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Resumo: O presente trabalho busca fazer uma investigação sobre o estudo que o filósofo francês 

Michel Foucault faz das práticas de liberdade na Antiguidade e, em particular, do conceito de parresía, 

estabelecendo ressonâncias que esta prática discursiva tem com o pensamento e a obra 

cinematográfica do cineasta russo Andrei Tarkovski. Ao fazer uso da contribuição filosófica de Gilles 

Deleuze, buscarei estabelecer uma relação de composição mútua entre o pensamento de Foucault e a 

arte de Tarkovski. Veremos que quando Foucault fala de uma ética dos gregos, está presente também 

uma estética - uma estética da existência. E esse princípio criativo, que aspira sempre uma reinvenção 

da vida como obra de arte, será ancorado em nossa análise pelos problemas mais fundamentais da 

obra de Tarkovski, expostos tanto nos temas de seus filmes como no seu livro “Esculpir o Tempo”. 

Depois de analisar os pontos centrais das práticas de liberdade em Foucault, com foco na noção de 

parresía, e estabelecer ressonâncias com o cinema de Tarkovski, o trabalho se debruçará sobre o 

seguinte problema: como estas práticas de liberdade, que são fundamentalmente práticas de 

subjetivação do sujeito consigo mesmo, de conhecimento de si e de processos de veridicção do 

indivíduo, podem se expressar na coletividade e possibilitar uma emergência de uma ética e uma 

política para um mundo por vir? 

Palavras-chave: Cinema; Foucault; liberdade; parresía; Tarkovski; verdade.   

!
Abstract: This article investigates the research by French philosopher Michel Foucault on practices of 

freedom in Antiquity, focusing on the concept of parrhesia to establish the resonances between this 

discursive practice and the cinematic work of Russian filmmaker Andrei Tarkovsky. To establish a 

relation of mutual composition between Foucault's philosophy and Tarkovsky’s art, I will use the 

philosophical work of Gilles Deleuze. We shall see that when Foucault speaks of Greek ethics, there is 

also an aesthetics of existence present there. And this creative principle, that always aspires to a 

reinvention of life as a work of art, will be grounded on our analysis by the most fundamental 

problems of Tarkovsky’s work, exposed both in the themes of his films and in his book “Sculpting in 

Time”. After the analysis of the central points of the practices of freedom in Foucault’s philosophy, 

focusing on the concept of parrhesia, and after establishing the resonances with Tarkovsky’s cinematic 

work, this paper will focus on the following question: how can these practices of freedom, that are 

essentially practices of self-subjectivation by a subject, of self-knowledge and of individual veridiction, 
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express themselves in a collectivity and allow the emergence of an ethics and a politics oriented 

towards a world to come? 

Keywords: Cinema; Foucault; freedom; parrhesia; Tarkovski; truth 

!!
 Ao contrário de buscar uma simples associação entre dois pensadores, estabelecendo 
uma conveniência entre teoria e ilustração empírica, ou identificando uma semelhança entre um 
conceito e sua correspondência em determinada temática de uma obra artística, o presente texto 
vislumbra compor uma aliança que potencialize a força presente nas expressões trabalhadas por 
Michel Foucault e Andrei Tarkovski. Para isso, aproprio-me da necessidade, afirmada por 
Deleuze, de que o pensamento tem de estabelecer “intercessores”. Segundo ele, “a filosofia, a 
arte e a ciência entram em relações de ressonância mútua e em relações de troca [...] que não 
cessam de interferir entre si” (DELEUZE, 2013, p. 160) – assim, a filosofia não exerceria um 
primado sobre o pensamento, mas seria uma expressão do pensamento, como a arte ou a 
ciência. Desta maneira, a partir das diferentes formas de expressões que emergem do estudo das 
práticas de liberdade de Foucault e dos problemas levantados na obra de Tarkovski, lançaremos 
uma imagem ética dos pontos de contato entre estes pensadores, estabelecendo o encontro entre 
o que Deleuze diz que é a verdadeira função da arte e da filosofia: a criação de agregados 
sensíveis e conceitos, respectivamente (2013, p. 158).            

!
Subjetivação nos princípios artísticos de Tarkovski      

 O ponto de partida para podermos realizar a conexão entre estes dois pensadores é 
estabelecer o cerne da problemática que leva os autores a desenvolver seus trabalhos. Ou seja, 
em ambos é possível verificar a emergência de uma questão – ou de uma crise – que os impele 
na direção de seus investimentos.  

