aquele trabalho com  dados estáticos seja 

frutífero, é necessário que os meios de transmissão desses dados sejam proriamente estáticos. Mas o cinema, ele nunca para, 

daí a contradição. 
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recortar as temporalidades mediante o recurso do flashback, de abrir um espaço na narrativa 

cronológica para gerar uma anacronia temporal, e sim perceber o tipo de simulacro no qual a 

personagem Danielle se transforma. Danielle rapidamente se torna o simulacro de uma gueixa. Seja ele 

qual for, o simulacro é sempre uma ferramenta que move a máquina capitalista e o sujeito que o 

incorpora corre risco de se mecanizar e de se tornar resíduo não socializado, o resto da estrutura social.  

Mas, como analisou Loiselle (1995), a personagem vai além da condição de simulacro maquinizado na 

medida em que ela demonstra ter conhecimentos históricos e desperta sentimentos humanos em Pierre. 

Nessa cena, o que se percebe como potencialidade humana não socializada é o desenvolvimento 

intelectual feminino. A estrutura social é vista como uma distopia para o lado intelectual da mulher, um 

“mau lugar” porque é imposta sobre a realidade feminina uma identidade performática a serviço do 

homem. 

 Neste núcleo de personagens utópicos e distópicos, Pierre assume um papel um tanto heroico, 

pois ele é um intelectual que reconhece a face real, não simulada da mulher, e vai socializá-la ao seu 

grupo de intelectuais, tirando a estudante da condição de elemento residual na sociedade. 

Provavelmente, só  um cliente como Pierre, intelectual de visão crítica e sensível à história humana, 

estivesse apto para perceber o que é o “resto” do outro, o que é  simulação ou não, capaz de perceber e 

de se reencantar com as potencialidades intelectivas daquilo que é visto como resto levado para as 

sombras de um lugar distópico, e fazer sua reversibilidade. Ele opera um recentramento do sujeito-

mulher outrora descolocado/descentrado em uma sociedade que, até aquele instante, a via como objeto 

humano de consumo e não contribuía nem um pouco com seu desenvolvimento intelectual. 

O espaço fílmico em que Danielle e Pierre se relacionam é “feito de pedaços”, de acordo com a 

terminologia de Plaza (1987, pg. 142), ou seja, é construído e apresentado ao espectador mediante 

planos confrontados. E essa montagem expressiva arcandiana converge com a fragmentação subjetiva e 

corporal do personagem subalterno. Ao passo em que ela está nua masturbando Pierre,  praticamente 
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ministra uma aula de Histñria em lugar um tanto informal. Qualidades da “baixa cultura” e “alta 

cultura” estão inoculadas na expressão de um mesmo objeto dinâmico, Danielle. Por ser um cinema de 

intelectual, Arcand explora os mais diversos planos e ângulos para captar uma única ação. 

 

 

 Arcand poderia, numa única tomada sem cortes, captar o ambiente distópico de Danielle em sua 

totalidade, contudo, ele opta por uma conduta não usual com a câmera, posicionando a máquina 

transcriativa num plano do qual o objeto dinâmico pode ser captado, de forma diferente, numa mesma 

imagem. É o caso da quarta imagem acima. Num plano primeiro, graças ao espelho pendurado à parede 

atrás da personagem, o objeto dinâmico é refletido de outra maneira. O mesmo ocorre na primeira 

imagem. Um único plano capta a estudante, com seu discurso intelectual, e as partes do seu corpo 

(nádegas e pernas) refletidas no pano de fundo através do espelho. Arcand quer explorar a possibilidade 

de um único plano reproduzir mais de um signo do mesmo objeto. Dentro deste cenário, o espelho não 

é um objeto de decoração do pano de fundo, ele possui uma função intersemiótica: como se houvesse 
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“duas câmeras” em posições distintas gerando duas imagens diferentes do mesmo objeto. O espelho 

reflete a “real” Danielle, enquanto o quadro ao lado esquerdo do espelho apresenta um simulacro 

imóvel sem expressão de realidade viva. 

