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Resumo: O presente artigo tem por intuito destacar como se estabelece a relação de poder em 
cenas cinematográficas dos filmes Nina e Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera. 
Dessa maneira, uma cena de cada filme foi selecionada e foram avaliados procedimentos, tais 
como: posicionamento de câmera, fala das personagens e entonação. Para isso, utilizamos a 
metodologia de Análise de Discurso e conceitos-chave como Poder Simbólico de Bourdieu, 
Procedimentos de Exclusão de Foucault e Práticas Discursivas de Fairclough. 
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1. Introdução 

 

É perceptível nos últimos anos a projeção internacional de filmes produzidos em 

circuito brasileiro e oriental. O fato é que o século XXI tem dado continuidade a uma diversidade 

na produção cinematográfica que permite apresentar filmes de diversas nacionalidades a públicos 

distintos. Neste contexto, é possível destacar destas produções, a partir de seus diálogos, as 

relações de poder expostas por Pierre Bourdieu. Assim, colocando em relevo as falas das 

personagens, conceituando fala como “ato individual de seleção e atualização” (Barthes, 1997), 

podemos diagnosticar as marcas textuais através da Análise de Discurso. Iremos tomar como 

objeto de estudo dois filmes deste circuito: Nina, filme brasileiro dirigido por Heitor Dhalia no 

ano de 2004 e Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera, película sul-coreana de 2003 do 

diretor Kim Ki-Duk. 
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3 Orientador da pesquisa, Professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). E-mail: 
silvanobezerra@click21.com.br.  
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A escolha por estas produções foi pessoal, mas foram levados em consideração alguns 

aspectos: a projeção do cinema brasileiro e orient al no circuito internacional, tendo em vista que 

a produção cinematográfica do século XX, em um cenário global, destacava apenas o cinema 

americano e, em menor proporção, o cinema europeu; a diversidade nas linguagens 

cinematográficas e as relações de poder entre as personagens. Poderíamos destacar também que 

as duas produções não seguem os padrões hollywoodianos de produção, circulação e consumo, já 

que ambas destoam dos padrões de produtos massivos como linguagem simplificada, temáticas 

populares e distribuição nas principais salas de cinema. 

A projeção internacional do cinema brasileiro de que falamos não é de maneira 

alguma recente se nos reportamos, tomando apenas um caso, ao revolucionário Cinema Novo da 

década de 60. Entretanto, houve uma lacuna até a década de 90, período em que o cinema 

nacional era mal-visto pelos intelectuais e pela sociedade civil, que nos possibilita classificar este 

período como Retomada. 

 

O que se convencionou chamar de Retomada do Cinema Brasileiro tem muita 
proximidade do sentido de se continuar algo interrompido, principalmente em 
termos de produção cinematográfica, uma vez que o fechamento da Embrafilme, 
durante o governo Collor, causou uma brusca interrupção destas produções. As 
produções cinematográficas nacionais são retomadas a partir das possibilidades 
abertas pelo Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro, lançado já no governo de 
Itamar Franco, e podem ser circunscritas entre os anos de 1994 e 1998.  

(CAMPOS, 2005) 
 
Dessa maneira, os filmes produzidos após este período adquirem respaldo perante um 

público consumidor  que já tem modificada sua concepção acerca das produções nacionais. Desse 

modo, aumentam os incentivos financeiros e, conseqüentemente, a qualidade destes filmes. 

O cine ma oriental também não é projetado mundialmente em fins do século XX e 

início do século XXI apenas. Podemos citar a “época de ouro do cinema japonês” que foi até o 

início da década de 60, já que os demais países daquela região se encontravam em regime de 

censura. A abertura ao mercado mundial, a partir dos anos 80, possibilitou então uma nova safra 

de produções cinematográficas, ampliando para além do mercado nipônico. Daí falarmos em 

cinema oriental como um “bloco”, mas, claro, ressaltando os aspectos diferenciadores de cada 

país. 

Com relação à linguagem dos filmes Nina e Primavera, Verão, Outono, Inverno e... 

