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Quanta verdade suporta, quanta verdade ousa um 

espírito? Cada vez mais tornou-se isto para mim a 

verdadeira medida de valor. Erro (a crença no ideal) 

não é cegueira, erro é covardia… Cada conquista, 

cada passo adiante no conhecimento é consequência 

da coragem, da dureza consigo, da limpeza consigo… 

(NIETZSCHE, 2008, p.16, grifo do autor) 

 

 

Em que belo mundo vivemos! Quem será tão estúpido 

que não veja este palpável artifício? Mas quem 

também seria bastante ousado para não dizer que não 

o vê? Mau é o mundo e tudo vai muito mal, quando 

tão más ações devem ser vistas pelo pensamento.  

Ricardo III, Ato III, Cena 6 

(SHAKESPEARE, apud KOTT, 2003, p.46)  



 
 

 

 

 

RESUMO 

A presente dissertação discute o conceito de parresía como fio condutor de narrativas 

separadas por mais de quatro séculos – a tragédia shakespeariana e o drama House of Cards, 

série de TV em sua versão americana produzida por Beau Willimon para a Netflix (2013). O 

foco da análise da obra shakespeariana se dá em especial à peça Ricardo III, apesar de, para 

tanto, se tirar proveito de ocasionais paralelos com Macbeth e menções a Rei Lear e Hamlet. 

É levantada a hipótese de que um mesmo eixo discursivo é capaz de explicar – devido à raiz 

ética da fala que encontramos no conceito de parresía – a atemporalidade de Shakespeare e o 

vínculo político de Ricardo III e House of Cards. A palavra grega parresía, de grande 

significação na Antiguidade, foi aplicada por Eurípedes, Platão e, entre outros, pelo 

historiador Políbio, ao descrever os pilares da democracia grega. O conceito de parresía aqui 

recuperado é iluminado pelos estudos de Michel Foucault, expostos em seus dois últimos 

cursos no Collège de France, publicados em O governo de si e dos outros (2010) e A coragem 

da verdade (2011). 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Verdade; parresía; Shakespeare; House of Cards; literatura comparada 

 

ABSTRACT 

This master thesis discuss the concept of parrhesia as a conductive thread between two 

narratives, the Shakespearean tragedy and the political drama series House of Cards, 

specifically its American adaptation, produced by Beau Willimon for Netflix in 2013. The 

analysis of the Shakespearean tragedy focuses on the play Ricardo III, although it also 

benefits from occasional parallels with Macbeth and mentions to King Lear and Hamlet. This 

thesis proposes the hypothesis that a single discursive axis can explain Shakespearean 

atemporality and the political bond of aforementioned narratives due to an ethical root of 

speech: the concept of parrhesia. This Greek word, of wide significance in the Antiquity, was 

applied by Euripides, Plato and among others the historian Polybius, when he describes the 

keystones of Greek democracy. The concept of parrhesia recovered here is tied to the 

researches of Michel Foucault, in particular the studies shared in his last two courses at the 

Collège de France, published in The Government of Self and Others (2010) and The Courage 

of Truth (2011). 
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INTRODUÇÃO 

 

 O BARDO 

A contemporaneidade de Shakespeare pode encontrar explicações não menos 

abundantes que os temas e as interpretações que vertem incessantemente de cada uma de suas 

38 peças. À maneira de uma paradoxal fita de Möbius, é possível lançar-se em suas obras por 

um lado e orientar-se com sucesso a fim de chegar a qualquer outra parte da história do 

pensamento literário e filosófico. É a materialização da forma inteira da condição humana. E 

se o bardo, como Harold Bloom (1998) adverte, em vez de representar o humano, o inventou, 

é porque a representação teria sido um mero enquadramento no tempo. Mesmo em suas 

crônicas, Shakespeare parece excluir o tempo – ou, como sugere Coleridge, está localizado 

“fora do tempo”
1
 – e, tal qual um artífice que desbasta e aperfeiçoa uma pedra preciosa, 

escreve rumo ao que há de translúcido no centro, rente às aparências, ainda que neste cerne 

seja revelado algo esmaecido e insignificante. É o humano o conteúdo frívolo, aprisionado aos 

medos, aos desejos e às repetições daquilo que o polonês Jan Kott (2003) divisou como o 

Grande Mecanismo, força que aniquila a reis, nobres e súditos da mesma maneira. 

A presente pesquisa inscreve um fio condutor por entre narrativas separadas por mais de 

quatro séculos: a tragédia shakespeariana, em especial Ricardo III, e a série House of Cards, 

em sua versão americana, produzida por Beau Willimon para a Netflix. A razão de tal 

combinação de narrativas está no parentesco maquiavélico da lógica política com que a série 

americana opera e, também, no semelhante olhar trágico que o homem do Renascimento e o 

homem pós-moderno lançam à alienante queda de valores absolutos. Concomitante ao 

reconhecimento dessa proximidade, surge a hipótese comparatista de que haja um mesmo 

eixo discursivo, capaz de explicar a atemporalidade e o vínculo político de tais narrativas, e de 

que esse eixo se dê por uma raiz ética da fala: o conceito de parresía. Trata-se de uma palavra 

grega de grande significação na Antiguidade, aplicada por Eurípedes, Platão e, entre outros, 

pelo historiador Políbio, quando descreve os pilares da democracia grega. O conceito de 

parresía aqui recuperado, le dire vrai, é iluminado pelos estudos de Michel Foucault expostos 

em seus dois últimos cursos no Collège de France, publicados em O governo de si e dos 

outros (2010) e em A coragem da verdade (2011). 

                                                           
1
 "Shakespeare is as much out of time, as Spenser is out of space; yet we feel conscious, though we never knew 

that such characters existed, that they might exist." (COLERIDGE, 2016, p.63) Em tradução livre: “Shakespeare 

está tão fora do tempo quanto Spenser está fora do espaço; ainda assim, sentimo-nos conscientes de que suas 

personagens, embora não seja dado saber que de fato existiram, podem existir.” 
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Uma vez cuidadosamente assentado o conceito de parresía, de seu significado 

primordialmente político até a implicação ética e intransferível de sua prática como ato de 

liberdade e de coragem, firmar-se-á a possibilidade de aplicá-lo às duas narrativas citadas, 

testá-lo e testá-las num sistema de iluminação recíproca. A hermenêutica, então, se dará 

voltada ao objeto textual das cenas, à estrutura dramática das obras – Ricardo III e House of 

Cards – lidas como literatura; uma análise de narrativa, portanto, do discurso das vozes que se 

fazem atuantes no papel, nas palavras que precedem qualquer encenação. Daí a possibilidade 

de o corpus prescindir de uma análise profundamente intermidiática, que esmiuçasse os 

mecanismos cinematográficos e as variações de efeitos de sentido entre o teatro e a TV. Não 

obstante, algumas considerações se farão necessárias e, no caso da série americana, serão 

ressaltadas ocasionais decisões visuais cujas razões se encontram no texto ou a ele servem 

como indispensáveis fachos de luz – como é o caso da quebra da quarta parede com o olhar 

do ator lançado à câmera em House of Cards; função essencialmente ligada à fala e à sua 

significação em cena, que remete à cumplicidade requerida pelas confabulações de Ricardo 

III, quando se desfaz de sua máscara e se volta ao público. 

Como se argumenta aqui, a natureza retórica do discurso dos protagonistas das duas 

citadas narrativas depende de uma posição enunciativa que, persuasiva, se anuncia como 

verdadeira, ciente de que não o é, e que assim faz uso do le dire vrai (o dizer-a-verdade, como 

traduzido por Eduardo Brandão nas citadas edições brasileiras da obra de Foucault), sem, no 

entanto, dizer a verdade, na maioria das vezes ocultando-a. A prática parresiástica, como 

argumenta Foucault, há de resultar de um exercício arriscado da fala, dirigida aos demais, ou 

de si para si mesmo, a todo instante em contato com uma verdade passível de ser ignorada ou 

reconhecida. Em outras palavras, a análise do conflito da verdade no drama trágico – como 

prática coercitiva no ato de governo sobre os outros e como prática de autoformação ou 

deformação do sujeito no governo de si –, se dará, na melhor das hipóteses, tanto à literatura 

quanto a uma raiz essencialmente ético-política. 

 

 

 

 MAIS DO QUE UM SUPERESTRATO ACIDENTAL 

 

O campo da literatura comparada, ao qual a presente pesquisa adentra, nos coloca diante 

de um universo de possibilidades que é proporcional à vastidão do labirinto shakespeariano. O 

ato de se comparar literaturas propõe ao pesquisador uma eliminação de fronteiras geográficas 
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e linguísticas e uma entrada ao espaço diacrônico dos símbolos, dos mitos, da estética, dos 

clássicos e mesmo das obras ignoradas que ecoam quase secretamente ao longo do tempo. Ao 

comparatista cabe abarcar-se como à deriva entre incontáveis faróis que piscam por todo o 

horizonte de eventos. Esses faróis são como os registros da escrita e juntos resplandecem num 

palimpsesto a história literária – história que, como escreveu o professor alemão Ulrich 

Weisstein, “é a história da mente humana vista através da arte de escrever” (WEISSTEIN, 

2011, p. 327). 

Com relação às teorias sobre o método comparatista, elas se dão à eficiência das 

abordagens e buscam, naturalmente, ideias para uma melhor navegação por entre os textos 

avistados e selecionados pelo comparatista. Não obstante, num espaço de discussão que 

abrange a todas as possibilidades de pesquisa, circunscreve-se uma cisão específica, que, 

entendemos, deve ser reconhecida e avaliada antes que a presente pesquisa tenha início; pois 

trata-se de uma divisão de ideias fundamental, sobre a gênese da natureza literária dos textos. 