 É possível dizer que a obra do cineasta russo Andrei Tarkovski é marcada por uma 
espécie de tônica. Mesmo que sua abordagem aponte para as mais diversas direções, seja no 
tema da nostalgia russa, da religião, da ferocidade do mundo material ou dos terrores da guerra, 
há sempre um problema perpassando todos os seus filmes: a fricção entre a alma do indivíduo e 
o mundo que o cerca.  Mesmo que essa seja só uma das perspectivas possíveis lançadas sobre a 
complexidade da sua obra, é inegável o fascínio que o cineasta russo tem sobre as “lutas 
espirituais” do ser humano e a sua capacidade de resistir e se compor com as forças que “vêm 
de fora”. Já em Foucault, há um desvio que surge no seu trabalho em que ele deixa de lado a 
análise das relações de saber e poder inseridas nas instituições do campo social dos séculos XIX 
e XX, e se volta para uma profunda pesquisa sobre a Antiguidade. Este deslocamento será, na 
verdade, o que Deleuze classifica como uma abertura para uma nova dimensão de análise na 
obra de Foucault, pois ele encontra nos gregos práticas de existência que “designam a operação 
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pela qual os indivíduos ou comunidades se constituem como sujeitos, à margem dos saberes 
constituídos e dos poderes estabelecidos, podendo dar lugar a novos saberes e 
poderes” (DELEUZE, 2013, p. 193). Aqui, se estabelece uma forma de resistência às “regras 
codificadas do saber e das regras coercitivas do poder” (DELEUZE, 2013. p. 145). Ou seja, se 
nas relações de poder há sempre uma relação de forças, que pressupõe um domínio de uma 
sobre outra, Foucault vai analisar a partir daí o exercício de poder das forças sobre si mesmas. 
Esta nova dimensão de análise, para além do diagrama do poder e saber, são os processos de 
subjetivação. Trata-se aqui das relações de poder que o sujeito exerce sobre si mesmo. Em 
outras palavras, é a forma com que os gregos fizeram da existência uma ética, uma arte.  

 Andrei Tarkovski afirma que existem dois tipos de artistas: aqueles que buscam recriar 
a realidade e aqueles que buscam criar o seu próprio mundo. Se situando no segundo grupo, ele 
cita Dostoievski para reforçar o seu argumento: “Sempre afirmam que a arte precisa refletir a 
vida e tudo o mais. Mas é um absurdo: o próprio escritor (o poeta) cria a vida de uma maneira 
tal que nunca havia existido inteiramente antes dele” (TARKOVSKI, 2010, p. 140). De maneira 
análoga, Gilles Deleuze diz que a filosofia deve abdicar do direito de “refletir sobre”, e exercer 
um papel criador, não reflexivo (2013, p. 156). Ou seja, o papel do pensamento, seja através da 
arte ou da filosofia, teria como função fundamental irromper na história para produzir 
singularidades que escapam aos saberes e poderes constituídos para possibilitar a emergência de 
novas subjetividades. Assim, podemos entender o investimento que Foucault lança sobre o 
pensamento grego como uma forma de produzir uma diferença nos modos de existência da 
nossa sociedade, buscando práticas no passado que sejam capazes de modificar de maneira 
singular as práticas do presente. E é nesse rompimento com a história cronológica que Foucault 
encontra a noção de “cuidado de si”.  

 Do ponto de vista do rompimento com as condições que nos impõe a “cronologia 
histórica”, o fascínio que o estudo sobre o cuidado de si desperta está em vislumbrar a criação 
de algo novo a partir do que não está fixo na atualidade, pensar estes processos de subjetivação 
através das noções de “linhas de fuga”, ou “devires revolucionários”, que constituam a 
sociedade através de um processo de diferenciação constante, rompendo com modelos pré-
estabelecidos e hegemônicos.  Do ponto de vista da emergência de uma ética, as técnicas de si, 
segundo Foucault, são maneiras que podem: 

[…] permitir ao indivíduo realizar, por eles mesmos, um certo número de operações em seus corpos, em 

sua alma, em seus pensamentos, em suas condutas, de modo a produzir neles uma transformação, uma 

modificação, e a atingir um certo estado de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural. 

(FOUCAULT, 2006, p. 95)  

 Da mesma forma, essa relação do sujeito consigo mesmo pode ser encontrada no que 
talvez seja o objetivo maior da obra de Tarkovski, o próprio significado da existência: chegar o 
mais próximo possível a uma “perfeição espiritual” a partir da luta de si consigo mesmo, contra 
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o “mal interior” (TARKOVSKI, 2010, p. 251). E, desta forma, pensar o cinema como um 
“molde da alma”, que comunique experiências humanas singulares (TARKOVSKI, 2010, p. 
244).  

 A primeira coisa que se faz necessário destacar é a diferenciação entre as práticas de 
liberdade dos gregos analisadas por Foucault e a ideia de livre arbítrio. Esta nada tem a ver com 
os objetivos éticos e políticos do projeto do filósofo francês. As práticas de liberdade, ou as 
práticas de si, pressupõem uma correlação intrínseca da interação do sujeito com os outros. 
Pois, segundo Foucault, cada indivíduo se constitui como sujeito nas relações consigo mesmo e 
com os outros. Além disso, Foucault deixa clara a ressalva que tem com o termo “liberdade”, 
preferindo o uso do termo “práticas de liberdade”, de modo que, para o filósofo, a ideia de uma 
simples libertação de certas práticas opressivas gera, consequentemente, uma outra relação de 
práticas de poder: 

É por isso que insisto sobretudo nas práticas de liberdade, mais do que nos processos de liberação, que 

mais uma vez têm seu lugar, mas que não me parecem poder, por eles próprios, definir todas as formas 

práticas de liberdade. (FOUCAULT, 2012, p. 266) 