Primavera podemos destacar alguns aspectos. Nina, filme urbano que se passa na cidade de São 
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Paulo, utiliza cenário escuro que proporciona desconforto, pois nos remete às perturbações 

nervosas da personagem homônima. A câmera percorre as cenas de acordo com o humor da 

personagem já que ora está embaçada ora trêmula entre outros recursos de imagem. Também são 

apresentadas animações dos desenhos feitos por Nina. Já em Primavera, Verão, Outono, Inverno 

e... Primavera são apresentadas longas cenas de natureza, sem tantos diálogos. Os planos são 

amplos e contemplativos. Ambos os filmes, a cidade e a natureza, respectivamente, são 

personagens dentro da trama que complementam a composição das personagens. 

Nas duas produções as relações de poder entre as personagens são marcantes. E é 

neste aspecto que iremos abordar duas cenas selecionadas para esta pesquisa. O brasileiro Nina 

apresenta a personagem principal em constante relação de conflito e submissão com sua 

antagonista, D. Eulália, proprietária da pensão onde reside Nina. Na produção sul-coreana a 

personagem principal, em todas as suas fases, menino, adolescente e homem, está sempre 

submetida à disciplina apresentada por seu mestre.  Essas relações de poder são explicadas 

quando tomamos os conceitos de Bourdieu que toma estes sistemas simbólicos (classe e religião, 

respectivamente) como estruturas estruturantes. 

O presente artigo busca, desta forma, demonstrar que a partir de sistemas simbólicos 

como a fala é possível identificar os procedimentos de exclusão/inclusão, rejeição/aceitação, 

verdadeiro/falso de que nos fala Foucault e, com isso, estabelecer as relações de poder entre as 

personagens. Para isso, utilizaremos um percurso metodológico que passa pelos conceitos de 

língua/fala de Roland Barthes, o discurso direto de Bakhtin, as ordens de discurso de Foucault, o 

poder simbólico de Bourdieu, além da análise de discurso proposta por Pinto. 

No primeiro capítulo apresentaremos os referenc iais teóricos que embasaram este 

trabalho. Já o segundo capítulo descreverá duas cenas, uma de cada filme, destacando as “marcas 

deixadas pelos processos sociais de produção de sentidos” (PINTO, 1999, p. 22). Cabe, assim, ao 

terceiro capítulo, algumas considerações acerca das descobertas.  No quarto e último capítulo 

retomaremos as principais considerações, dando alguns encaminhamentos. 

 

2. Percurso Metodológico 

 

O trajeto desta pesquisa busca, primeiramente, apresentar alguns conceitos 

fundamentais que vão delinear o objeto em estudo. Como estamos nos referindo a um diálogo em 
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uma cena cinematográfica tomaremos os seguintes conceitos e métodos: língua/fala, discurso e 

poder simbólico, sempre relacionados a uma análise discursiva. 

Em Elementos de Semiologia, Barthes nos remete aos conceitos de Saussure ao relatar os 

aspectos institucionais e sistemáticos da língua. Barthes afirma  que a língua é a “soma coletiva de 

marcas individuais, ela só pode ser incompleta no nível de cada indivíduo isolado; a Língua 

existe perfeitamente apenas na ‘massa falante’” (1999, p. 19). 

Poderíamos então ir além ao tomarmos essa soma coletiva de marcas individuais 

como discurso já que  

 

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

(FOUCAULT, 2002, p. 8/9) 

 

Foucault descreve também que o discurso obedece a certos procedimentos. Iremos nos 

ater, então, aos procedimentos de exclusão que interditam, rejeitam ou classificam como 

verdadeiro  o discurso. A interdição, um desses procedimentos, é o reconhecimento dos 

interlocutores de seu lugar de fala já que não é possível se dizer tudo o que se quer em qualquer 

circunstância. Na rejeição a palavra dita pode ser considerada nula, é o caso do discurso do louco, 

por exemplo. O discurso do verdadeiro é a terceira classificação. Como proposição não é nem 

arbitrária nem modificável nem institucional nem violenta, mas como vontade de verdade, por 

meio de nossos discursos é um sistema de exclusão.  Em nosso objeto, podemos tomar a 

interdição como procedimento de exclusão. 

Tomaremos ainda a definição de discurso de Fairclough quando afirma que “o 

discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, 

constituindo e construindo o mundo em significado” (2001, p.91). Assim, por meio de um 

diálogo é possível identificar a relação não só de um personagem com outro, mas também dele 

com o mundo ao qual ele está inserido. 