A máquina adquire função transcriativa porque está comprometida com a germinação de formas 

variadas para fazer um cinema que é metalinguagem de si mesmo, onde suas partes se reproduzem de 

modo diverso.  Na segunda e terceira imagens, o que importa não é o ato sexual em si, mostrar o pênis 

e o gozo, mas se concentrar no movimento do braço e nos seios nus. Da altura e do ângulo que esses 

objetos são captados, é Pierre, e não o narrador cinematográfico, que está os contemplando, ao 

contrário da primeira e quarta imagens.  Isso significa que Arcand sujeita o espectador à experiência 

visual do seu personagem intelectual para desautomatizar a percepção do receptor. Percepções do 

narrador e do personagem se alternam exigindo do espectador uma atenção em relação à tradução 

conflitante que toda a lógica das imagens faz dos objetos que compõem o espaço fílmico. Quando 

Arcand justapõe imagens variadas do mesmo objeto numa única captura, o diretor quebequense busca a 

atividade icônica do objeto dentro de sua ambiência, pois o objeto e o espaço se fundem 

intersemioticamente. Trata-se de uma criação de estética icônica, porque a emoção que a imagem de 

Danielle vestida com a estampa Oriental provoca não é idêntica à emoção provocada quando ela está 

com os seios à mostra, e nem é igual à emoção da imagem do seu corpo refletido no espelho. 

 

A própria personagem tem consciência da diferença estética que ela provoca sem ou com o 
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acessñrio. Arcand, nesta cena, se engajou no projeto eisensteiniano de “montagem como escrita 

cultural”, pois a blusa com a estampa Oriental é um objeto que já tinha um significado dentro da 

multiplicidade de códigos agenciados pelo cineasta soviético, para transcender a visão da arte como 

reflexo e verossimilhança do real. 

[...] definição mais ampla de montagem comporta a ideia de intertextualidade e 

intersemiose, na medida em que múltiplos códigos colaboram com o código fílmico: a 

pintura, a geometria, o gestual, o teatro Kabuki, a estampa japonesa organizam-se num 

palimpsesto Oriente-Ocidente que denota, por outro lado, a rica cultura visual e 

antropológica de Eisenstein.(PLAZA, 1987, pg. 135) 

 

 A retirada da estampa Oriental, o que resulta na nudez de Danielle, pode ser interpretada como 

uma crítica inconsciente de Arcand à desvalorização dos princípios do cinema de autor, onde o artista 

está preocupado em preservar sua liberdade sobre a montagem e nela articular o diálogo entre signos 

icônicos, e à valorização da hiperssexualização do corpo, masculino ou feminino, como regra básica da 

indústria de filmes no seio do capitalismo tardio. Sabe-se que o seio é a primeira parte do corpo 

materno com a qual o bebê entra em contato. Todos os objetos do mundo existente, inclusive a mãe 

física, são objetos percebidos parcialmente, isto é, objetos parciais, são as partes de um todo que 

aparecem isoladamente. A percepção que Pierre tem do corpo de Danielle está concentrada em seus 

seios, e o resto do corpo está excluído pelo plano-detalhe, como vimos anteriormente. A cena é sintoma 

da mudança cultural  pós-moderna, marcada pela edipização da estética visual, como Deleuze e 

Guatarri (2010) apontaram. A iconicidade explosiva proposta pela estética autoral é substituída por uma 

experiência visual que condiciona a percepção humana ao objeto primitivo. Analisando a cena, Loiselle 

percebeu a infantilização do personagem diante das emoções que tais objetos despertaram. 