 Andrei Tarkovski, por sua vez, diz que rejeita a ideia de que os artistas tenham uma 

liberdade absoluta no processo de criação, acreditando mais na noção de que a opção do 
trabalho artístico esteja associada a uma necessidade, a uma espécie de determinação a que os 
artistas se impõem ao seguir uma “vocação artística” (TARKOVSKI, 2010, p. 216). Podemos 
perceber que a sua concepção sobre o processo de criação artística está alinhada com a sua ideia 
de liberdade e, consequentemente, à crítica que faz da ideia de livre arbítrio como uma forma de 
ser livre. Em seu livro Esculpir o Tempo, Tarkovski escreveu (2010, p. 217):  

Mas, ai de nós, a tragédia é que não sabemos ser livres – pedimos liberdade para nós mesmos em 
detrimento dos outros, e não queremos renunciar a nada de nós  mesmos em prol do outro: isso seria 
usurpar nossos direitos e liberdades pessoais. Hoje, todos nós estamos contaminados por um egoísmo 
extraordinário, e isso não é liberdade: liberdade significa aprender a exigir apenas de si mesmo, não da 
vida ou dos outros, e saber como doar: significa sacrifício em nome do amor. 

 Em seu sentimento de desesperança frente à concepção individualista de livre arbítrio 

presente na sociedade ocidental, vemos Tarkovski apontar para um exercício de liberdade que 
seria uma luta espiritual como uma forma do indivíduo buscar dentro de si as condições para ser 
livre, mas, ao mesmo tempo, condicionada à capacidade “de se sacrificar ao tempo e à 
sociedade em que vive” (TARKOVSKI, 2010, p. 217). Aqui vemos se entrelaçar a noção de 
liberdade de Tarkovski com a estética da existência que Foucault encontra nos gregos. Uma 
prática de liberdade, segundo Foucault, seria um processo ético, um cuidado de si, no plano do 
indivíduo de si para consigo mesmo, e um processo político, no plano coletivo, como uma 
necessidade de cuidar dos outros.  Assim, quando vemos a denúncia que Tarkovski faz de um 
tempo e de uma sociedade ocidental essencialmente materialista e individualista, percebemos a 
mesma rejeição desse ideal de liberdade irrestrita e voltada para o livre arbítrio. Dito de outra 
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forma, podemos afirmar que Foucault e Tarkovski, cada um à sua maneira, através de seus 
próprios códigos e nomenclaturas singulares, se debruçam sobre o mesmo problema: como 
exercer a liberdade? Como é possível eliminar as opressões sobre nossos corpos e nossas almas 
e experienciar uma existência mais plena?  

 Foucault nos mostra, então, que a liberdade pode ser vislumbrada através de práticas de 
conhecimento de si, controle sobre os desejos, prazeres e apetites, e que a pura entrega a estes 
seria uma espécie de escravidão, uma escravidão de si para consigo mesmo. Da mesma forma, 
Tarkovski, ao negar a ideia de liberdade do artista, argumentando que o processo em que o 
artista se envolve é mais contemplado pela ideia de necessidade, diz que ser livre “requer um 
elevado grau de autoconsciência, consciência da responsabilidade para consigo próprio e, 
portanto, para com os outros” (TARKOVISKI, 2010, p. 216-7). E isto é explicitado pela 
construção dos seus personagens, cujas personalidades muitas vezes parecem ser dominadas por 
uma fraqueza diante do que a sociedade espera, mas são dotadas de uma força interior, uma 
liberdade interior, que torna inabaláveis as suas ações e sua fé. Carregam, portanto, dentro de si 
uma verdade imune à coerção exterior. É o que fica explícito no personagem Stalker, que, 
segundo a descrição do próprio Tarkovski, “parece ser fraco, mas, em essência, é ele quem é 
invencível devido à sua fé e ao seu desejo de servir aos outros” (TARKOVSKI, 2010, p. 217). 
Naturalmente, essa “servidão” aos outros não pode ser confundida com uma passividade frente 
à coerção exterior, pois o desejo de servir aos outros, destacado pelo cineasta, nasce de uma 
convicção interior, uma afirmação de uma liberdade interior. Trata-se de uma prática de 
liberdade, uma força ativa, através da qual a ideia de sacrifício possui um valor afirmativo da 
vida. Esta noção de “fraqueza” afirmativa é belamente explicitada por um monólogo da 
personagem de Stalker:   

Que se cumpra o idealizado, que acreditem. Que riam das suas paixões. Porque o que consideram 

paixão, na realidade, não é energia espiritual, mas apenas fricção  entre a alma e o mundo externo. O 

mais importante é que acreditem neles próprios e se tornem indefesos como crianças, porque a 

fraqueza é grande, enquanto a força é nada. Quando o homem nasce é fraco e flexível, quando morre, é 

impassível e duro. Quando a árvore cresce, é tenra e flexível, mas quando se torna seca e dura, ela 

morre. A dureza e a força são atributos da morte. A flexibilidade e a fraqueza são a frescura do ser. Por 

isso, quem endurece nunca vencerá., não é energia espiritual, mas apenas a fricção entre a alma e o 

mundo externo.  