O acadêmico e escritor espanhol Claudio Guíllen, comparatista de linha estético-

genética, enfatiza a busca pela classificação das chamadas influências, um entrelaçamento de 

discursos que rege o processo de produção textual; influências que integram toda a formação 

do ser, como as chamadas sources vécues, fontes vividas, compostas por condições genéticas 

genuínas, pessoais, e por convenções e técnicas dadas, ao sujeito, pelo conjunto de 

“possibilidades tradicionalmente transmitidas de seu meio” (GUÍLLEN, 2011, p. 175). Para 

Guíllen (p. 184), o comparatista deve lançar-se sobre o material que pretende investigar como 

um “filósofo da literatura”, que “observa a importância da poesia no mundo da história 

humana ou, uma vez que observamos que arte e vida constituem duas ordens de realidades 

diferentes, a importância de uma ordem sobre a outra.” 

Dada ênfase não a um historicismo como fator inteiramente coletivo que pese de 

maneira absoluta sobre o indivíduo, mas à ideia de Guíllen sobre “duas ordens de realidades 

diferentes”, torna-se então clara uma visão do crítico que prioriza o estudo voltado à natureza 

de cada realidade, da vida e da arte, e, portanto, uma visão que reconhece a existência de uma 

natureza literária. Ele aponta os agentes extra-individuais que conduzem a literatura por um 

caminho histórico pavimentado em função de uma força por vezes acidental, que poderia nos 

parecer algo a-histórica, uma vez que escapa à lógica dos movimentos sociais e ao poder do 

arbítrio dos agentes; força essa que pode, então, escapar ao autor assim como invariavelmente 

escapa à consciência de leitores e críticos, pois a literatura, como sucede à poesia, Guíllen 

argumenta, é tornada possível e preparada não apenas por intenções e domínios, mas por 



 
11 

 

 

 

incontáveis interpretações errôneas, ilusões, erros de tradução e falácias, além de situações 

político-históricas, como preconceitos, ódios nacionais, exílios. São situações às quais todos 

os indivíduos, leitores e escritores, respondem e se submetem. Como é proposto, a história 

não dá simplesmente forma à arte, mas “controla também a sua passagem das mãos do poeta 

às mãos do leitor”: 

 

A poesia não é escrita por homens isentos de preconceitos, num universo 

pacífico onde a grande arte é comunicada de maneira justa, livre e assim 

“atualizada”; ela é regida, ao contrário, por acidentes de natureza social, 

política e econômica. (GUÍLLEN, 2011, p. 184) 

 

Ainda que não deixe de considerar que, ao papel do comparatista que tiver como objeto 

de estudo vastas configurações de movimentos literários, cabe uma investigação filosófica 

capaz de pesar o mesmo tipo de questão que “os filósofos da história se fazem sobre a 

história” (p. 184), o próprio Guíllen nos alerta, ainda, que a adjetivação desses movimentos 

histórico-criativos como acidentes é “altamente discutível”. 

De um historicismo mais drástico foi o pensamento do linguista russo Victor 

Zhirmunsky (2011), que defendeu que a arte e a literatura se desenvolvem de acordo com leis 

fixas e de modo colateral ao desenvolvimento sócio-histórico da humanidade. Para 

Zhirmunsky, como analisou o filósofo francês François Jost, a sociedade aparece como um 

“substrato necessário da literatura e a literatura, um superestrato acidental – 

Überbauerscheinung – da sociedade.” (JOST, 2011, p. 366) 

Se, por um lado, os estudos sociais pós-marxistas que não deem atenção ao curso 

histórico-dominante das ideias podem incorrer em certo erro epistemológico, é possível dizer 

que, por outro lado, a aplicação extremada do raciocínio marxista sobre as causas sociais do 

produto literário pode acarretar uma visão doutrinária de realismo socialista, a qual François 

Jost sublinha como utilitária, aplicada mais severamente, no último século, pela crítica 

soviética. Trata-se de uma visão que não reconhece a possibilidade de uma natureza literária e 

confisca o texto por enxergá-lo como evento secundário e fortuito, produto de estruturas 

sociais potencialmente provisórias, porque manipuláveis. Jost argumenta que tais princípios, 

quando tomados como doutrina literária oficial nos países comunistas, deu fim a tendências 

como o formalismo e erradicou uma ideia de mérito do artista, então visto como indivíduo 

regulado por padrões que ele mesmo não seria capaz de estabelecer para si ou de todo 

compreender. 
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O utilitarismo literário é sempre árido e sem brilho, seja ele racial ou 

confessional, filosófico ou teológico, econômico ou político. […] Em termos 

políticos, a sociedade é a legislatura; o artista retém o poder executivo, 

embora não possa sempre, para começar, governar com a maioria. Na maior 

parte do tempo, no entanto, seu mérito pessoal é medido de acordo com 

padrões que ele mesmo não estabeleceu. (JOST, 2011, p. 360-361) 
 

Volta-se, assim, a uma questão inescapável, que é, ainda, central para todas as ciências 

sociais: existem padrões inatos, padrões que precedem o convívio de um indivíduo com os 

outros? Ou o ser e suas subsequentes produções são, como os signos da língua, produtos 

dotados de significado e valor inteiramente arbitrários, convencionados apenas socialmente? 

As consequências de se tomar os postulados formalistas – válidos e, em geral, 

incontornáveis – e aplicá-los ferrenhamente a uma teoria sobre o processo de gênese literária, 

capacitando o esvaziamento de qualquer ideia de individualidade, é, entendemos, nocivo ao 

aperfeiçoamento do estudo sobre a literatura e sobre seu lugar no interdiscurso. Um contra-

argumento imediato a essa possibilidade de esvaziamento seria o de que nenhuma inteligência 

coletiva é capaz de condensar ideologias e tomar para si, coletivamente, o ato de uma 

produção que é sistematicamente solitária. Trata-se aqui de voltar-se à valoração da práxis do 

fazer poético, à investigação sobre a reservada conquista da beleza materializada em 

determinado texto ou da excelência de uma pincelada que, por vezes, um único par de mãos 

em todo o mundo é capaz de desferir contra a tela. Toda obra de arte, como também parece a 

Jost, há de ter um “caráter pessoal muito acentuado” (JOST, 2011, p. 361). 

 

A objeção tradicional ao ideal literário soviético é que ele negligencia 

os aspectos estéticos da cultura, parece ignorar a espontaneidade da 

mente humana e hesita ou se recusa a valorizar o individual. (JOST, 

2011, p. 361) 
 

É importante notar que, levadas às últimas consequências, tais ideias de um utilitarismo 

literário produzem um dogmatismo contraditório, uma vez que com ele se intenta sustentar 

duas máximas conflitantes; sendo a primeira: para o credo russo, assim como em 

descendentes linhas pós-modernas, à exemplo de Foucault, Derrida e Feyerabend, era 

premente que qualquer verdade fosse recebida com ceticismo por conter em si uma natureza 

ideológica; sendo a segunda: o realismo socialista, no contexto soviético, havia de ser tomado 

pela maioria como idealmente verdadeiro, mais verdadeiro que as demais verdades 

problematizadas – assim como, no contexto pós-moderno, em certa medida sucede ao 

“primado do interdiscurso” e à subjetivação da verdade em inumeráveis verdades.  
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Diante de tamanho embaraço epistêmico, recorremos ao que Jost, em 1974, ao publicar 

Introduction to Comparative Literature, propunha como acordo entre as teorias: ele lembra 

que a história da arte demarca as grandes produções em uma tríade, ora como produtos 

pessoais, ora como impessoais, ora como coletivos. Ela própria, a arte, nos anunciaria então a 

alternância de perspectivas previsíveis, que momentaneamente tomam a configuração do 

romantismo, do formalismo e do realismo socialista, respectivamente. Segundo Jost, essas são 

“apenas expressões recentes desta tricotomia” (JOST, 2011, p. 362). Ele termina por dizer que 

as três teorias se complementam, e que: “Nenhum dom profético se faz necessário para prever 

que nas próximas décadas o crisol comparatista irá fundi-las na substância fundamental da 

disciplina.” (JOST, 2011, p. 362) 

Ao comparatista, portanto, se colocaria certa provação de sua função analítica, 

idealmente desprovida de doutrinas políticas, econômicas ou nacionalistas, função esta que se 

mostrasse capaz de não cessar as buscas, no texto, por aquilo que une as literaturas além das 

fronteiras nacionais, das diferenças de classe, de pensamento, de cultura ou do tempo. E a 

ideia de uma substância fundamental da disciplina nos remete àquilo que Guíllen entrevia 

como pertencente ao campo de estudo do comparatista, aquilo que chamou de “convenções 

técnicas”: temas, topoi, arquétipos, mitos e imagens. Ele lembra dos métodos de abordagens 

essencialistas, como a da Geistesgeschichte (“história do espírito”, em que espírito, geist, 

toma o sentido metafísico do intelecto) e da Stoffgeschichte (literalmente “história da 

substância”, da “matéria”, dos “temas”; espécie de tematologia
2
). Em sua função comparativa 

e histórica, tais métodos foram, segundo Guíllen, reavaliados por padrões modernos e 

reincorporados no campo da Literatura Comparada, à maneira de uma Weltliteratur – 

literatura universal, como cunhou Goethe para um conceito transcultural. 

Guíllen destaca que as linhas de estudo comparatista, como as que se incorporaram em 

certa medida da Geistesgeschichte e Stoffgeschichte, tendem a transcender a história e a 

possuir uma visão de permanência sobre a natureza humana, algo que pode se revestir sob a 

influência de estudos mitológicos, como os de Mircea Eliade, de uma antropologia espiritual 

de Gaston Bachelard e dos arquétipos da psicologia junguiana. Entendemos que tal método – 

que preserve algum senso de permanência – pode desempenhar contraponto indispensável na 

tricotomia que ameace pender ao utilitarismo do realismo social; contraponto que, então, pode 

servir-se do que Guíllen entende como o potencial de um “instrumento útil, não um desvio, 

para a busca da originalidade do artista individual” (GUÍLLEN, 2011, p. 184). 