 
A close-up of her breasts followed by a pan that reveals her forearm vigorously moving 

up and down replicates visually the passage from the “feminine” to the masculine, as 

the forearm accompanies her verbal expression of knowledge. Like a shy schoolboy, 

Pierre timidly raises is finger to interrupt the lecture and says: “Excuse-me, I am about 

to come.”(LOISELLE, 2008, pg. 48)
107 
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Tradução livre:Um close-up de seus seios, seguido por um balanço que revela seu antebraço vigorosamente movendo 

para cima e para baixo, reproduz visualmente a passagem do "feminino" para o masculino, como o antebraço acompanha 

sua expressão verbal do conhecimento. Como um estudante tímido, Pierre timidamente levanta o dedo para interromper a 
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A cadeia de simulacros retorna em A Era da Inocência para inundar, não apenas o espaço real 

de (in)ação do antiherói, mas para colonizar o psiquismo de um sujeito que já não tem mais perspectiva 

de futuro e abertura para novas utopias coletivas. Neste caso, o imperialismo dos simulacros é mais 

forte. Tanto o horizonte interno e externo do personagem se encontram fechados, impedindo que Jean-

Marc se engaje novamente em movimentos sociais existentes na sociedade quebequense do século XXI, 

tais como os Black Blocs, os Altermundistes e o Gamma. Portanto, não se pode afirmar que a sociedade 

que Arcand traz para o pano de fundo de cenário realista possui uma cultura pós-moderna órfã de lutas 

revolucionárias e ideológicas. O desengajamento e a alienação do seu antiherói são sintomas 

pertencentes à distopia vivida pelos intelectuais da geração do autor. Na sociedade em que existem 

movimentos sociais, há ainda desejos da coletividade de concretizar utopias libertárias. 

Assim como o personagem Remy em As Invasões, que demonstrava fascínio pelas mulheres, 

Jean-Marc, em A Era, ultrapassou a fronteira que separava o simples fascínio de um estado patológico 

de delírio envolvendo a imagem da figura feminina. O que diferencia a normalidade de Rémy e a 

patologia de Jean-Marc é que o antiherói de As Invasões tem consciência de que se tratam de imagens 

provenientes das telas dos meios artísticos. Rémy  não se refere a elas como seres “reais”. Mesmo 

fazendo parte de suas fantasias sexuais, ele sabe que se tratam de mulheres que fazem parte de um 

banco de imagens artificiais. Ao contrário dele, o antiherói de A Era delira com as mulheres das 

revistas de moda feminina e das revistas de pornografia. 

                                                                                                                                                                        
aula e diz: "Desculpe-me, eu estou prestes a gozar." 
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Vemos que é um cinema de distopia que testemunha a vulgaridade e a efemeridade das outras 

artes visuais. É possível perceber também que a mente do arquétipo heróico dos filmes de Arcand, de 

1987 à   2007, veio gradativamente adoecendo, nos planos físicos e psíquicos. Rémy desenvolve um 

câncer cerebral e Jean- Marc se torna um delirante, um esquizofrênico social. Desde o final dos anos 

1980, qualquer tipo de doença que atinge o aparelho psíquico se tornou, para Arcand, uma preocupação 

sígnica a ponto de ser transcodificada mais de duas vezes até se tornar um símbolo. Em Jesus de 

Montréal, Daniel sofre um trauma craniano, em  As Invasões, Rémy descobre um câncer cerebral e, em 

A Era, Jean-Marc se revela um delirante. 

Exemplo disto são os diálogos delirantes e as fantasias sexuais que Jean-Marc tem com muitos 

dos personagens interpretados pela atriz alemã Diane Kruger. Não passam de entidades fantasmáticas 

frutos da sua imaginação para preencher vácuos abertos pelo individualismo reinante no centro de sua 

família e sociedade. 

 

Ao analisarmos a cena em que o antiherói conversa no sofá com um de seus simulacros, a 

famosa modelo da capa de revista que a atriz alemã incorpora, nos perguntamos se realmente o que 

Arcand expressou, citado em nosso primeiro capítulo, a respeito da quintessência da cultura canadense 

ser de “pessoas conversando sentadas no sofá”, sobrevive nos tempos atuais. Se analisarmos os 

costumes canadenses de acordo com o último filme de Arcand, vamos verificar que essa constatação do 

cineasta não seria mais válida na primeira década do novo milênio. O que aconteceu com esse hábito 

(símbolo) da cultura canadense para que o mesmo não seja mais objeto simbólico na última distopia 
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arcandiana? Esbarraríamos novamente  no óbvio: o conjunto de objetos (pessoas, sofá, conversas), que 

culminam no nível sígnico da simbolicidade, cessou de ser material submetido às atividades sígnicas 

tanto por contiguidade referencial tanto por contiguidade convencional. 