 É curioso notar que frente ao mundo moderno individualista, materialista, desprovido 
de espiritualidade, que Tarkovski condena nos temas de seus filmes, seus protagonistas 
raramente carregam um estigma de herói, sendo comumente caracterizados como figuras 
desajustadas, marginalizadas na sociedade, marcadas por uma aparente fraqueza. Mas tais 
fragilidades se revelam como mera superfície, na medida em que vemos surgir em tais 
personagens princípios éticos inquebrantáveis, que, para além da solidez materialista do nosso 
tempo, denunciada pelo cineasta russo, revelam verdadeiras fortalezas do espírito, capazes de 
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grandes feitos, grandes responsabilidades, uma rigidez ética que é tão ausente no mundo 
ocidental para Tarkovski. Seus heróis, em sua maioria deslocados do ambiente em que vivem, 
são capazes de atos grandes demais para fazer valer a sua verdade, que, em sua essência, são 
sacrifícios pelos outros. Aqui, podemos analisar estes ‘atos de verdade’ dos protagonistas de 
Tarkovski como práticas de parresía, que envolvem os elementos que relacionam as suas ações 
com a verdade que carregam, com o risco de suas ações, com a coragem da verdade, do dizer a 
verdade. 

 A partir da explicitação da definição original de parresía como o “dizer tudo”, e da 
concepção tradicional que se tem do termo como prática de “fala franca”, “liberdade de 
palavra”, Foucault analisa a noção de parresía como uma virtude, um dever, uma técnica, uma 
maneira de dizer a verdade, que, ao depender de contextos e situações específicas para que a 
parresía se manifeste, torna-se uma prática que irrompe nesses contextos como uma abertura 
para possibilidades inesperadas em determinadas interações. Isto acontece porque o uso da 
parresía pressupõe que o indivíduo tenha uma relação irrestrita com a verdade e no que ele 
estabelece como verdade. Sendo assim, a fala franca e a plena liberdade de palavra, atravessada 
pela relação que o sujeito estabelece como verdade, “não produz um efeito codificado, ela abre 
um risco indeterminado” (FOUCAULT, 2010, p. 32). E é justamente essa indeterminação que 
faz com que a parresía tenha efeitos inesperados, sendo assim, uma prática produtora de 
possibilidades. 

 Temos aí já duas questões centrais a serem trabalhadas para entendermos a noção de 
parresía como uma potência libertadora: a prática de liberdade que surge da vinculação do 
sujeito com a verdade e a constituição do sujeito de si consigo mesmo como processo de 
subjetivação. 

 O processo de veridicção que o sujeito apresenta ao fazer uso da parresía não deve, 
portanto, ser analisado através da distinção entre o que seria um discurso verdadeiro ou não, 
mas através da análise da forma com que o indivíduo “se constitui e é constituído pelos outros 
como o sujeito que pronuncia um discurso de verdade”. A relação entre sujeito e verdade se dá 
aqui pelo reconhecimento do sujeito consigo mesmo e pelos outros de que há ali uma “fala 
franca”, um discurso verdadeiro, e a relevância da parresía como prática será analisada pelo 
efeito que essa produção de verdade vai gerar. 

 O processo de subjetivação que se dá a partir destes jogos de verdade na relação do 
sujeito consigo mesmo e com os outros será, então, uma prática de liberdade na medida em que 
é uma relação não prescrita por códigos e valores transcendentais propostos aos indivíduos. A 
dimensão ética da análise de Foucault se debruça, portanto, sobre o comportamento dos 
indivíduos em relação a determinadas prescrições, em como eles obedecem, resistem, 
transgridem e criam subjetividades diante da existência de valores transcendentes. Veremos 
então como a prática da parresía opera na instauração de uma liberdade na reação do indivíduo 
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para consigo, mas não deixando de visar a instauração da liberdade dos indivíduos em seu 
conjunto (FOUCAULT, 1984, p. 97).  

 Assim, podemos observar como a relação entre liberdade e verdade se manifesta no 
cinema de Tarkovski através de uma ética em que “uma tipologia dos modos de existência 
imanentes”, como diz Deleuze, substitui a moral, que “relaciona sempre a existência a valores 
transcendentes” (2002, p. 29).  Agora, podemos ver como estes problemas se desdobram na 
cinematografia de Tarkovski.    

!
Sacrifício de Alexander 

 Em seu último filme, Tarkovski aborda o tema do sacrifício como uma forma ativa de 
salvação, tanto pessoal quanto da vida em sociedade. ‘O Sacrifício’ é uma parábola em que o 
personagem de Alexander é um ex-ator tomado pela depressão e desesperança em relação a tudo 
que o cerca. As suas relações familiares, o avanço feroz da tecnologia, a iminência de uma 
guerra nuclear, as “pressões da mudança” (TARKOVSKI, 2010, p. 268), pintam um quadro 
ameaçador e opressivo da existência.  Assim, a trama de O Sacrifício se desenvolve 
fundamentalmente sob o prisma do apocalipse; é a partir da iminência do fim dos tempos que as 
ideias de Tarkovski se desenrolam na obra.  

 É o perigo apocalíptico que desencadeia a crise dos personagens, mas também é o que 
aponta a possibilidade de um novo mundo. Takovski se recusa a fornecer uma resposta ou uma 
explicação única para o filme. As lacunas enigmáticas que deixa são preenchidas pelas 
sugestões e referências filosóficas, místicas, religiosas etc. O que não deixa dúvidas é que, 
mesmo quando o cineasta propositalmente concede uma liberdade interpretativa ao espectador, 
fica clara a tese de que a transformação e a salvação do mundo só é possível com ações éticas de 
indivíduos capazes de assumir a responsabilidade pelos outros. Daí emerge o tema do sacrifício, 
encarnado no personagem de Alexander, mas tendo na criança (o filho de Alexander), o seu fio 
condutor.  