                                                           
2
 Do dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia: http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/stoffgeschichte/ - 

Consultado em 18/04/2018. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/stoffgeschichte/
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Com relação ao papel de investigação de influências na análise comparatista, como as 

que se mostrarão recorrentes na presente pesquisa, Guíllen as destaca como um valor criativo 

ambivalente, porque são, primeiro, em certa medida insondáveis, uma vez que fazem parte da 

consciência do escritor – onde, inescrutáveis, representam um tipo de “intromissão ou 

modificação no ser do escritor, ou a ocasião para tal modificação” (2011, p. 175) –; e, em 

segundo lugar, uma vez que pratica-se perscrutá-las também no texto, são vistas como 

potencialmente aparentes nos rastros, em “vestígios materiais” que permaneceriam após o 

término da obra. Vestígios esses que o comparatista almeja identificar e distinguir como fatos 

– e fazê-lo mesmo por meio de evidências externas ao texto, como cartas que o autor tenha 

trocado, rapports de fait que, contudo, de algum modo possam voltar luz sobre o texto e 

iluminar rastros antes não vistos. Nisso, mesmo diante de um evento de gênese algo coletiva, 

Guíllen não deixa de considerar o papel do indivíduo na construção de alguma “vitalidade 

estética própria”, alguma natureza literária manifestada num instante de criatividade original: 

 

Influências mais significativas parecem fazer parte do processo criativo. Se o 

trabalho artístico já foi começado, nosso problema se torna, naturalmente, 

mais árduo, e eu seria o primeiro a reconhecer a dificuldade de qualquer 

tentativa de precisar o momento exato no qual uma obra de arte se tornou 

independente de seu criador e assumiu uma vitalidade estética própria. Mas a 

existência de tal momento, deve, para propósitos teóricos, ser aceita. 

(GUÍLLEN, 2011, p. 187) 
 

Da mesma maneira, quanto aos propósitos teóricos da presente pesquisa, aceitar-se-á 

aqui a existência desta propriedade essencial do fazer poético, que é capaz de substanciar o 

produto artístico e conferir-lhe a idealizada vitalidade de uma estética própria, a qual 

comunica conteúdos sócio-históricos e, ao mesmo tempo, carrega permanências e 

possibilidades dialógicas que transcendem a história. Entendemos que tal aceitação faz parte 

do crisol a que François Jost se refere, pois é caminho de síntese para a função do 

comparatista, que pode, então, como propõe Guíllen, enfatizar simultaneamente o valor 

histórico na continuidade da literatura e o valor imanentemente criativo na originalidade do 

poeta. 

 

 

DOBBS E OS CASTELOS DE CARTAS 

 

Há de se reconhecer, desde já, o caráter interdiscursivo da série americana House of 

Cards, que resulta de décadas de obras que lhe serviram como fonte direta. Embora aqui, 

nesta pesquisa, apenas a versão americana sirva como o foco contemporâneo de análise 
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textual, e seja selecionada devido ao seu valor de releitura da natureza maquiavélica das 

citadas tragédias shakespearianas, vale ressaltar seu caminho de origem: ela é inspirada em 

uma versão britânica, produzida pela BBC em 1990, esta, por sua vez, baseada no romance 

homônimo do escritor Michael Dobbs. Dobbs, britânico nascido em 1948, serviu como 

conselheiro de Margaret Thatcher, de 1977 a 1979, e, devido a sua reconhecidamente 

magistral habilidade no manejo político – apelidado, inclusive, como Westminster's baby-

faced hit man, ou “o golpeador de Westminster com rostinho de bebê” pelo jornal inglês The 

Guardian –, chegou ao posto de chefe de gabinete do partido conservador, onde ficou até 

1987, período mais crítico para o governo de Thatcher. 

A matriz do texto de Dobbs, portanto, é fortificada por seu conhecimento íntimo dos 

jogos de poder da política. Seus relatos traduzidos à literatura são dramatizados num estilo 

ficcional que, por encontrar paralelo imediato na realidade, toma a forma de romance-

testemunho. Os três volumes, nomeados House of Cards, To Play the King e Final Cut, 

saíram, nessa ordem, em 1989, 1992 e 1994 – justamente durante a queda de Thatcher, 

deposta em 1990. Essa força literária de crônica que se faz simultânea aos eventos centrais do 

governo sob o qual os leitores da época se encontravam é uma característica que remonta ao 

teatro shakespeariano, conhecido por recuperar na História recente as casas reais, os nomes 

dos príncipes e reis, as sabidas intrigas, as mortais traições e os feitos de orgulho nacional. 

Shakespeare fazia adaptações quando sabia da presença de algum nobre na plateia, mas não 

deixava de dialogar diretamente com outras partes do público, como a dos que não governam, 

que podem então enxergar a si próprios em seus instintos humanos tão iguais aos daqueles 

nobres. Assim, como no público leitor de Dobbs, esses eram espectadores e, ao mesmo 

tempo, cidadãos, ora confortavelmente distanciados do palco, ora inseridos nas consequências 

mesquinhas daqueles que não governavam pensando noutra coisa além do poder e de sua 

manutenção. 

Semelhante dialogismo da arte com a realidade imediata esteve no projeto da primeira 

adaptação do romance para a TV britânica, pela BBC. O episódio de estreia foi ao ar no dia 

18 de novembro de 1990; na primeira cena, o protagonista Francis Urquhart olha para a 

câmera e entoa as palavras Nothing lasts forever. Even the longest, the most glittering reign 

must come to an end someday
3
; e o faz enquanto tem em mãos um retrato de Margaret 

Thatcher – o mote de sua ambição pelo poder é superá-la no total de dias à frente do 

parlamento, tão logo consiga pôr em prática seu plano e ascender ao cargo de primeiro-

                                                           
3
 Nada dura para sempre. Mesmo o mais longo e brilhante dos reinados deve chegar a um fim um dia. 
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ministro. Dois dias depois da estreia da série se dá a eleição do partido conservador e, no dia 

28 de novembro, Thatcher é deposta. Não é difícil imaginar o impacto de um diálogo tão 

direto à realidade, e mesmo reconhecê-lo como familiar, uma vez que nos dias atuais, com a 

disseminação do poder literário na produção cinematográfica, narrativas buscam relevância ao 

tratar de tópicos em voga, como ao adaptar biografias de figuras históricas ainda vivas, ou ao 

se representar questões políticas e sociais sincrônicas ao clamor público. Nisso, vale citar o 

polonês Jan Kott, que destacou do nascimento da tragédia elisabetana uma característica 

contemporânea: estaria no ato de recuperação da História e de diálogo constante com os 

assuntos políticos uma curiosidade e uma voracidade semelhantes às dos produtores 

cinematográficos: 

A tragédia elisabetana era voraz; não tendo regras, lançava-se sobre todos os 

assuntos. Da mesma forma que o filme, alimentava-se de crimes, da história 

e da observação brutal da vida. Tratava-se de uma crônica da atualidade e de 

uma crônica histórica. […] Os grandes elisabetanos lembram produtores 

cinematográficos interessados, primeiramente, num assunto capaz de 

agradar. Basta ler Marlowe, Ben Jonson ou Shakespeare. (KOTT, 2003, 

p.304) 

Não obstante tais valores de crônica, o DNA shakespeariano da série foi, ainda, 

publicamente declarado por Dobbs como algo enraizado em sua visão de mundo desde a 

infância
4
. O presente estudo, contudo, reitera-se, não se prestará a religar as razões narrativas 

da versão americana às obras de Dobbs, que a precedem diretamente; tal comparação, 

pensamos, caminharia numa reta explícita, e de modo por demais cauteloso e garantido. 

Intenta-se aqui argumentar o valor de outra comparação: a da narrativa da versão americana – 

a mais recente – com as tragédias shakespearianas. Tomando-se a questão, portanto, pelas 

extremidades. Não se tem esse paralelo, contudo, como um fim, mas como um meio. Meio ao 

seguinte objetivo: partindo-se do conceito de parresía, buscar-se-á iluminar porções vitais das 

mencionadas narrativas, Ricardo III e House of Cards, convergindo-as pelo centro de atração 

que têm em comum. Ainda que seja possível mencionar as similaridades e intertextualidades 

mais evidentes, o foco nos levará a um vetor intrínseco de cada narrativa, a uma entrada e 

saída na direção que, se supõe, partilham: a de uma essência conflitante que é a essência do 

discurso da verdade. 

 

                                                           
4
 À revista New Stateman, em julho de 2015, Dobbs fala sobre o tema de poder e ambição da trama que criou: 

“All of that was drummed into me when I was a schoolkid, because we were made to read Shakespeare.” Em 

tradução livre: “Tudo aquilo foi incutido em mim quando eu estava na escola, porque líamos Shakespeare.” 

Disponível em: https://www.newstatesman.com/politics/uk/2015/07/house-cards-creator-michael-dobbs-i-must-

have-sold-my-soul (Acessado em: 24 de abril de 2018). 

https://www.newstatesman.com/politics/uk/2015/07/house-cards-creator-michael-dobbs-i-must-have-sold-my-soul
https://www.newstatesman.com/politics/uk/2015/07/house-cards-creator-michael-dobbs-i-must-have-sold-my-soul
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DIZERES DE SANGUE E SOBERANIA 

 

Cegos pela ambição e certos de que o poder está ao alcance de suas mãos, desde que, 

para tanto, ajam impiedosamente na direção de seus objetivos, um casal une forças para 

ascender ao mais alto posto de uma nação. Essa premissa é capaz não apenas de descrever a 

série House of Cards e ecoar as motivações centrais de Ricardo III, mas capaz também de 

referir-se a outra tragédia shakespeariana, Macbeth. Ao leitor familiarizado com as duas 

tragédias do bardo, as similaridades das três narrativas se estendem do desenrolar da dita 

premissa até a aproximação desenfreada do fracasso. E, como defendido aqui, tal fracasso tem 

raiz num problema ético contido no ato da chamada parresía, que será definida no capítulo 2. 