 Os delírios de Jean-Marc nascem do rompimento que se dá entre o antiherói e seus objetos 

perdidos (sua mãe que falece, sua esposa que o trai, suas filhas que já não o veem como autoridade e 

suas crenças políticas que não têm mais relevância social). Supostamente, dentro de uma estrutura 

familiar tradicional, o sujeito moderno prontamente associaria esses índices citados  acima a sensações 

(qualidades) de prazer. 

 Sob uma óptica distópica, o que Arcand recria é o avesso da sensação de prazer, ou seja, o 

desprazer. Nesse núcleo de desordem e de dissociações, a consciência e a atenção do sujeito se veem 

obrigadas a acionar mecanismos psíquicos de escapismo da realidade, introjetando figuras endeusadas 

pela mídia de massa que se tornaram mais reais do que o real. A realidade que não mais o acolhe e o 

lança num vácuo atormentador o faz delirar sobre paraísos artificiais repletos de modelos que rodeiam 

o antiherói que imagina ser um pop-star da política, da literatura e do teatro. Subentendemos, então, 

que houve, em algum ponto histórico da modernização do Quebec, um passado utópico, que de fato 

existiu, que Jean-Marc se percebe num presente distópico e que, com seu retiro na casa de campo para 

afugentar seus fantasmas perseguidores, o futuro da narrativa e de seu sujeito é re-utopizado partindo 

do marco zero. 

 Por fim, a complexa inter-relação semiótica que se dá entre simulacros de um personagem 

delirante e a faculdade artística do cineasta quebequense revela um lado já sugerido subliminarmente 

por Braga (2006) em relação ao código da distopia:  o autor compartilha com seus personagens, 

sobretudo com seu herói, os transtornos mais comuns que sequestram o indivíduo de sua sanidade.  A 

criação de simulacros, a partir de seu delírio, é uma rota de fuga mental de Jean-Marc que os 

dispositivos de poder da sociedade canadense não podem coibir. Em meio a um clima desfavorável, a 
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cognição do sujeito delirante é falível, e nessa fratura ou precariedade do teste de realidade, ela dá lugar 

a uma intersemiose vista como sintoma de sua patologia. Por outro lado, para devolver a infalibilidade 

a sua consciência, Jean-Marc precisou operar um jogo semiñtico baseado na “negação da negação” 

(NUNES, 2011); ele nega a negação da realidade desencantada, num ato de despedida dos seus 

simulacros, para aprender a viver com ausência de signos, objetos e símbolos artificiais. Apenas com 

essa atitude, praticamente gestáltica, de confirmação da realidade que é vista (PLAZA, 1987), Jean-

Marc pôde devolver aos constituintes do projeto da utopia suas consciências subversivas.
108
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 De acordo com Frederick Perls (1975), uma atitude gestáltica seria aquela tomada pelos órgãos do sentidos de um sujeito 

cuja intenção é estar consciente do tempo (o agora), do espaço (o aqui) e dos objetos concretos que estão ao alcance de sua 

percepção, tendo como objetivo a diminuição da atividade neurótica da mente, como os delírios de Jean-Marc. Quando 

Plaza trabalha a tradução intersemiótica como intercurso de sentidos (tátil, auditivo e visual), ele resgata o termo para se 

referir a percepção que o receptor tem de suas sensações diante dos meios comunicacionais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