O discurso direto é mais enfático nesse sentido na medida em que possibilita 

percebermos ao final de cada fala e início de outra suas demarcações simbólicas: entonação, olhar 

e escolha das palavras, por exemplo. Há, então, “uma troca de entoações, nas quais se constata 

um estágio recíproco entre o discurso narrativo e o discurso citado” (BAKHTIN, 1997). 
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É no discurso direto que fica mais perceptível a determinação dos sistemas simbólicos 

(arte, religião, língua, etc.) citado por Bourdieu: 

 

Contra todas as formas do erro ‘interacionista’ o qual consiste em reduzir as 
relações de comunicação, não basta notar que as relações de comunicação são, de 
modo inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na forma e no 
conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas 
instituiç ões) envolvidos nessas relações e que, como o dom ou o potlatch, podem 
permitir acumular poder simbólico. É enquanto instrumentos estruturados e 
estruturantes de comunicação e de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação 
da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma  classe sobre 
outra (violência simbólica) dando reforço da sua própria força às relações de força 
que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 
‘domesticação dos dominados’. 

(2000, p. 11) 
 

  
Portanto, é a partir deste aporte teórico que utilizaremos como referencial 

metodológico a análise de discurso. Para isso iremos descrever, avaliar e criticar os sentidos das 

falas das personagens em duas cenas, uma de cada filme, analisando-as enquanto discursos. 

Dessa maneira, faz-se necessário empregar alguns  conceitos-chave para a análise de discursos 

sociais, tais como: modos de dizer, práticas discursivas e contextualizações. 

 

3. Apreciação de cena 

 

Iremos apreciar as práticas discursivas cinematográficas em dois filmes: Nina e 

Prima vera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera. Nas duas películas demarcamos cenas de 

diálogos que acontecem nos 15 primeiros minutos de filme. Em Nina o diálogo é entre a 

personagem homônima e sua antagonista, D. Eulália. Já em Primavera, Verão, Outono, Inverno 

e... Primavera, o diálogo é entre a personagem principal, em sua fase menino, e seu mestre. 

 

3.1. Nina 

 

Nina é uma produção brasileira lançada no ano de 2004. O filme tem roteiro de 

Marçal Aquino e é inspirado na obra Crime e Castigo do escritor russo Fiodor Dostoié vski. A 
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direção é do pernambucano Heitor Dhalia. Produzido pela Gullane Filmes e distribuído pela 

Columbia Tristar do Brasil. 

A história se passa na cidade de São Paulo. Nina (Guta Stresser) é uma jovem com 

grande sensibilidade, mas de mente fragilizada, que procura meios de sobrevivência em uma 

metrópole. A proprietária do apartamento onde mora, Dona Eulália (Myriam Muniz), é uma 

senhora que a explora e que tem prazer em esmagar a vontade da protagonista. Nina vive em 

meio aos desenhos que faz e em uma agitada cena eletrônica de São Paulo, onde mergulha nos 

fantasmas de seu inconsciente até acabar envolvida em um crime. 

Com esta sinopse, o filme se desenvolve em um cenário escuro que enfatiza o mundo 

da personagem: cenas de sexo, drogas, perturbações de consciência, festas e solidão. A produção 

recebeu 4 indicações ao Grande Prêmio Cinema Brasil, nas categorias: Melhor Atriz (Myriam 

Muniz), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora e Melhor Maquiagem e ganhou o Prêmio 

da Crítica, no Festival de Moscou. 

As cenas do filme dialogam diretamente com o mundo da personagem, daí as 

animações de seus desenhos, a escuridão do cenário e a escolha da cidade de São Paulo. A 

câmera opera às vezes de maneira inusitada de acordo com o humor da personagem: cenas de 

cima enfocando seu percurso ou cenas embaçadas ou trêmulas de acordo com suas perturbações. 

A cena escolhida para esta análise é a primeira cena no filme em que é mostrada a 

pensão onde residem Nina e D. Eulália. No encontro entre as duas personagens será explicitada a 

situação-conflito: Nina não paga a pensão e D.Eulália ameaça expulsá- la. 

Assim, a cena se inicia com Nina esparramada na poltrona. Q uando ela ouve o chiado 

da porta se levanta apressada e fica de pé de frente para porta. A angulação da câmera a faz 

parecer inferior em relação a D. Eulália. A câmera desfoca as sacolas de D. Eulália e Nina 

aparece ao fundo de braços estendidos, olhar tenso e medroso, como quem espera algo a ser dito. 