 Neste contexto, Tarkovski trabalha a questão da cura e da salvação a partir da 
“regeneração espiritual” (2010, p. 264), não só do indivíduo em torno de quem gira uma 
realidade opressiva, mas do mundo inteiro. Para o diretor, o único caminho para diminuir o 
abismo entre o indivíduo e a sociedade, entre o mundo material e o mundo espiritual, é o 
exercício de uma ética em que as pessoas adquiram uma “luta pela própria alma” em oposição à 
conformidade a padrões de existência propostos por outrem. Trata-se de um processo de 
subjetivação em detrimento de uma sujeição. Mas essa subjetividade, de acordo com Tarkovski, 
deve estar alinhada a uma disposição para o sacrifício como um “serviço voluntário aos outros, 
aceito com naturalidade como a única forma viável de existência” (2010, p. 280). Podemos ver 
que aparecem aqui algumas práticas fundamentais do estudo de Foucault sobre o cuidado de si. 
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Lembrando que as práticas de si foram sendo deixadas de lado ao longo da história, sobretudo 
com a moral disciplinadora do Cristianismo (FOUCAULT, 1984), veremos como o sacrifício de 
Alexander está mais próximo aos processos de subjetivação do sujeito consigo mesmo do que à 
ideia de entrega a um Deus transcendente.  

 Diante da vida opressiva, causada pela ausência de afetos, niilismo existencial e a 
atmosfera apocalíptica sugerida no filme – com o auxílio do belo trabalho de fotografia de Sven 
Nikvist –, o personagem de Alexander, em um momento de máximo desespero, faz uma reza 
para Deus prometendo o seu silêncio eterno, o rompimento total com a sua vida, seu passado, 
sua família, como uma forma de sacrifício para que seja retomada a harmonia e que tudo volte 
ao normal. No entanto, tudo permanece em um desalento inalterado. Somente após Alexander 
levar a cabo a inusitada sugestão do carteiro Otto para que ele durma uma noite com a 
personagem de Maria, que é retrada no filme de forma enigmática, como uma espécie de 
feiticeira, é que se estabelece uma ruptura na atmosfera de desolação na trama do filme.  

 Aqui devemos fazer um paralelo entre a metáfora utilizada por Tarkovski para o 
sacrifício de Alexander e o estudo que Foucault faz da aproximação da parresía com a fé e a 
religiosidade, e o posterior desenvolvimento de um “pólo antiparresiástico”. 

 Em uma das suas últimas aulas do curso A Coragem da Verdade, Foucault identifica um 
“pólo positivo” do modo de existência dos cínicos na Antiguidade em sua relação com Deus. 
Observando a vida dos cínicos como um absoluto despojamento de todas convenções, uma vida 
errante e marginal que escandaliza os outros com a sua verdade, Foucault vai encontrar neste 
tipo de parresía um encontro com o Cristianismo na medida em que o processo de veridicção 
dos cínicos levava ao momento de origem da criação, a um face-a-face com Deus. Esse 
desnudamento e exposição máxima como características do estilo de vida dos cínicos produzia, 
portanto, uma relação de confiança com Deus, estabelecendo a enunciação da verdade como 
uma prática de si, o que vai dando lugar a um “pólo antiparresiástico” na medida em que a 
moral cristã substitui essa confiança de si pela lógica do confessionário, em que o indivíduo já 
não teria mais o poder de ditar a sua própria vida.  

 Voltando à obra de Tarkovski, podemos observar que seu pensamento e, em particular, a 
temática do filme O Sacrifício estão muito mais alinhados ao pólo positivo da aproximação 
entre a parresía e a relação com Deus. Se há em Tarkovski uma religiosidade latente, esta de 
forma alguma pode ser confundida com a ideia de um Deus criador e onipotente. O seu apelo é 
o reencontro do indivíduo com a espiritualidade, seja ela através da arte ou da fé. De qualquer 
forma, este apelo não deixa de ser, à maneira dos parresiastas, uma forma de subjetivação do 
sujeito para consigo mesmo, e através destas práticas de subjetivação uma produção de uma 
diferença em si, interpelando os outros a uma reavaliação de suas formas de existência.     
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 Se a ideia de sacrifício inicialmente parece uma ideia de obediência a Deus, uma 
negação de si, vemos no caso de Alexander que há, na verdade, um senso de responsabilidade 
sobre os outros e uma capacidade de realização, por si próprio, de um ato – ainda que de 
sacrifício – que leve à salvação das pessoas que o cercam, em face de um perigo máximo. 
Vemos, então, que a ação do protagonista de O Sacrifício está mais próxima do uso da parresía 
como confiança que, segundo Foucault (2011, p. 293), “se opõe ao sentimento necessário de um 
distanciamento em relação ao mundo e às coisas do mundo”. Ou seja, sua ação não busca um 
“transcendental”, mas sim uma afirmação de mundo e a superação de seu próprio niilismo. Essa 
ideia fica mais clara quando associamos o ato de sacrifício do personagem Domenico, de 
Nostalgia.   