Embora o centro shakespeariano de análise da presente pesquisa privilegie um olhar 

voltado à verdade e às sombras em Ricardo III, é conveniente que enxerguemos Ricardo, ao 

menos por ora, sob a luz de Macbeth e de sua tão semelhante tragédia de hubris e sangue. 

Pois se a contrição catártica macbethiana – tal como a de Ricardo – coloca o espectador diante 

da impossibilidade de se viver uma posição ilegítima de poder, é porque a verdade, que deve 

ser ocultada a partir do assassinato, não pode mais ser proferida por aqueles cujas mãos 

manchadas de sangue corrompem o silêncio. Como uma denúncia interna, a consciência e o 

sono de ambas figuras, Ricardo e Macbeth, se contaminam pela impossibilidade de confissão 

e redenção. Nas falas do disforme Duque de Gloucester, não há espaço para o remorso – não, 

ao menos, até seu pesadelo à véspera da batalha e, depois, seu lamurioso grito de derrota. Aos 

olhos do Duque, a verdade só lhe serviria para revelá-lo como inferior e imperfeito; a verdade 

que nega não é a do outro, é, primeiro, a que tem de negar em si mesmo. 

Tal renúncia de Ricardo é a mesma do protagonista de House of Cards. A rejeição de 

uma moral exterior, que possa ditar judiciosamente seu poder como ilegítimo, reprovável e 

inevitavelmente breve é o que define a ambas personagens. 

Essa indiferença à inverdade de uma má parresía, como veremos, é, para o duque, razão 

consciente de seu ofício de dissimulação, enquanto para Macbeth – ainda caberá lembrá-lo 

quando se fizer proveitosa e sintética a comparação – trata-se de um problema e uma 

novidade conturbada de seu comportamento. A este, a verdade reprimida que o corrompe 

antecede e anuncia a necessidade de novas ações e, por isso mesmo, caracteriza-o em conflito 

com dois discursos, o do exórdio profético e o do percurso ao destino; ao duque, por sua vez, 

a verdade reprimida é uma busca, é motivo de uma construção gradual, é ação sobretudo 

retórica. A definição da luta interna do general Macbeth está no fato de que ele não se entrega 

de prontidão aos caminhos pérfidos que sua imaginação e, depois, sua esposa anunciam como 
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necessários; e quando o faz, mesmo que desenfreadamente, aniquilando num banho de sangue 

toda e qualquer ameaça à permanência no exercício do poder, a consciência de seus erros 

tortura-o e rivaliza-se com um senso escuro de legitimidade – que lhe é dado pela inelutável 

predição das bruxas. Em Ricardo III, por outro lado, o motivo de contrição do protagonista 

não tem origem numa consciência hesitante, é, na verdade, um pesar pelo insucesso final; é 

um abatimento moral voltado sobre as circunstâncias, sobre a derrocada de um trono solitário 

conquistado às custas de muito esforço de persuasão. Em Macbeth a lamentação é a derrota 

existencial, que acomete o indivíduo não pelo fim, mas pelo princípio, pela ideia que, quando 

em nascimento, é capaz de enredar a mente em tramas inescapáveis e aprisionar o indivíduo 

ao palco de uma vida em que ele tem de atuar sem participar ativamente do que pensa ou diz. 

Para o presente estudo, é entre essas duas derrocadas, porém de modo mais aproximado 

à tragédia de Ricardo III, que propor-se-á a comparação da busca do protagonista de House of 

Cards, Frank Underwood, quem, junto a sua esposa Claire, arquiteta um caminho sanguinário 

de ascensão ao Salão Oval da Casa Branca. 

Em Ricardo III, o planejamento da tomada do poder é gradativo, o ato não é apressado 

por uma ideia profética de obrigação e inevitabilidade, mas por uma orgulhosa superação de 

obstáculos. Não há quem, tal qual Lady Macbeth, ministre a oportunidade de um ato 

arrebatador ou reivindique a imprescindibilidade do agir imediato. Essa natureza de incisiva 

atitude, com a qual o Duque de Gloucester muito se distingue do general Macbeth, é a que 

tanto o aproxima de Frank Underwood. Frank é um whip, açoitador, um congressista 

responsável por mobilizar votos para a bancada democrata. É renomado por seu pulso firme e 

capacidade de comprar ideais e subverter compromissos alheios. Suas ideias, testemunhadas 

por sua esposa e diariamente executadas com sua parceria, servem a um objetivo muito além 

dos interesses de uma bancada ou de outra, ou mesmo além da aparente comunhão de seu 

casamento. O caminho é a derrubada do governo a que Frank finge servir, é a tomada da 

presidência dos Estados Unidos da América às custas de tudo e de todos. 

A ascensão de Frank Underwood nos é apresentada por uma face inicial de vingança; 

ele não recebe o cargo de Secretário de Estado que lhe fora prometido. Por consequência, 

decide colocar o novo Secretário contra o Presidente, de modo muito semelhante ao plano de 

Ricardo em conflitar seu irmão, o Duque de Clarence, com o Rei. Como o é para Ricardo, a 

ambição de Underwood é alimentada por um desejo assumidamente imoral de perpetrar o mal 

àqueles que o separam do poder. A cobiça e a falta de empatia que sustentam seus atos 

dissimulados e destruidores são as mesmas do disforme Ricardo e ambos os personagens são 
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construídos pela dualidade de seus discursos: aquilo que dirigem aos outros é muito distinto 

do que ocultam para si e revelam para a plateia. Underwood, porém, não empreende seus atos 

numa posição inteiramente solitária, como a de Ricardo. Ele possui ao seu lado a força de 

uma mulher que, embora muito se assemelhe a Lady Macbeth, ocupa posição de maior 

resistência, sempre à espreita das oportunidades, das quais Frank acredita beneficiar-se de 

modo exclusivo. 

Se não é possível dizer que Macbeth chegou a exercer o poder adquirido – e que, sem a 

mulher, sobra-lhe tempo apenas para sangrar até a morte – e se é possível, por outro lado, 

argumentar que Ricardo exerceu poder ao encarregar-se de planejar ao menos uma guerra, a 

de seu confronto com o Conde de Richmond, é então possível também situar Frank 

Underwood e sua luta pela permanência na Presidência dos EUA como um balanço das duas 

tragédias, a pender ao lado da representação do último rei da Casa de Iorque. 

Estipulada a aproximação dos textos, partir-se-á ao que essencialmente une Frank a 

Ricardo, e ao que, portanto, presentifica a força da tragédia shakespeariana e revela sua 

atemporalidade: a impossibilidade de se exercer o poder obtido às custas de uma má parresía. 
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1 A REALIDADE E AS VERDADES 
 

1.1.    ALÉTHEIA 

 

Explorar significados na arte literária é em alguma medida confiar na capacidade da 

palavra, a mera imagem, existir como representação do real. Qualquer que seja a conclusão 

que se tire do debate acerca da mimese e de seus limites, ponto pacífico é que trazemos o 

problema da representação do mundo muito tempo depois de tê-lo representado, depois de tê-

lo já trazido à língua. Nesse meio do caminho é onde estamos, onde podemos encontrar a 

literatura e reconhecer nela própria o que Antoine Compagnon descreveu como o entrelugar, 

a interface (COMPAGNON, 2010, p.135). Apartar-nos de nos envolvermos nos mistérios da 

mimese literária e “expulsarmos os poetas da cidade” deve sempre soar como o que de fato é: 

uma desistência do desafio que a própria língua – a matéria-prima que nos serve em si mesma 

como imagem do pensamento – nos impõe na compreensão do ser, do mundo e das verdades. 

A recente consolidação dos métodos científicos como ferramentas confiáveis para se 

compreender o mundo deu à modernidade, antes da popularização das incertezas da física 

moderna, a impressão de que haveria, enfim, uma definição segura para aquele que sempre foi 

o conceito de maior importância a todos os campos de estudo: o conceito da verdade. Como 

defini-la, como medi-la, como comunicá-la, como entendê-la apesar das constantes 

redefinições a que foi submetida através dos séculos? 

Para o método científico moderno – como o entendemos após a influência mecanicista 

do pensamento cartesiano e newtoniano –, a verdade é produto da objetividade, isto é, o 

encontro com aquilo que é apesar do ser subjetivo dos entes; aquilo que existe e é apesar do 

observador que existe em si, mergulhado em um jogo de percepções ilusórias e não de todo 

traduzíveis. Ainda que tal jogo de percepções se sustente nas relações objetivas da 

corporeidade do ser como máquina, a realidade objetivada pela ciência precisa privilegiar a 

razão e reconhecer o corpo e seus instintos como ferramentas não inteiramente confiáveis, 

pois entende-se que, nessa realidade, o mundo e as coisas guardam existências e eventos que 

estão além dos limites da percepção imediata do corpo. A ciência, então, aproximar-se-ia mais 

fielmente da verdade do mundo por aliar-se às técnicas de outras linguagens – aquelas que, 

com números, prescindem da relação sujeito-verbo-objeto – e assim minimizar os equívocos 

da percepção humana. Uma vez reduzidas as subjetividades dos observadores envolvidos na 

compreensão do mundo, restaria apenas aquilo capaz de resistir a opiniões e desejos de 

enunciadores. Restaria apenas a verdade. 
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Toda essa moderna percepção científica nos remonta a um tempo antigo. Se 

procurarmos alguma raiz da ideia secular sobre o que haveria de ser a verdade, a 

encontraremos viva na civilização que abasteceu o pensamento ocidental. Encontramos a 

alétheia, a verdade dos gregos – e com ela, mais adiante, uma consequência ética na mediação 

da verdade. 