Em seguida é posto um close de D. Eulália. Ela pára diante de Nina, mas mantendo uma grande 

distância entre as duas, e a observa. Seu rosto inclinado e levantado e seu olhar de 

examinação/reprovação revelam sua superioridade. Nina, ao contrário, apresenta um olhar de 

medo e subordinação. D. Eulália vira e caminha ofegante e exclamando “Que vida!” e vai até um 

cabide, onde põe suas coisas e examina seus dentes. Retira sua dentadura e a põe em um copo e 

se aproxima da protagonista, mantendo certa distância, que se encontra imóvel. Em seguida,  

segue-se o diálogo: 
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- Que roupa é essa? (D.Eulália com sua característica voz rouca e pausada de 

recriminação) 

- Por que...? A senhora não gostou? (Nina com o olhar desconfiado) 

- Não me atormente! Me poupe, por favor! (D.Eulália com a mesma voz de 

reprovação e levantando um dos braços) 

- O Maverick gostou! (Exclama Nina já mais descontraída, balançando a cabeça e 

com ar desafiador) 

- Detesto apelidos! O nome dele é Tito. Entendeu?  (Agora D.Eulália está com o rosto 

um pouco mais baixo e com as sobrancelhas levantadas falando rispidamente e soletrando com 

ênfase as palavras ‘De-tes-to’ e ‘Ti-to’) 

- Tito... Nome de cantor de tango, né? (Nina já mais descontraída, encostada na 

parede e com os braços cruzados e virando os olhos como que está desdenhando algo) 

- Hum... O gato é meu! Ponho o nome que eu bem entender! (O ‘hum’ de D.Eulália 

sai irônico e ela dar ênfase à palavra ‘En-ten-der’. Nina a observa engolindo seco) 

- Queria lhe dizer uma coisa: o aluguel venceu. Quando é que vai pagar? (D. Eulália 

fala como quem está lembrando de algo e de forma desafiadora) 

- Tô tentando arranjar grana... Até o fim da semana, no máximo, eu pago! (Nina 

reconhece sua inferioridade e abaixa o olhar e diminui o tom de voz) 

- É bom que pague! Se não não vai mais poder morar aqui! (D.Eulália fala com o 

olhar fixo em Nina que se encontra de cabeça baixa e os mesmos braços estendidos do início da 

cena) 

- Nem paga nem ajuda! (D.Eulália fala se virando e pegando as sacolas e 

murmurando algo depois. Nina a acompanha com o olhar) 

Em seguida, enquanto D. Eulália caminha em direção à cozinha, Nina cruza a sala e 

sai pelo corredor. A cena se encerra com a sala escura e vazia que recebe apenas a claridade da 

janela. 

A cena se passa sem trilha sonora, o que enfatiza as falas das personagens. A 

utilização de expressões como “Dona” e “Senhora” já demarcam os modos de mostrar das 

personagens.  A entonação dos diálogos e os posicionamentos de câmera contextualizam o 

receptor qua nto à submissão da protagonista em relação a sua antagonista. O modo de interagir 

se configura nas reproduções das hierarquias sociais das personagens: D. Eulália, senhora e 
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proprietária, logo, superior em relação a Nina, jovem e inquilina. O modo de seduzir é 

apresentado no filme como um todo, com posicionamentos de câmera, cenas carregadas de 

suspense, trilha casando com as cenas de suspense, animações, flashback em preto e branco. 

A relação de poder é demonstrada nos diálogo s: fala  ríspida /pausada/rouca/calma; 

entonações para reprovar /desafiar/submeter; as pausas e os murmúrios. O sistema simbólico de 

classe (riqueza/pobreza) fica demarcado na relação como uma personagem trata a outra, as 

formas de tratamento e a submissão. 

 

3.2. Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera 

 

O sul-coreano Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera teve seu lançamento 

no ano de 2003. Com roteiro e direção de Kim ki-Duk o filme tem a produção dos estúdios Korea 

Pictures, LJ Films, Pandora Filmproduktion GmbH, Cineclick Asia e distribuição da Sony 

Pictures Classics e Imovision.  