!
A Parresía cínica em Nostalgia 

 Filmado na Itália, Nostalgia é sobre um escritor russo, Gorchakov, que viaja para o 
Ocidente para escrever sobre a vida do compositor russo Beryozovsky, personagem histórico 
que faz a sua glória como músico na Itália, mas decide retornar à Rússia por ser tomado por 
uma profunda nostalgia de seu país natal, onde acaba se suicidando tempos depois. Ambientado 
por uma atmosfera melancólica, o filme parte deste enredo para explorar o tema da angústia de 
um personagem que vive um conflito irreconciliável entre as lembranças do passado e as novas 
impressões que vive em uma terra estrangeira. É clara a intenção de Tarkovski de usar a tragédia 
do compositor russo como uma espécie de espelho do estado mental do protagonista do filme. É 
importante notar que Tarkovski dá pouca importância para o desenvolvimento dos fatos na 
estrutura narrativa do filme, jogando toda a sua atenção para o universo interior do protagonista, 
fazendo uma “incursão pela psicologia que dera forma à atitude do herói diante da vida, pelas 
tradições literárias e culturais que formam a base do seu mundo espiritual” (TARKOVSKI, 
2010, p. 245). 

 Assim, a partir do estado de melancolia de Gorchakov, provocado pelo afastamento de 
suas raízes culturais, o filme expande o drama do protagonista para uma ânsia mais abrangente, 
que diz respeito à totalidade do estado de coisas que regem o seu mundo. Neste contexto, vemos 
aparecer temas recorrentes na obra de Tarkovski: a desarmonia entre o indivíduo e a sociedade; 
a superficialidade das relações; a incomunicabilidade afetiva; os anti-heróis e sua 
marginalidade; sua relação umbilical com a cultura e as tradições de sua pátria, etc. Mas, para o 
propósito deste artigo, é o tema dos ‘personagens marginais’ e sua incapacidade de adaptação à 
normatividade da vida social que gostaria de destacar. E é aí que entra em cena o personagem de 
Domenico em Nostalgia, que desenvolve uma sintonia particular com o protagonista do filme, 
justamente pela posição deslocada que ocupa no ambiente em que cruza com Gorchakov. Aqui 
veremos como este personagem carrega em si uma verdade interior, e encontra nessa verdade 
maneiras de resistir e denunciar a degradação do mundo em que vive.   
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 A relação de empatia que o protagonista desenvolve pelo enigmático Domenico não se 
dá a partir de uma mera compaixão, tendo em vista a hostilidade que este sofre na sociedade. 
Tampouco há uma necessária cumplicidade entre os dois por conta das crises que carregam na 
memória. O que estabelece o vínculo entre os personagens, segundo Tarkovski, é a ideia em 
comum de que, diante da percepção de uma sociedade em ruínas, “as pessoas devem ser 
resgatadas, não separada e individualmente, mas em conjunto, da insanidade impiedosa da 
civilização moderna” (2010, p. 256).  

 É interessante como Tarkovski articula o desenvolvimento da subjetividade dos seus 
principais personagens com uma ética que necessariamente transborda para uma coletividade, 
estabelecendo uma relação de atravessamento do cuidado de si e o cuidado dos outros. Instaura-
se um processo de subjetivação que não recai num sujeito “redescoberto”, mas que cria uma 
diferenciação em si. É a conquista de um outro em si, a partir do qual emerge um novo modo de 
existência.  

 E é através da parresía e dos processos de veridicção do sujeito que fica mais clara a 
conciliação entre o cuidado de si e ou cuidado dos outros, pois Foucault vai observar que a 
manifestação da verdade nos gregos como prática vida, sobretudo na gestão cínica, pressupõe 
uma estilização da maneira de viver. Ou seja, o processo através do qual o sujeito põe a sua 
verdade à prova nos seus hábitos, em suas ações, realiza um chamamento a uma ruptura 
comunitária, tornando inseparável o processo de diferenciação de si e dos outros. Assim, com o 
risco e o escândalo da coragem da verdade veremos como Domenico transfigura a sua 
veridicção em uma militância filosófica à maneira dos cínicos.  

 Foucault deixa claro que a ideia de um cuidado de si vinculado a uma preocupação 
estética de existência não é uma invenção da ética socrática ou do pensamento grego, sendo 
uma tradição muito arcaica, bem anterior ao período entre os séculos V e VII (FOUCAULT, 
2011, p. 142). O que Foucault enxerga de original no início da filosofia ocidental é o problema 
da coragem da verdade estar atrelado ao cuidado estético da existência, estabelecendo uma 
relação entre a existência bela e a verdadeira vida. Assim, o filósofo francês irá verificar que o 
tema de estilística da existência vinculada ao dizer a verdade é fortemente presente na prática do 
cinismo grego como uma das formas discursivas da parresía.  