A palavra significa literalmente aquilo que é “não oculto”, não encoberto
5
. Alethes, a 

palavra para “verdadeiro”, é a junção do prefixo de negação a- com lethe, que significa 

“esquecimento”. A ênfase da ideia está no sema de omissão, do encobrimento que decorre 

quando algo é esquecido, deixado de lado à percepção de terceiros – ou de si mesmo, como 

quando o próprio indivíduo esconde a verdade de si, como veremos adiante. Adiantamos o 

que Foucault depreende da etimologia:  

 

A-léthes é o que, sendo não oculto, não dissimulado, é oferecido ao olhar em 

sua totalidade, o que é completamente visível, nenhuma parte sua se 

encontra velada nem furtada ao olhar. Primeiro valor da palavra aléthes 

(verdadeiro), não apenas o que não é dissimulado, mas o que não recebe 

nenhuma adição e suplemento, o que não sofre nenhuma mistura com outra 

coisa além de si mesmo. Aquilo cujo ser não só não é velado e dissimulado, 

mas também aquilo cujo ser não é alterado por um elemento que lhe seria 

estranho e que, assim, alteraria e terminaria por dissimular o que ele é na 

realidade. (FOUCAULT, 2011, p.192) 
 

A partir desses parâmetros gregos, a verdade nos aparece como algo difícil de se 

esquecer; aquilo que é inalterado, é mais facilmente lembrado. O que é lembrado, por sua vez, 

pode sobreviver às gerações, ser convencionado e ser tido como verdade. É natural notarmos 

a força dessa significação etimológica no valor de veracidade que os relatos históricos, 

sobretudo aqueles dos séculos mais distantes, adquirem por terem sido destacados na 

memória por quem pôde vencer e registrar a História. Basta um aprofundamento arqueológico 

do discurso histórico para que a verdade de determinado período seja ampliada ou ameaçada 

por aquilo que, uma vez oculto na voz dos vencidos, intenta-se trazer enfim à luz. Aqui, 

podemos entender o elemento estranho de que fala Foucault como sendo o indivíduo e sua 

percepção, que alteram e dissimulam a verdade. 

Uma mistura a que a verdade é submetida quando tentamos abarcá-la é a mistura dos 

olhares, dos enunciadores e da subjetivação daquilo que haveria de ser tomado apenas como 

objetivo. Nisso, guarda-se parentesco direto com o método cartesiano da ciência moderna, de 

se minimizar o envolvimento subjetivo, de se evitar a mistura da percepção individual com o 

                                                           
5
 alethea. Dictionary.com. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historiador. Disponível em: 

http://www.dictionary.com/browse/alethea (Acessado em: 03 de maio de 2018) 
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objeto estudado. Para esse discurso científico, a mistura de olhares que não sigam o método 

científico, ou seja, a mistura das vozes de oradores que façam valer não a objetividade, mas a 

pluralidade democrática de percepções pessoais, é uma mistura que pode alterar o 

entendimento da verdade. Pois essas múltiplas percepções individuais dependem mais dos 

sentidos e dos sentimentos, em detrimento da razão e do questionamento lógico. 

 

O discurso científico é um discurso cujas regras e objetivos podem ser 

definidos em função da questão: o que é dizer-a-verdade, quais são suas 

formas, quais são suas regras, quais são suas condições e estruturas? 

(FOUCAULT, 2011, p.59) 
 
 

Encontramos nisso, naturalmente, as evidências da visão que Platão expõe n’A 

República sobre a realidade e sobre os impeditivos, os condicionadores do ato de construção 

da realidade. As sombras da alegoria platônica são projeções que podem ocultar os objetos 

por trás do que é imediatamente visível, e a luz – a verdade e sua beleza radiante – abstrai-se 

oculta por onde quer que os corpos e os objetos, longe dos sentidos, transitem a eclipsá-la. 

Aos prisioneiros, cujas cabeças imobilizadas têm a vista dada somente à parede da caverna, o 

que é visível é apenas fração de um todo inexplorado; “num plano superior [na caverna], arde 

um fogo a certa distância, e entre o fogo e os encadeados há um caminho elevado” (PLATÃO, 

2014, p.232, grifo nosso). 

Daí os sentidos do corpo serem, ao mesmo tempo, a ponte que permite a construção de 

uma realidade visível e o confinamento a uma parte de uma realidade maior; realidade esta 

que é latente (lethe) – como um caminho elevado, alcançável apenas pelo recurso inteligível 

das ideias. 

Sobre dois segmentos, o inteligível e o visível, Platão suscita a separação entre imagens 

e ideias. Das ideias fariam parte os artifícios da razão, como a abstração numérica, resultado 

do corpo de “ideias do bem”, corpo que é fonte de conhecimento do inteligível e “causa de 

todas as coisas retas e belas”, luz daquilo que a razão alcança por si mesma. Do outro lado, na 

penumbra da percepção de imagens estariam apenas opiniões, destituídas da inteligência que 

somente a luz da ideia é capaz de gerar. Para se entender a sombra da imaginação e a luz 

alcançada pelas ideias é importante destacar a definição recíproca de imagem e sombra dada 

por Platão: “chamo imagens em primeiro lugar às sombras, e em segundo às figuras que se 

formam na água e em todos os corpos sólidos polidos e brilhantes”. (PLATÃO, 2014, p.230) 

Essas imagens seriam “coisas imitadas”, capazes de levar o pensamento não ao princípio, mas 

apenas à conclusão daquilo que é visível. Para o segmento do inteligível, por sua vez, o 
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pensamento, “a fim de chegar a um princípio não hipotético, leva a cabo a investigação 

apenas com ajuda das ideias tomadas em si mesmas e sem recorrer às imagens” (p.230). 

É inclusive o exemplo do método científico de então, da geometria, da aritmética e de 

outras ciências, que permite a Platão elucidar a relação entre as ideias e as hipóteses. Para ele, 

é a partir das ideias que se torna possível a edificação do pensamento por sobre as hipóteses 

acerca da realidade. E os cientistas se lançariam à abstração das ideias, mesmo que por meio 

do trampolim de imagens, visto que: 

 

“as coisas que traçam e modelam, e que têm suas próprias sombras e 

imagens refletidas na água, são por sua vez empregadas por eles [estudantes 

das ciências] como imagens no afã de chegar àquelas coisas em si, que só 

podem ser contempladas com o olho do pensamento […] partindo 

unicamente de ideias para passar a ideias e terminar em ideias” (PLATÃO, 

2014, p.231). 

 

Tal classe de objetos inteligíveis, por serem eles objetos da razão, aproximar-se-ia mais 

da realidade do que as subjetivas imagens, pois é postulada a máxima de que “participa-se 

tanto mais da clareza quanto mais participem da verdade os objetos a que se aplica” 

(PLATÃO, 2014, p.232). 

Sublinhemos, a partir do texto original dessa máxima
6
, a sugerida ἀλήθεια (alétheia), 

da qual participariam os ditos objetos, e o verbo μετέχειν (metechein: partilhar, envolver-se, 

participar). Do mesmo modo contido na alétheia, tomemos verdade como sinônimo para 

realidade. Vemos que voltamos a uma ideia de centro absoluto e circulamos uma só realidade 

proposta como válida para o bom envolvimento. Eis aqui o ponto de grande importância para 

o início desta pesquisa acerca da parresía: compreender o que significava a verdade do 

mundo para Platão é compreender o lugar desdenhável relegado à subjetividade. Conveniente 

à pesquisa é o fato de que, em A República, além de discorrer sobre o valor da alétheia, o 

filósofo também faz uso da palavra que é central para a presente pesquisa. 

A palavra παρρησία, parresía, é empregada em dois momentos d’A República, são 

eles: 557B e 567B. Na primeira das passagens, quando discorre sobre a liberdade na 

democracia e sobre o caminho à tirania, Platão aponta que os cidadãos de uma democracia são 

aqueles que possuem a eleuthería e a parresía; passagem traduzida, por Leonel Vallandro, por 

meio das palavras liberdade e franqueza: “não serão [na democracia] acima de tudo homens 

livres, e não se encherá a cidade de liberdade e franqueza, e não terá cada um licença de fazer 

o que lhe apraz?” (PLATÃO, 2014, p.284) A escolha da palavra franqueza pelo tradutor 
                                                           
6
 Plato’s Republic: the Greek Text. Edited with notes and essays by B. Jowett & Lewis Campbell. Vol. I. 

Oxford: Clarendon Press, 1894, p.292. 
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guarda em si o valor de uma ação, a da fala, única ferramenta democrática para pleno 

exercício de franqueza. Com essa liberdade de fala franca nos remetemos às traduções que a 

partir do latim fizeram a palavra parresía se tornar espécie de variação da isegoria ateniense – 

direito à fala nas assembleias – e então existir, agora nas democracias modernas, dentro da 

ideia de “liberdade de expressão” como um direito constitucional – daí a escolha de freedom 

of speech como transposição de parresía nas primeiras traduções diretamente do grego para o 

inglês, por Floyer Sydenham e Thomas Taylor, em meados do século XVIII
7
. 

Na segunda passagem em que Platão emprega a palavra parresía, encontramos uma 

desinência (εσθαι), παρρησίαζεσθαι, parresiazesthai, que leva a palavra ao infinitivo médio, 

voz entre a ativa e a passiva, cuja tradução escolhida por Vallandro é a de “dizer o que 

pensa”, no contexto em que o cidadão se atreve a confrontar o tirano com sua palavra franca: 

“alguns daqueles que contribuíram para colocá-lo no poder, e que também gozam de 

influência, se atrevem a dizer o que pensam, tanto uns aos outros como a ele próprio, e os 

mais corajosos lançam-lhe em rosto o que está acontecendo.” (PLATÃO, 2014, p.298, grifo 

nosso). Essa palavra franca que insurge contra uma figura de poder carrega em si um risco – o 

qual examinaremos mais à frente, mas que, desde já, podemos apontar como um risco que 

exige do orador coragem em expor o que pensa, expor, portanto, o que considera ser sua 

verdade. Em suma, esse segundo contexto da palavra revela um desejo de tornar a liberdade 

mais que uma ideia, torná-la uma ação da fala, desejo de se realizar uma verdade por meio da 

livre exposição do orador
8
. 