Nossa primeira preocupação foi a de frisar que os filmes de Denys Arcand se encaixavam 

perfeitamente em um tipo de distopia muito específico. Seus filmes tratam do gênero da “distopia do 

presente imediato”, definido pela deflagração das causas dos males da atualidade que tornam a 

sociedade pós-moderna um “mau-lugar”.  A “distopia do presente imediato”, baseada no conceito 

peirciano de “presentidade” (Presentness), caracterizada pela “qualidade rara de ver o que está diante 

dos olhos, como se apresenta, não substituído por alguma interpretação”(PEIRCE, 1983, pg. 17), 

convergiu como o modo que o cineasta do Quebec percebe os objetos e os valores do mundo 

contemporâneo e os trespassa para o cenário fictício de suas produções fílmicas. A distopia do 

“presente imediato” de Denys Arcand provou sua individualidade. Embora o autor tenha dito, em nossa 

entrevista, que as obras literárias de Huxley, Lang, Kubrick e Orwell estão guardadas em sua 

interioridade e em sua memória, seus filmes não são releituras bricoladas dos códigos tradicionais do 

gênero. Para o cineasta quebequense, essa individualidade do gênero fílmico advém do esforço autoral 

de manter sua consciência e atenção no “aqui” e no “agora”, no tempo e no espaços reais. 

 O conceito de distopia começou a ser trabalhado, no primeiro capítulo, a partir da introdução de 

uma revisão histórica do desenvolvimento das sociedades imaginárias edificadas nas narrativas do 

gênero da utopia. Ao trazermos argumentos de teóricos que pensaram a antítese do gênero utópico de 

maneira não convencional, cimentamos a base de um discurso que defende a distinção entre a distopia 

e a Ficção Científica, fortalecendo o especificidade do gênero para termos posteriormente uma melhor 

compreensão do tipo de cinema produzido por Denys Arcand. Devido às características da distopia 

descritas já no início, essa variante das narrativas anti-utópicas se consagrou como um dos gêneros 

artísticos capazes de remontar o universo cultural da pós-modernidade. O processo de inversão dos 
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padrões e valores sociais agiu no núcleo das narrativas distópicas de Arcand, trazendo à tona sujeitos 

fragmentados como arquétipos do antiheroísmo pós-moderno. 

  A distopia cinematográfica nasceu no período entre-guerras herdando, para sua constituição 

estética, elementos do expressionismo alemão, corrente muito difundida pelos filmes de Wiene, 

Murnau e Lang. Do filme Metropolis, lançado em 1927 por Fritz Lang, recortamos imagens que se 

tornaram simbólicas para o cinema distópico e as comparamos com imagens captadas do filme A Era 

da Inocência, de 2007. Neste exercício de comparação, demonstramos semelhanças evidentes entre a 

condição subjetiva de indivíduos pertencentes a classes trabalhadoras separadas num intervalo temporal 

de quase um século. No final da década de 1960, as imagens distópicas foram ganhando maior 

popularidade à proporção que obras literárias do gênero eram adaptadas para a linguagem 

cinematográfica codificadas por Truffaut e Kubrick. A justaposição de quadros imagéticos retirados do 

filme A Laranja Mecânica e o último longa-metragem de Arcand mostrou que o entrecruzamento da 

distopia arcandiana com a distopia tradicional se deu em níveis mais complexos, tais como nas 

manifestações dos estados psíquicos de seus anti-heróis, como pudemos ver no segundo capítulo. 

Desengajado das novas alianças político-partidárias do Quebec, como nos anos 1960, restou a 

Arcand preservar sua atitude altruísta de compartilhar percepções da realidade mediante 

materializações em imagens-movimento. A câmera, a máquina transpositiva de objetos dinâmicos 

culturais, é uma substituição do olho humano, e as imagens cinematográficas representam recriações 

das imagens do “real” registradas na memória do cineasta. A percepção do autor de cinema distópico 

como Arcand não desvia a atenção da realidade existencial. Arcand mostrou saber distinguir as 

características dos processos de percepção e de imaginação na arte do cinema. 