 Ao trazer à luz um estudo por muito tempo marginalizado na filosofia, Foucault faz um 
resgate dos poucos textos que preservam o uso da parresía cínica pelos gregos, entendendo-o 
como uma continuação do dizer-a-verdade socrático, mas mais singular nos seus critérios, 
condições e, com efeito, revela um ataque mais intenso e extenso aos costumes estabelecidos na 
sua maneira de dizer a verdade (GROS, 2011). O que se observa nos textos cínicos é que há 
uma radicalização do questionamento dos modos de existência.  
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 Fazendo uso da citação de Epicteto, em que é empregada a metáfora da função militar 
de “espia”, de “batedor”, em que pessoas são enviadas à frente do exército para identificar o que 
o inimigo está fazendo, Foucault descreve o cínico como aquele que vai para além do “front da 
humanidade” (2011, p. 146), exposto ao risco máximo, e retorna para exercer a parresía e 
anunciar a verdade aos homens. Isso pode ser ilustrado em Nostalgia pela maneira com que 
Tarkovski desestabiliza a inércia da desolação que seus personagens carregam. O cineasta 
destaca que, se por um lado, Gorchakov sofre de uma culpa pela acomodação diante do mundo 
que condena e apenas reflete sobre suas preocupações diante das imperfeições do mundo, 
Domenico é quem assume a responsabilidade pelo destino da humanidade e leva isso às últimas 
consequências, fazendo um discurso em praça pública em cima de uma estátua e põe fogo em si 
mesmo “na esperança louca de que esse último e monstruoso ato de publicidade convencerá as 
pessoas de que ele está preocupado é com elas, na esperança de fazer com que elas escutem seu 
último grito de advertência” (TARKOVSKI, 2010, p. 248). Domenico é personagem tido como 
louco, incapaz de se inserir na sociedade, que emerge diante dessa mesma sociedade que o 
rejeita para dizer a ela, num ato de risco máximo, a verdade que precisa ser dita e ouvida. A 
condição para este ato de expressão valer é o risco, a necessidade, e a absoluta crença de que a 
convocação que faz à comunidade para que esta resista seja a única saída para o “estado 
catastrófico” do mundo (TARKOVISKI, 2010, p. 246). O discurso final de Domenico se insere 
na fronteira entre o “marginal” e a multidão de pessoas “normais”, que observa de forma atônita 
e estática a fala de Domenico, tido por aqueles como mais um “louco”, que ousa se levantar 
diante da sociedade e se fazer ouvir com o seu ato final. Com esta ação derradeira, Domenico 
encarna os princípios fundamentais da parresía cínica, sendo o “homem errante”, o “homem que 
não tem nenhuma inserção, não tem casa nem família, nem lar nem pátria” (FOUCAULT, 2011, 
p. 148), que assume a total responsabilidade pelo mundo e pelas pessoas ao exercer a sua 
coragem de dizer a verdade em uma tentativa de “bloquear, com os seus próprios esforços, com 
exemplo do seu próprio sacrifício , o caminho pelo qual a humanidade se precipita 
irracionalmente rumo à própria destruição” (TARKOVSKI, 2010, p. 250). Segue um trecho do 
discurso final de Domenico que ilustra essas noções:  

Devemos ouvir as vozes que parecem inúteis [...] Precisamos encher os olhos e as orelhas daquelas 

coisas que existem no início de um grande sonho. Todos devem gritar que construiremos uma pirâmide. 

Não importa se não a construirmos! [...]E vocês sãos, o que significa sua saúde? Todos os olhos do 

mundo veem o precipício em que estamos caindo. A liberdade é inútil se não tem coragem de olhar 

com os olhos da cara, e de comer conosco, e de beber conosco,e de dormir conosco. Os assim 

chamados sãos foram os que conduziram o mundo para a catástrofe. [...]A sociedade deve se unir 

novamente e não continuar fragmentada. Vamos observar a natureza, pois a vida é simples, devemos 

voltar ao começo, ao ponto onde pegaram o caminho errado. Devemos voltas às bases principais da 

vida, sem sujar a água. Que raio de mundo é esse, se um louco lhes diz que devo envergonhar-me! 
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 É importante destacar que a “verdade” expressada tanto pelo personagem de Domenico, 
quanto na exposição da Parresía em Foucault, não possui um valor de dogmatismo vertical, de 
uma verdade única a ser imposta à humanidade. Afirmar isso seria reforçar a ideia de um sujeito 
cujos anseios egoístas são colocados em primeiro plano como molde da sociedade, o que não 
poderia ser mais oposto aos objetivos da filmografia de Tarkovski e da filosofia de Foucault. A 
diferença aqui é que na coragem da verdade parresiástica o ato de fala se realiza no próprio ato, 
estabelecendo uma simultaneidade entre movimento e fala, tornando a linguagem inseparável da 
ação. É a verdade não como mera oposição ao erro, ou uma adequação a um objeto exterior, 
mas como uma prática discursiva cuja potência se encontra no “teor da verdade”, no sentido 
intrínseco ao que está sendo dito (ZOURABICHVILI, 2016, p. 58). Isto é marcado, sobretudo 
no personagem de Domenico, pela harmonia entre o dizer-a-verdade e o modo de vida de quem 
a fala – outro traço característico da parresía dos cínicos.  

 Com isso, podemos caracterizar Domenico, entre outros personagens de Tarkovski, com 
o que Foucault chama de “mártir da verdade”, que dá o testemunho da verdade na manifestação 
de sua própria existência, tornando o próprio corpo da verdade visível com sua “presença 
imediata, brilhante e selvagem da verdade”. (FOUCAULT, 2011, p. 152).  