É possível então, separar, de um lado, o valor epistemológico das considerações 

platônicas acerca da verdade inteligível, e de outro, um valor político, ou, para sermos mais 

precisos, politicológico, acerca da verdade na fala. Verdade essa que é diluída na democracia 

como característica constitutiva do cidadão que, ao falar, ao lançar a voz nos entrechoques da 

pluralidade de vozes (pluralidade vista como nociva por Platão, originadora da tirania), lança-

                                                           
7
 “Is not then the city, in the first place, full of all freedom of action, and of speech, and of liberty, to do in it 

what any one inclines?” (PLATO, 1906, p.189) Em tradução livre: Não é então a cidade, em primeiro lugar, 

plena de todas liberdades de ação, de fala, de autonomia, para que se faça nela aquilo a que qualquer um se 

predispõe? 
8
 O segundo emprego da palavra parresía lê-se, no inglês da edição citada, da seguinte maneira: “And must not 

some of those who have been promoted along with him, and who are in power, speak out freely both towards 

him, and among themselves, finding fault with the transactions, such of them as are of a more manly spirit?” 

(Ibid., p. 198, grifo nosso) Em tradução livre: Não deveriam aqueles que se promoveram junto a ele [o tirano], e 

que estão no poder – entre os quais, alguns de espírito mais humano –, falar livremente tanto na direção dele 

quanto entre si mesmos, descobrindo falhas nos acordos? 
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se a si mesmo e se constitui à parte do Estado; e que o faz em revelia ao que Foucault, depois 

veremos, caracteriza como prática coercitiva dos jogos da verdade.  

Cabe questionar se a parresía irrompe apenas como instância política, correspondente à 

fala dos cidadãos de uma sociedade democrática, ou se há na parresía algo de essencial da 

comunicação, primordial à fala. Caberá recorrermos a outros textos e contextos em que a 

palavra é utilizada. Indicativo de um caminho de estudo, é nos atermos ao valor de 

subjetividade com que ela se contrapõe à alétheia do Estado platônico idealizado como forte e 

incontestável.  

Esse contraponto, necessariamente, nos leva à matriz de tal rigidez, ao conteúdo da 

subsequente incontestabilidade do Estado. Leva-nos à determinação do que é belo e puro. 

Quanto à ideia de beleza na verdade platônica, Walter Benjamin destaca que Platão, no 

contexto d'O Banquete, atribuiu à verdade "a capacidade de garantir o ser do belo. É neste 

sentido que ele apresenta a verdade como conteúdo do belo." (BENJAMIN, 2016, p.19) E se, 

como aponta Benjamin ao discorrer platonicamente sobre a alegoria da ruína no drama 

trágico, “a beleza não tem nada de próprio a oferecer aos que a ignoram” (p.193), é porque a 

alétheia é capaz de se esconder aos sentidos distraídos, guardar-se pura no reino das ideias, 

conservada em essência, absoluta e inquestionável, sempre à parte de qualquer sucesso de 

compreensão. 

 

O mesmo se passa com a verdade: ela não é bela em si, mas para aquele que 

a busca. [...] A essência da verdade como essência do reino das ideias que se 

representa garante que o discurso sobre a beleza da verdade jamais poderá 

ser afetado. (PLATÃO, 2014, p.19) 

 

Platão sublinha o fator de grande relevância para distinguirmos o campo da verdade que 

compete à alétheia do campo da verdade que compete à parresía: é o fator de uma 

determinação imediata e direta que afasta a verdade platônica dos conhecimentos isolados, 

das subjetivas crenças e opiniões pessoais e das "percepções de sombras", como transcrito do 

diálogo com Glauco. É a determinação da imperturbabilidade da unidade integral na essência 

da verdade. 

 

Da natureza direta dessa determinação faz parte o ela não poder ser 

questionada [...] Uma das intenções mais profundas da filosofia nos seus 

começos – a doutrina platônica das ideias – será sempre a do postulado 

segundo o qual o objeto do conhecimento não coincide com a verdade. O 

conhecimento é questionável, a verdade não. (BENJAMIN, 2016, p.18) 

 

Essa rigidez da ideia de uma verdade absoluta, comparada à parresía, pode ser vista 

como uma contenção de liberdades nocivas, já que o método científico só pode funcionar ao 
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dar espaço a um pensamento regrado. Assim, nota-se que definir a verdade como algo além da 

percepção acarreta a eficiência persistente da linguagem das ciências exatas. À parresía sobra 

o burburinho das opiniões pessoais e do conhecimento isolado. Tal norte político é o que leva 

Platão a cercear-se aquém do jogo de sombras da mimese e, ao aplicar seu conceito de 

verdade essencial às artes, a execrar o poeta como perigoso imitador de aparências. 

Tem-se, enfim, uma epistemologia a impelir consequências políticas e juízos de valor 

sobre a liberdade da fala e, por último, sobre a mimese. Assim como no caso dos poetas 

expulsos da cidade perfeita de Platão, encontramos em sua crítica à democracia a unidade 

essencial para começarmos a compreender, pelo avesso, a parresía. Avesso porque até aqui 

entrevemos a palavra parresía mediante seus efeitos políticos, não a partir de sua causa 

individual, ainda que do mesmo modo seja possível entrever sua razão de ser. Pois em seu 

efeito democrático descobrimos uma ação de transformadora libertação, capaz de significar e 

sustentar a democracia, assim como há de significar e sustentar primeiro o indivíduo. 

Que a anarquia seja prevista no livro VIII d’A República e vista como resultado da 

pluralização da verdade na democracia – a alétheia e seu senso sagrado do intocável, seus 

valores absolutos, são ameaçados pela parresía, pela possibilidade de todos exercerem a fala 

franca –, é sinal de uma essência identitária e individualizante da parresía, no sentido de que 

o indivíduo dotado da fala franca pode contrapor-se à coerção e ao assujeitamento. 

Compreendemos que a distância entre alétheia e parresía no texto platônico, portanto 

entre a ideia da verdade e a ideia de um dizer sobre a verdade, é um caminho para se 

distinguir a semântica de uma verdade objetiva do mundo daquela outra ideia de verdade, a 

verdade sujeita ao indivíduo e ao mundo que lhe é próprio – subjetiva, portanto, porque ligada 

à fala que há de partir primeiro de si para si. Tal distinção ilumina, como veremos, uma 

questão ética: como comunicar-se com o outro? Como representar-se a si mesmo diante do 

outro? 

A partir dessa raiz ética, que é comum a toda fala, familiarmente encetamos o nosso 

estudo de um conceito da fala franca, ou, como veremos na tradução de Foucault, conceito do 

dizer-a-verdade. Conceito em certa medida extraviado, desincorporado da palavra que aqui 

encontramos como origem; conceito que pode parecer estranho à língua portuguesa ou às 

demais que, aparentadas, já há muito tiveram de fracionar significantes e significados de 

ideias primeiras, a fim de traduzi-las. Contudo, ainda que certas expressões possam nos 

parecer ter sido parte constitutiva apenas da comunicação de uma sociedade perdida no 

tempo, as palavras e sua função representativa hão de despertar noutras mentes semelhantes 
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embaraços. Pois, nos textos doutras línguas, tais embaraços estão nas marcas do embate 

interminável que é lançar-se em direção à palavra. São essas as marcas que podemos 

encontrar; e, com elas, talvez seja possível reincorporar na língua aquilo que se aproxima da 

ideia de uma essência humana, sobrevivente ao espírito de cada época. Pois se a vida refletida 

pela arte é apenas disfarce e dissimulação, a própria arte, como escreve Arnold Hauser, não só 

ajuda a “mascarar a vida como a discernir sua máscara" (HAUSER, 1976, p.47). 

Cabe ressaltar que não sobreviveu à passagem dos séculos um texto que definisse com 

facilidade e clareza os significados que a palavra parresía teve para as sociedades dos 

períodos clássico e helenístico. Faz-se necessário, a partir daqui, recorrer aos pontos centrais 

da pesquisa empreendida por Michel Foucault em seus dois últimos cursos ministrados no 

Collège de France, de 1982 a 1984, O governo de si e dos outros e A coragem da verdade, 

nos quais, como quem cuidadosamente extrai do chão um fóssil raro, Foucault regenera uma 

parresía atemporal e, compreendendo-a a partir dos contextos encontrados, a conceitualiza 

como uma prática de si que insere o sujeito nos “jogos da verdade” e o conduz à possibilidade 

da autoformação. Para tanto, Foucault recorre tanto à filosofia quanto à literatura, e sai delas 

decidido sobre o valor subjetivo da alteridade na construção da verdade: 

 

Não há instauração da verdade sem uma posição essencial da alteridade; a 

verdade nunca é a mesma; só pode haver verdade na forma do outro mundo 

e da vida outra. (FOUCAULT, 2011, p.316) 

 

Reavemos a pergunta que encontramos dentro da parresía: Como representar-se a si 

mesmo diante do outro? 

 

 

 

 

1.2. A NATUREZA CONDICIONAL DA VERDADE 

 

Antes de seguirmos na elucidação da parresía, o contexto no qual o conceito será mais 

adiante aplicado requer um breve reconhecimento do que sucedeu à ideia da verdade no 

mundo europeu, no tempo que há entre o conceito grego e a obra de Shakespeare, entre a 

tragédia grega e o ressurgimento da tragédia no período elisabetano. 
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Esse tempo pode ser retomado por duas pontas distintas e, ao mesmo tempo, irmanadas: 

a história do cristianismo e a história da arte. Aqui escolhemos, naturalmente, a arte e sobre 

ela aplicamos uma lente de aumento, mais precisamente sobre o ponto do surgimento do 

maneirismo – acontecimento não por acaso vizinho à gênese da obra shakespeariana. 