Em um lago rodeado por mo ntanhas, dois monges, mestre (Oh Yeong-Su) e discípulo  

(na fase menino representado por Seo Jae-Kyeong), têm as fases de suas vidas apresentadas 

conforme as estações do ano. Sob os olhos atentos do velho monge vemos a experiência da perda 

da inocência do jovem monge, o despertar para o amor quando uma mulher entra em sua vida, o 

poder letal do ciúme e da obsessão e o preço do perdão. 

A sinopse é apresentada em um cenário de contemplação: a casa em cima de um lago 

rodeado de montanhas. O plano é aberto, comungando a natureza e a vida das personagens. A 

casa é pequena com poucos móveis e muitas referências religiosas. Os diálogos são curtos e 

sempre trazem alguma lição do mestre para com o seu discípulo. A película recebeu o Prêmio 

CICAE, Don Quixote, Netpac e Young Jury, no Festival de Locarno e ganhou o prêmio de 

Melhor Filme na votação popular, no Festival de San Sebastian. 

A forma como é apresentada a natureza, a discrição das personagens, o respeito do 

monge menino com seu mestre já demarcam as relações simbólicas entre as personagens e entre 

elas e o mundo. A cena escolhida para análise é a primeira lição de moral que o mestre oferece ao 

seu discípulo. A lição se faz necessária logo que o mestre observa seu discípulo amarrando a uma 

pedra um peixe, um sapo e uma cobra. Assim, durante a noite ele amarra também o menino a 

uma pedra. 
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A cena começa no início de uma manhã. A câmera enquadra o altar e vai subindo até 

vermos o menino dormindo em um cochonete com a pedra nas costas. O quarto é também sala e 

altar. As paredes trazem pinturas orientais. Há poucos móveis e a maioria com referência 

religiosa. Uma porta sem paredes dá a dimensão da disciplina do lugar, já que as personagens só 

devem passar por ela. Um novo enquadramento nos mostra o mestre limpando uma escultura e o 

garoto ao fundo se espreguiçando. Ao gemer um pouco e caminhar até ele, o mestre apenas 

levanta o olhar e o desvia rapidamente, sem mirar no pequeno monge, espe rando o que ele tem a 

dizer. Assim, segue o diálogo: 

- Mestre, há uma pedra nas minhas costas! (Menino com uma voz de dor, mas sempre 

com respeito pelo mestre) 

- Por favor, tire-a daí! (Menino já sentado ao lado do mestre se contorcendo por 

causa da pedra) 

- Ela o incomoda? (Indaga o mestre, com as sobrancelhas levantadas, sem olhar para 

o menino e continuando a limpar a escultura) 

- Sim, mestre. (O menino abaixa os olhos com ar de dor) 

- Você não fez o mesmo com os peixes? (Mestre com ar contestador e sem 

interromper sua atividade) 

- Sim, mestre. (Menino com a voz mais baixa) 

- Não fez o mesmo com o sapo? (Mestre já olhando diretamente para o menino) 

- Sim, mestre. (Menino enquadrado de costas dando ênfase à pedra em suas costas) 

- Não fez a mesma coisa com a cobra? (Mestre olhando fixamente para o garoto e em 

um tom mais grosso) 

- Sim, mestre. (Menino com a voz baixa desviando o olhar do mestre concluindo que 

fez algo de errado) 

- Levante-se! (Mestre fala em tom imperativo) 

- Ande um pouco por aí. (Mestre com ar de reprovação observando o garoto se 

levantar, pôr os chinelos e cambalear até cair) 

- Não consigo andar... é muito pesada! (Menino fala já caindo no chão com a cabeça 

baixa) 

- Como acha que os peixes, o sapo e a cobra agüentaram? (Mestre fala sem desviar o 

olhar do garoto) 
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- Foi errado o que eu fiz! (Menino com a voz chorosa e de submissão) 

- Vá procurar os animais e liberte-os das pedras. Aí, eu o libertarei também... Mas se 

algum deles – peixe, sapo ou cobra – estiver morto... você carregará a pedra em seu coração pelo 

resto de sua vida! (Mestre fala de forma severa e dando uma lição no garoto) 

A seguir, o garoto caminha com dificuldades, sobe no barco e rema até o outro lado 

do lago. Sobe o morro com dificuldade ainda maior, caindo e se levantando. Da casa, o mestre 

observa tudo com os braços para traz e fazendo gestos de reprovação com a boca e com os olhos. 