!
A luz imanente em Tarkovski 

 O filósofo russo Igor Evlampiev identifica que tanto nos filmes de Tarkovski, quanto no 
seu trabalho fotográfico com polaroides, há um trabalho com a luz que expõe de maneira 
significativa as suas principais teses. Em um artigo intitulado “A luz como metáfora de Deus em 
Tarkovski”, Evlampiev (2016) analisa que há uma tendência na obra do cineasta russo de criar 
imagens com uma iluminação difusa e opaca, cuja intenção é dissolver a separação entre 
homem e mundo. Ao mesmo tempo, ele observa que o diretor faz pouco uso de cenas em 
ambientes ensolarados, que, quando surgem, trazem consigo uma ideia de sonho, esperança ou 
idealização da infância. De acordo com o autor, a preferência de Tarkovski por uma iluminação 
difusa representa, portanto, a ausência de um poder divino que subjuga a existência. Para 
fortalecer essa relação, o filósofo destaca a ligação que o cineasta russo tinha com o Hesicasmo, 
doutrina surgida no século XV, no Bizâncio, que exerceu grande influência sobre diversos 
artistas russos. De acordo com essa doutrina, a presença de Deus no mundo acontece de uma 
maneira oculta, através de suas energias, que podem ser potencializadas e, consequentemente, 
transformar o ser humano através de uma concentração espiritual (EVLAMPIEV, 2016, p. 338). 
No entanto, Tarkovski não acredita que forças divinas e criativas, caso existam, se manifestem 
através de um Deus todo-poderoso “fora deste mundo”:     

O cineasta concebe que, de fato, as forças divinas, se presentes no mundo, não são predominantes, 

figurativamente falando[.... ]Tarkovski retrata um mundo no qual não há um explícito poder divino ao 

qual toda a existência é subjugada. Forças criativas e transformadoras estão embutidas na própria 
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existência, mas elas não são percebidas e ainda não agem como deveriam. Para que essas forças 

começassem a agir, seria necessário que a pessoa, antes de tudo, as descobrisse dentro de si mesma. 

(EVLAMPIEV, 2016, p. 337)  

 Quando Foucault se lança sobre o estudo das práticas de liberdade na Antiguidade, 

percebemos um semelhante investimento ao de Tarkovski para se pensar a instauração de um 
novo mundo através de práticas de reavaliação e vigilância da nossa existência, mas sem 
apontar para uma transcendência. Trata-se de uma ética da imanência. Frédéric Gros afirma que 
“o que Foucault encontra no pensamento antigo é a ideia de inscrever uma ordem na própria 
vida, mas uma ordem imanente, que não seja sustentada por valores transcendentais ou 
condicionada do exterior por normas sociais” (2011, p. 479).  

 Mas essa ética deve ser pensada de uma maneira oposta a uma ideia narcísica. O 
cuidado de si é uma prática necessariamente atravessada pela presença do outro. Podemos fazer, 
então, uma articulação entre o que Tarkovski entende por uma ética do sacrifício com o que 
Foucault propõe como uma ética da alteridade através do cuidado de si. Ou como destaca Gros, 
“a ‘verdadeira vida’, a vida que se submete à prova da verdade, não pode deixar de aparecer, aos 
olhos de todos, como uma vida outra: em ruptura e transgressiva” (GROS, 2011, p. 316). A 
possibilidade de uma “vida outra”, isenta da promessa de um mundo fora deste, pressupõe, 
portanto, uma expressão de verdade que vibre, “através da própria vida e da palavra, o brilho de 
uma alteridade” (GROS, 2011, p. 316). 

 À luz do que foi dito até então, se vimos que Tarkovski faz seus personagens travarem 
cruzadas espirituais e encarnarem na espessura da própria vida o processo pelo qual edificam as 
suas verdades até as últimas consequências – como nos citados exemplo de parresía –, podemos 
observar que o processo de criação artística do cineasta russo está intimamente ligado à verdade 
dos seus heróis. “A verdadeira imagem artística fundamenta-se sempre numa ligação orgânica 
entre ideia e forma”, afirma ele (TARKOVSKI, 2010, p. 26). Dizendo de outra forma, a busca 
por uma harmonização no mundo que Tarkovski imprime em seus personagens obedece ao 
mesmo rigor e responsabilidade com que Tarkovski busca um ideal artístico. Portanto, se 
afirmamos que o próprio Tarkovski passa por um processo de subjetivação de produção de 
verdade através do seu dever artístico, vemos que o processo em que se insere não busca 
desvelar algo “de fora”, nem determinar verdades transcendentes. A sua forma de parresía se 
manifesta através da expressão que lhe é própria – fazer cinema.  

 Assim, se há ao longo da história do pensamento um certo sequestro da espiritualidade 
pela obediência a uma religiosidade normativa, por um lado, e pelo avanço feroz da tecnologia e 
do mundo materialista, por outro. Tarkovski não oferece conforto, tampouco estabelece uma 
verdade a ser seguida. Devemos descobrir por nós mesmos as forças necessárias para exercer a 
liberdade, entendo-a sempre como operação, processo, prática. Jamais como um lugar a se 
chegar. O que Tarkovski nos oferece é uma sugestão do processo de veridicção em que ele se 
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envolveu. A luz brilhante que surge iluminando a árvore infrutífera no último plano de sua obra, 
abrindo uma fonte de vida diante do imponderável, nos dá o testemunho de sua jornada. A arte é 
o seu sacrifício. A arte é sua salvação.  
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