Como proposto por Arnold Hauser, a queda dos valores absolutos da Renascença, como 

a do valor de verdade do divino, do humano e da moralidade, está alinhada à dessacralização 

das narrativas. Seja na arte ou no conhecimento científico do mundo, o lugar do homem é 

renovado a partir do século dezesseis graças a inversões de conceitos e a desenlaces 

religiosos, tais quais os empreendidos pelo protestantismo. Hauser aponta um golpe do qual a 

cultura da Renascença nunca se recuperou, o golpe demolidor contra a fé na identidade do ser 

humano: 

 

Não somente a natureza da realidade externa e objetiva se modifica de 

acordo com o ponto de vista subjetivo, não somente tudo o que percebemos 

é “alterado e falsificado por nossos sentidos”, mas o eu também muda tão 

acentuadamente de caso para caso que não há possibilidade de captar sua 

verdadeira natureza. (HAUSER, 1976, p. 47) 

 

Enquanto a ciência encaminhava-se a redescobrir o Universo sem a necessidade do 

humano em seu centro, a tragédia elisabetana redescobria a tragédia clássica ao prescindir do 

divino e ao relegar a um centro de solidão e silêncio o humano em conflito consigo mesmo. A 

tragédia moderna de Shakespeare e seus contemporâneos é um marco justamente porque 

surpreende o indivíduo com a ideia de responsabilidade pelo sofrimento que o encontra. O 

autoconhecimento de protagonistas como Macbeth e Hamlet, por exemplo, só se dá pelo 

enfrentamento da derrocada e da dúvida, enfrentamento impossível na tragédia grega, quando 

as certezas sobre o divino isentariam o indivíduo de uma autoconsciência implacável; 

consciência, como Hauser adjetiva, alienante: 

 

Édipo, como um mero instrumento do destino, deve ter-se sentido privado de 

todo o reconhecimento e terrivelmente alienado. Mas sua alienação de si 

mesmo foi a consequência e não a causa de sua tragédia. […] Macbeth e 

Hamlet eram inerentemente alienados do mundo e de si mesmos; seu destino 

trágico é a consequência dessa alienação, e sua tragédia é a tragédia da 

alienação. (HAUSER, 1976, p.107) 
 

As verdades que nascem da catarse dessa nova forma de tragédia são, portanto, 

multilaterais; o valor está na incerteza. A própria condição de se definir a moralidade do 

indivíduo é alterada. Essa suspensão de certezas sobre o humano, hoje tão comum à ideia 

estabelecida de inconsciente da mente, ganhou força no maneirismo, como Hauser aponta, 
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com a proposta pragmática de Maquiavel e com os pensamentos de Montaigne acerca da 

fluidez do eu: 

 

[…] a relatividade dos valores, a natureza condicional da verdade, a 

instabilidade dos padrões morais e a variabilidade da moda, dos costumes e 

dos hábitos é o ponto em torno do qual o espírito de Montaigne gira 

continuamente. […] Nada é bom ou mau em si; somos nós que damos aos 

valores essas propriedades, eles são o que fazemos deles. (HAUSER, 1976, 

p.46) 

 

O colapso do sistema de valores da Renascença é uma espécie de contraposição à 

alétheia vigente do cristianismo. Entra em ebulição uma pluralidade de vozes continental e os 

rumores da descoberta de outras terras além-mar ameaça descentralizar o mundo. Aumentam-

se os mistérios e as certezas diminuem; entre as reformas está a da “natureza condicional da 

verdade”, portanto um mundo ininteligível e a dúvida sobre a natureza do eu: 

 

O fato de não haver escapatória da subjetividade das impressões e 

experiências do observador não afeta em si a fidedignidade do eu que 

observa. O que o afeta são os aspectos continuamente cambiantes do eu em 

relação ao mesmo objeto, motivo pelo qual a dúvida é lançada sobre a 

própria natureza e permanência do eu. […] enquanto o mundo objetivo se 

tornou ininteligível, a identidade do ser humano foi abalada e se tornou vaga 

e fluida. (HAUSER, 1976, p.47) 
 

Nessa eclosão de conflitos entre identidades vagas, quem há de poder desmascarar 

aquele que manipula a verdade de seu próprio discurso? Na agitação de vozes dissonantes que 

adulteram uma verdade segura e intocável, revigoram-se aqueles que detém a liberdade da 

fala e, no entanto, decidem habilmente ocultar a verdade, aqueles que, portanto, se mostram 

capazes de mentir e atingir resultados pessoais. Como apontar a falha e o desvio, se não por 

uma idealização moral? 

Essa pergunta ecoa desde o diálogo de Sócrates e Hípias sobre a mentira e é com o 

maneirismo, sobretudo com Maquiavel, que a resposta mais contundente é dada. O tratado da 

mentira como via de sabedoria é uma cartilha maquiavélica que, embora atinja o indivíduo 

governado, não o tem como aprendiz e se destina idealmente ao governante. Maquiavel 

parece abrir uma exceção semelhante àquela que Sócrates abre para Ulisses e Aquiles. O herói 

homérico, tal qual um governante incumbido da tarefa de cultivar poder sobre os demais, 

encontrava-se hierarquicamente acima da maioria das pessoas – aquelas às quais Sócrates 

hesitaria em aplicar sua conclusão amarga de superioridade do mentiroso; ele diz a Hípias: 

 

Quais são melhores, os que cometem faltas voluntária ou 

involuntariamente? […] Não é superior no corpo o que é capaz de praticar 

as duas coisas – tanto as vigorosas quanto as sem força, tanto as vergonhosas 
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quanto as belas? […] Ora, se voluntariamente praticar o mal e cometer 

faltas, ela [a alma] não será superior à que o fizer involuntariamente? 

(PLATÃO, 2007, p.80-89) 
 

Maquiavel responde, indiretamente, dois milênios depois: 

 

[…] é necessário estar com o espírito de tal modo predisposto que, se for 

preciso não o ser, o príncipe possa e saiba tornar-se o contrário. […] é 

necessário que ele tenha um espírito disposto a voltar-se para onde os ventos 

da fortuna e a variação das coisas lhe ordenarem; e, como se disse acima, 

não se afastar do bem, se possível, mas saber entrar no mal, se necessário. 

(MAQUIAVEL, 2010, p.106) 
 

Depois de Hípias dizer não poder concordar com a conclusão de que o superior (em 

praticar o mal com sucesso) é, ao mesmo tempo, o bom, Sócrates diz que também não pode, 

ele próprio, concordar consigo mesmo, e finaliza em tom maneirista: 

 

Ando à deriva a esse respeito – para cima e para baixo – e nunca me parece a 

mesma coisa… Que eu ande à deriva, ou outro homem simples, não é nada 

admirável, mas se vocês também vão andar à deriva – os sábios! –, isso sim 

é terrível para nós: nem vindo a vocês cessaremos de ir à deriva… 

(PLATÃO, 2007, p.92) 
 

À deriva são deixados os valores das personagens centrais das tragédias shakespearianas 

aqui selecionadas. Um retrato que parece emergir desse diálogo atemporal entre Sócrates e 

Maquiavel é Ricardo III – seu discurso enviesado, que oculta a verdade na fala e a encara na 

consciência, é prova do argumento de Sócrates e, ao mesmo tempo, é síntese da reflexão 

maneirista: nem mesmo a verdade que se guarda se conhece por inteiro. Com Hauser, 

lembramos do ensaio “Apologia de Raymond Sebond” (Ensaios II, 12), em que Montaigne 

(2016) compara a essência do ser com a água, que escapa à capacidade do pensamento 

abarcá-lo, como a água escapa às mãos que tentam contê-la. Baseado nesse escoamento de um 

eu inescrutável, Hauser aviva uma questão que nos é de grande pertinência: Que espécie de 

verdade é essa que é verdadeira deste lado da colina, mas é uma mentira do outro lado?” 

(HAUSER, 1976, p.47) 

Podemos reconhecê-la como a espécie de verdade subjetiva. Nesse contexto – em que a 

liberdade das vozes dá lugar a uma indiferenciação da verdade e da mentira –, a ideia de 

franqueza do conceito de parresía, por sua vez, manifesta-se não só como a ferramenta 

democrática que vimos em Platão, mas como a condição ética que começamos a avistar ao 

fim da última seção. A fala franca, nesse caso, pode ser assim adjetivada por direcionar sua 

franqueza, não mais apenas ao âmbito público do mecanismo político, mas à privacidade e à 

intimidade da exposição verdadeira de um indivíduo diante de outro. É a retidão de um 
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discurso, alinhado entre aquele que fala e aquele que ouve, que existe como um só, ou, em 

outras palavras: que existe da maneira mais transparente possível; nascendo na motivação do 

enunciador, transpassando de modo inalterado pela enunciação, podendo, ao chegar ao 

ouvinte, ser tomado por ele como fiel, como discurso autêntico quanto a aparências e 

intenções. Nessa idealização, há um parentesco com um dos sentidos da alétheia destacados 

por Foucault: 
 

É alethés o que é reto. Essa retidão se opõe aos rodeios e às dobras. […] 

Desse ponto de vista, o fato de que alethés seja reto, de que alétheia (a 

verdade) também seja uma retidão, deriva diretamente do fato de que a 

verdade não é dissimulada e não apresenta multiplicidade nem mistura. 

(FOUCAULT, 2011, p.192-193) 
 

Pelo mérito de franqueza e verdade de uma parresía, como se estuda na presente 

pesquisa, não se julga a efetividade que a verdade pode alcançar em determinados contextos. 