Na tese, defendemos uma determinada prevalência da tradução indicial, a transposição, em 

relação às traduções icônicas e simbólicas, a transcriação e a transcodificação. A iconicidade não é 

ativada antes do trabalho da indicialidade. Posteriormente, a depender das necessidades e exigências da 
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estória ficcional que o autor está escrevendo, Arcand revisita seus materiais para ativar a simbolicidade, 

que, por sua vez, não é acionada isoladamente, tratando-se de um procedimento casado com o caráter 

icônico, formando, quando analisamos tais imagens com objetos em movimento, o binômio simbólico-

icônico. Novamente, a consciência arcandiana retorna à indicialidade que também não irá funcionar de 

modo autônomo, se juntando à engenharia da iconicidade para dar uma forma inovadora ao objeto 

reimaginado. 

 Foi possível ver personagens e narrador se engajando em determinados meios midiáticos que 

primam pela “verdade social imediata”, como o jornal impresso e o rádio.. Neste tipo de montagem 

realista,  fatos reais do local e do global puderam se entrecruzar atendendo às expectativas estéticas do  

público nativo e do público estrangeiro. Os conteúdos do “real” e suas vias de concreções sustentam 

estratégias autorais de blindagem contra a “irrealidade tñxica” cuja disseminação é incentivada pela 

mega-coorporação de Hollywood, como vimos a partir de Zizek e Hennebelle. 

 A procura de Arcand por conteúdos da realidade imediata aponta para uma renovação do código 

distópico com base numa atualização da secundidade.  Um novo olhar para os fenômenos existenciais 

vai modificar continuamente as formas padronizadas de sentir a mensagem do filme, pois um objeto 

dinâmico é um organismo vivo que sempre estará sujeito à polissemia e a deslocamentos em função de 

seu acoplamento a uma rede de experiência histórica e sócio-cultural. Em Arcand, o  pivô da renovação 

da distopia  no cinema foi o contexto espaço-temporal de gravação, realizado em um território até então 

inexplorado pela câmera do gênero. A distintividade da distopia arcandiana deve-se à condição 

existencial do autor em seu espaço nacional, pois é essa condição específica do Quebec  que 

determinou traços de singularidade à matéria da imagem, à constituição imaginativa e à recepção 

estética dos filmes. 

 As análises das ideologias de Arcand esclareceram a postura do autor em relação à campanha da 

independência do Quebec: “If Quebec was independent, life would be so much better. I'm not sure 
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about this.”(ARCANDapud SOUZA, 2012)  O ceticismo do autor não se manifesta à toa e sem 

fundamento. Ao longo da investigação, articulamos análises com citações que traziam a palavra do 

diretor para demonstrar o dialogismo entre a filosofia de Nietzsche, Valliéres e Fanon e as teorias dos 

cineastas Buñuel, Godard, Kawasaky e Ford. O que caracteriza o impulso criador da mente arcandiana 

como “distñpico” é a interpretação dos fatos da sociedade contemporânea de maneira que esses são 

vistos em sua prñpria consciência como “absurdos da modernidade”. Com isso, percebemos que o  

artista quebequense se preocupa menos com o teor transcriativo do cinema de arte,  investindo sua 

energia na operação transpositiva das circunstâncias “precisas” e “duras”  do tempo presente, o que pôs 

em destaque também um certo realismo original, fundindo o neo-realismo italiano, a montagem 

einsensteiniana, o expressionismo alemão, a nouvelle vague e  correntes mais contemporâneas como a 

do cyberpunk. 

 Esta conjunção icônica, que reúne orientações filosóficas com tendências estéticas, já é um 

signo da irredutibilidade do cinema  distópico de Arcand à Ficção Científica.  No entanto, é a 

transposição (relação indicial) que elegemos como a tradução privilegiada para determinar um 

verdadeiro “cinema de autor”. A tradução indicial consiste  na apropriação dos objetos dinâmicos, da 

realidade imediata para transformá-los em objetos imediatos de uma dada representação. Em operações 

de transposição, Arcand utiliza vários elementos de seu contexto sócio-político, que é, em suma, o do 

Québec, nos quais produz relações de contiguidade por referência: ele acentua caracteres físicos e 

materiais do meio que acolhe os signos. 