A cena é demonstrativa da relação anterior e subseqüente entre mestre e discípulo. A 

ausência de nome para as personagens além de universalizá- las representa um modo de mostrar, 

já que é na construção discursiva dos diálogos e do cenário que se demarca a relação entre as 

personagens. O modo de interagir é apresentado na forma de uma hierarquia religiosa. A 

submissão agora é entre discípulo e mestre e entre estes e a natureza apresentada na passagem das 

quatro estações. A interação é contínua com o tempo e o espaço. As cenas abertas e 

contemplativas caracterizam os modos de sedução. O filme tem a natureza como uma 

personagem. 

O sistema simbólico religioso é marcante para demonstrar a relação de poder entre as 

personagens. O poder fica evidente em alguns gestos (olhar ou cabeça rebaixada), nos diálogos 

curtos do discípulo, nas orações e nas restrições do que pode ou não ser feito. 

 

4. Diálogo entre ocidente e oriente 

  

É possível encontrar nas duas produções muitas diferenças: linguagem 

cinematográfica, contextos sociais e de produção diferenciados, sistemas simbólicos distintos são 

algumas delas. Entretanto, algo as une: o cinema e as relações de poder. Tanto em Nina quanto 

em Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera a relação de subordinação de uma 

personagem à outra está explícita no posicionamento de câmera, na impostação e entonação de 

voz, nas pausas, nos murmúrios. É o Poder Simbólico de que nos fala Bourdieu: 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver 
e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a 
ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 
equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao 
efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 
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ignorado como arbitrário. Isto significa que o poder simbólico não reside nos 
‘sistemas simbólicos’ em forma de uma ‘illocutionary force’ mas que se define 
numa relação determinada... 

(2000, p. 14. Grifo do autor) 
 
 
Nas duas películas entram em cena os operadores de modalização de que nos fala 

Milton Pinto. Na imagem, temos a interpelação pelo olhar e as posições de dominação de uma 

cena sobre outra. Em Nina, o posicionamento da câmera já demarca a relação de poder. O olhar 

da dona da pensão também é representativo. Já em Primavera, Verão, Outono, Inverno e... 

Primavera podemos citar a força da imagem da natureza que parece ser maior do que qualquer 

personagem. Nos diálogos dos dois filmes fica evidente que a escolha ou entonação de certas 

palavras (substantivos, verbos, pronomes possessivos) enfatizam esse poder simbólico.  

Podemos identificar também um dos procedimentos de exclusão de que nos fala 

Foucault: o procedimento de interdição. Trata-se do reconhecimento de que não se tem o direito 

de dizer tudo em qualquer circunstância. Nos dois recortes dos filmes as personagens submissas 

têm suas falas interditadas em virtude das situações em que se encontram: Nina, inquilina e 

devedora; e o menino monge, discípulo que cometeu um erro que deve ser reparado. Nestes 

casos, o sistema simbólico também interdita. A personagem Nina, por exemplo, se permite 

desafiar em determinados momentos sua antagonista; o mesmo não ocorre com o menino monge, 

já que o sistema simbólico da religião é forte o suficiente para mantê-lo submisso. 

 

5. Considerações Finais  

 

A análise de duas cenas cinematográficas em Nina e Primavera, Verão, Outono, 

Inverno e... Primavera se dá através da metodologia da Análise de Discurso.  Os principais 

conceitos utilizados nesta pesquisa são: poder simbólico, procedimentos de exclusão e práticas 

discursivas. 

Assim, colocamos  em relevo o diálogo e a descrição da cena, levando em 

consideração alguns critérios, tais como: linguagem cinematográfica, impostação de voz e 

seleção das palavras. Dessa maneira, fica evidente que as práticas discursivas das personagens 

são determinadas pelo contexto social, econômico ou religioso, além da relação de poder entre as 

personagens. 
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O poder simbólico discursivo está, dessa forma, em uma rede que edifica e qualifica 

esse discurso já que “o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 

ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que a pronuncia ...” 

(BOURDIEU, 2000, p. 15).  

Podemos concluir então que o ocidente e o oriente salientados nas cenas dos filmes 

Nina e Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera, além de compartilharem uma projeção 

internacional que lhes confere respaldo cinematográfico, se aproximam em uma relação milenar 

que constitui o nosso dia-a-dia: a relação de poder. 
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