 A distopia impõe seus dois lados estruturantes: 1- O ideológico, preconizando um lado sombrio 

da sociedade que implica em quebra dos sonhos utópicos; 2- O genérico, com a utilização de 

personagens resistentes, encarnando adialética entre ideias contrastivas. Esta dialética é articulada, na 

narrativa cinematográfica, pela tradução icônica, ou transcriação, e, ao mesmo tempo, pela tradução 

indicial, ou transposição, em que o cineasta tradutor procura acentuar o luzir sensível das ideias, em 
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uma rede significativa, suscetível de instaurar uma interdependência criativa. É assim que Denys 

Arcand opera processos variados de isomorfia entre as ideias de pensadores que o influenciaram, desde 

a época em que fazia cinema direto. Este é o chamado “movimento de ida e vinda” (PLAZA, 1987, 

p.169) das ideias no campo de relações, estruturado na narrativa audiovisual do cinema. Neste campo 

arcadiano, o sistema de ideias está construído em um jogo entre identidades e semelhanças, operando  a 

tradução de ideias abstratas, sob a forma de qualidades e aparências, imagens visuais e verbais. Nesses 

movimentos de vai e vem de sistemas de ideias, muitas vezes explicitamente citados pelos personagens, 

podemos já responder às perguntas que formulamos na Introdução. 

  A tradução entre linguagens distintas constitui a forma mais adequada e consubstancial para um 

projeto que contempla o diálogo entre diversas artes, na visão sincrônica da História, segundo Plaza. As 

relações entre passado e presente permitem que um produto artístico-cultural espelhe características de 

produtos precedentes, assegurando formas de ressonância entre projetos artísticos. Com este postulado, 

que fundamenta a ideia de tradução intersemiótica, foi possível analisarmos as especificidades do 

cinema de Denys Arcand, defendendo que se trata de uma nouvelle vague, surgido no Canadá, mas com 

uma natureza universal. As traduções intersemióticas, examinadas em uma trilogia arcandiana, O 

Declínio, As invasões e A era,  nos indicaram que estávamos lidando com um cinema de distopia.  Do 

nosso ponto de vista, trata-se  da emergência de uma  nova nouvelle vague investida com os signos de 

um gênero ainda muito ligado  a outros designados como ficção científica,  technoir ou cyberpunk, mas 

que, pelo nível de investimento intersemiótico, ultrapassa estes últimos já instaurando suas próprias leis 

e convenções de funcionamento. 

 O ponto de partida de sua semiose distópica foi engatilhado pelas vias do signo do “declínio”, 

lançado em conjunto com vários temas que sustentam a ideia do título escolhido. Dezoito anos depois, 

o tema do “declínio” processou o signo da “invasão” cuja estrutura temática é derivada direta da soma 

de elementos do filme de 1986. O ciclo distópico foi fechado em 2007, com o signo das “trevas”, 
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mantendo a continuidade temática dos signos do “declínio” e das “invasões” e sua funcionalidade 

apesar de suas variações. A partir desta trilogia,  o objeto sígnico se desenvolve não para ser o mesmo, 

mas para originar alteridades dispostas a constituir um esquema plástico essencial no qual possamos 

reconhecer que esses novos objetos representam o prolongamento de uma cadeia de temas pré-

organizados. 

 Metodologicamente, examinamos a trilogia, acima mencionada, buscando  identificar eixos 

temáticos que se cruzam nos filmes, dando origem a um movimento de “formação  intracñdigos”. Esta 

montagem de investigação comporta a ideia de intersemiose e intratextualidade. O engajamento 

primeiro de Arcand é com a linguagem fílmica, e, por isso, ele consegue realizar um equilíbrio 

contrastivo entre o global e o local. Em outras palavras, ele equilibra a morfologia fílmica do “cinema 

de autor”, com as convenções de Hollywood que devem obedecer a critérios para confecção de filmes 

capazes de encher as salas e garantir lucro. 

 O terceiro capítulo exibiu as técnicas que o cineasta do Quebec usou para preservar sua 

identidade de autor de cinema nacional e, ao mesmo tempo, permanecer reconhecido como um artista 

produtivo no sistema mercadológico mundial. As simulações de autor e os choques provocados pelos 

descortinamentos da realidade simulada da qual o próprio diretor participa na condição de personagem 

irrelevante nos fez aproximá-lo da autotransposição realizada por Truffaut em La nuit americaine,  

narrativa que apresenta um enredo no qual o próprio diretor atua como personagem central roubando a 

cena de atores e atrizes como Jacqueline Bisset e Jean-Piérre Léaud. Além da autotransposição como 

fenômeno indicador de um cinema autoral, percebemos, em A Era, filme onde o corpo real do cineasta 

já não circula mais em sua mise-em-scéne, a transcriação autobiográfica quando o diretor executa 

close-ups, através de uma câmera em grande plano, das atmosferas caóticas da cidade onde ele vive 

(Montréal) e retorna junto com seu antihéroi a contemplar paisagens naturais que relembram sua cidade 

natal (Deschambault). A degenerescência do símbolo da utopia, que foi analisando a partir movimentos 
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específicos de câmera (travellings), organizados em sequências para dar sentido aos diálogos dos 

intelectuais, se revelou ser também um processo que parte da história da juventude de Arcand. 

 Desse modo, certificamos que a autotransposição e a transcriação autobiográfica são operações 

semióticas análogas porque manipulam, no sentido criativo do termo, o corpo físico do autor, e se 

diferenciam quando, dele, retiram ícones (aspectos da memória e da história pessoal, traços da 

personalidade autoral) ou simplesmente o transpõe como índice existencial. No âmbito das 

possibilidades sígnicas, os estados de iconicidade e de indicialidade são formas diversas que o cineasta 

opta para metamorfosear e manifestar seu eu. 

 Nesse sentido, pudemos argumentar que a obsessão do diretor canadense pela verité sociale 

promoveu uma quebra de tabus dentro da práxis e da crítica cinematográfica ao esquematizar sua 

montagem expressiva  e ao escrever seu roteiro mediante decupagem de temas importantes para o 

Quebec e para o mundo em torno da província francesa do Canadá. A morte, a eutanásia, o 

ressentimento entre pais e filhos, o vício das drogas, a degradação do serviço de saúde, os poderes do 

capital, o fim das ideologias modernas e a liberdade sexual da mulher não são apenas temas de um 

sistema narrativo de colagem para que eles ganhem sentido na ficção. A escolha destes temas universais 

formam a estilistica arcandiana, atualizam o código distópico, pois ela traduz as preocupações da época 

pós-moderna, e estimula o questionamento sobre as implicações dos  problemas  do Canadá-Francês  e 

os obstáculos enfrentados pelas nações estrangeiras que recebem os  produtos fílmicos de Denys 

Arcand.  Pela via da dramatização dos temas pós-modernos, Arcand  conseguiu fortalecer o processo de 

integração do Quebec na arena de discussão sobre as problemáticas da nacionalidade. 

 Evidenciamos, por fim, a coexistência da utopia de autor com a realidade da distopia que seus 

filmes representam. Além de ser cineasta, autor e diretor, Denys Arcand é um cidadão do Canadá-

Francês e habitante da cidade multicultural de Montréal por mais de quarenta anos. A convivência da 

inventidade de Arcand com a novidade das migrações estrangeiras (latino-americanos, asiáticos, 
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europeus, africanos, centro-americanos), interpretada polissemicamente como “a invasão dos bárbaros”, 

contribuiu para a reflexão do mundo ao seu redor. Como a maioria dos autores distópicos, Arcand tem a 

percepção aguçada para o paradoxo da vida confortável na sociedade materialista e os recursos da 

sátira e da ironia servem para equilibrar a tensão entre a indignação e a hipocrisia. 
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