Sejam atingidos ou não os resultados esperados pelo discurso, esse enunciado da verdade (ou 

a ausência de verdade) será analisado por dois efeitos: o de significar-se como verdade ao 

ouvinte; e o de constituição da identidade do enunciador para consigo mesmo – com isso, 

demonstrar-se-á, por fim, por quais meios a literatura citada relaciona uma má execução da 

parresía à derrocada particular do indivíduo que falta com a verdade consigo mesmo. 

 

 

 

1.3.  PARRESÍA: O DIZER-A-VERDADE 

 

Os cursos O governo de si e dos outros e A coragem da verdade foram ministrados por 

Michel Foucault no Collège de France entre os anos de 1982 e 1984. Ao fim da última aula, 

no dia 24 de março, Foucault ainda não havia finalizado sua exploração das implicações 

daquilo que desenterrou nos dois primeiros cursos. Era esperado que voltasse no ano seguinte, 

1985, para dar continuidade, mas faleceu três meses depois, em 25 de junho. É inevitável que 

a leitura de suas últimas pesquisas confira à sua obra o tom desta busca final. É lançada sobre 

seu legado uma luz nova, um quê de conclusão e recomeço, devido à retomada ao início, à 

Sócrates, onde tudo teria começado, e à parresía, uma palavra que, nas mãos de Foucault, é 

reavivada com o poder de ligar todos os pontos de sua teoria do sujeito e das relações de 

poder. 

Na abertura do curso O governo de si e dos outros, ao traçar da Antiguidade o 

longuíssimo caminho da semântica e pragmática do termo parresía, Foucault assinala que o 
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conceito contido nessa palavra remonta aos pilares da democracia, como apontados por 

Políbio (203 – 120 a.C.), e à aplicação nos textos gregos, como no tratado do filósofo 

epicurista Filodemo de Gadara (110 a.C). Foucault revisita também os usos de Eurípedes (nas 

tragédias Íon e Orestes), de Isócrates, Plutarco, Marco Aurélio, até chegar a Sêneca, 

Quintiliano e, depois, inclusive, São João Crisóstomo e Doroteu de Gaza. Ao dissecar o 

panorama de usos, nota-se que o termo evolui de modo notável da democracia ateniense até o 

Império romano, e a pluralidade de registros é agravada por traduções incertas do termo, 

tomando forma em uma série de palavras como licentia, libertas, oratio libera, etc. Dessa 

investigação precisa e abundante, Foucault aponta a necessidade de se reconhecer que a 

amplidão de contextos e a grande duração da noção de parresía não resultam em uma unidade 

historicamente definida, mas em um perder-se de foco, uma pluralidade de significações que, 

contudo, em vez de afastar a essência de um significado comum, instiga-nos ao exame e a 

uma conciliação de sentidos. 

A noção de parresía nasce aplicada a uma prática individual, mas ganha força de 

significação em âmbito político. Uma essência comum a todos os textos e contextos da 

Antiguidade é reconhecida e traduzida por Foucault como le dire vrai, ou o dizer-a-verdade – 

como traduzido por Eduardo Brandão nas edições de que nos servimos (FOUCAULT, 2010; 

2011). Nas relações de poder de uma sociedade, na interação de um indivíduo com os demais, 

portanto no governo de si e dos outros, Foucault aponta uma inescapável obrigação que se 

apresenta amenamente na forma de uma possibilidade: uma voz manifestar-se publicamente 

diante de outras vozes; seja porque busca ser ouvida por julgar-se merecedora de atenção ou 

por ter de fazê-lo quando ninguém o faz; seja porque representa os interesses de uma maioria 

ou de uma minoria; mas que, de qualquer forma, assim pode fazê-lo francamente, armada com 

o valor da verdade. A parresía, ou o dizer-a-verdade, é para Foucault, portanto, um modo 

pelo qual o indivíduo se constitui como sujeito na relação consigo e na relação com os outros, 

ato tão privado quanto público. 

Para Foucault, o parresiasta, o agente da enunciação, tem de lidar com o risco, pois sua 

fala, ao pretender-se verídica, relaciona-se a todo instante com uma exposição pública de um 

discurso que só se vale quando sobrevive ao escrutínio, ao exame ético do espaço público. 

Contrário ao orador tirânico, o parresiasta deve convencer ao enunciar a verdade, ao formular 

estatutos que se mantenham de pé quando postos à prova. 

 

[A parresía] é portanto uma certa maneira de falar. Mais precisamente, é 

uma maneira de dizer a verdade […] tal qual que abrimos para nós mesmos 

um risco pelo próprio fato de dizer a verdade […] constituindo-nos de certo 
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modo como parceiro de nós mesmos quando falamos, vinculando-nos ao 

enunciado da verdade […] A parresía é a livre coragem pela qual você se 

vincula a si mesmo no ato de dizer a verdade […] é a ética do dizer-a-

verdade, em seu ato arriscado e livre. (FOUCAULT, 2010, p.63-64) 

 

É quando estudada em paralelo à tragédia de Íon, de Eurípedes, peça centrada na relação 

entre segredos, verdade ocultas, e a vida pública, que Foucault aprofunda as questões políticas 

da parresía e revela sua função e método inseridos no aparelho democrático. É identificado o 

conflito de Íon como uma busca pela chamada “primeira fileira da cidade”, uma busca interior 

por algo que está além de um estatuto de cidadão ou do exercício do poder tirânico que herda 

de Zeus. A relação de Íon com o poder é outra, é para ele uma necessidade para se descobrir 

identitário, existente. “Estigmatizado por essa fama, se não tiver poder, serei o Nada, filho de 

Nada” (EURÍPEDES apud FOUCAULT, 2010, p.93). Para que tal busca tenha sucesso, Íon, 

desterrado e sem o estatuto de cidadão, portanto sem o direito de sequer ser ouvido, depende 

da parresía: 

 

Vocês encontram na tragédia chamada Íon, versos 668-675, o seguinte texto: 

“Se não encontro a que me gerou, a vida será impossível para mim; e, se me 

fosse permitido fazer um voto, gostaria que essa mulher fosse ateniense para 

que eu herde de minha mãe o direito de falar livremente [hós moi génetai 

metróthen parresía: para que herde a parresía do lado materno; M.F.]. Se 

um estrangeiro entra numa cidade em que a raça não tem mácula, ainda que 

a lei dele faça um cidadão, sua língua continuará sendo serva; ele não tem o 

direito de dizer tudo [ouk ékhei parresían: ele não tem a parresía; M.F.]”. 

(FOUCAULT, 2010, p. 69). 

 

 Para Íon, o exercício da parresía é o poder que lhe permite dizer tudo que necessita 

dizer, e assim existir e conhecer-se apesar dos mistérios que envolvem seu nascimento. Em 

suma, sua identidade estará, ao fim, no ato de elevar-se diante dos outros para, ciente de si, 

dirigir-se a eles. É uma posição mais valorosa que uma mera definição de cidadão e distinta 

do exercício puro e simples de um poder que domine os outros aos quais pretende poder se 

dirigir. Sua parresía, então: 

  

É uma palavra que exercerá o poder no âmbito da cidade, mas, é claro, em 

condições não tirânicas, quer dizer, declarando a liberdade das outras 

palavras, a liberdade dos que também querem ocupar a primeira fileira nessa 

espécie de jogo agonístico característico da vida política, na Grécia e 

sobretudo em Atenas. É portanto uma palavra mais alta, […] que lhes dá a 

liberdade, pelo menos na medida em que só obedecerão se puderem ser 

persuadidos. (FOUCAULT, 2010, p. 97-98) 

 

O elemento da persuasão remete ao texto de Políbio (livro II, capítulo 38, parágrafo 6) 

mencionado por Foucault em sua aula do dia 12 de janeiro de 1983. Ao contrário de Plutarco, 

que aparenta ligar a parresía a uma espécie de virtude, uma qualidade pessoal similar à 
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coragem, partindo e tendo fim no indivíduo, Políbio faz uma leitura do termo que diz respeito 

à diacronia da época clássica, do século IV a.C., de onde já partimos, quando o conceito de 

parresía se referiria, segundo ele, a duas coisas: “de um lado, uma certa estrutura política que 

caracteriza a cidade; em segundo lugar, o estatuto social e político de certos indivíduos no 

interior dessa cidade” (FOUCAULT, 2010, p. 68). Precisamente, Políbio registra o regime 

dos aqueus como constituídos de três características; haveria cidades nas quais se observaria 

existir: primeiro, demokratía (democracia); segundo, isegoría; terceiro, parresía. Enquanto a 

demokratía seria a “participação, não de todos, mas de todo o dêmos, isto é, de todos os que 

podem ser qualificados como cidadãos e, por conseguinte, como membros do dêmos, 

participantes do poder” (p.69), a função desse sistema só poderia se manter com a isegoría 

garantida a todos os cidadãos, isto é, o direito e o dever, a liberdade e a obrigação feitas iguais 

aos constituintes do dêmos; e, enfim, com a parresía acessível aos que se propuserem a 

exercê-la, como, por exemplo, em termos práticos: o direito “inclusive para quem não é um 

magistrado, de se levantar, falar, dizer a verdade, ou pretender dizer a verdade e afirmar que a 

diz” (p.69). 

No entanto, é possível voltar mais dois séculos e, outra vez, resgatar com o Íon da 

tragédia de Eurípedes um sentido mais “alto” do termo. Ali, Foucault nos guia a enxergar a 

parresía por outro ângulo: por desconhecer sua origem, Íon atrela a parresía à necessidade de 

saber quem é sua mãe, pois “embora a lei faça de alguém um cidadão, embora ele seja 

legalmente cidadão, nem por isso ele terá a parresía” (p.97). Esse poder da fala livre e franca, 

portanto, é um poder além do estatuto de cidadão, é um poder de fala identitário e libertador, 

que deve existir em função da própria situação de Íon, em função daquilo que ele desconhece 

como verdade, aquilo que pode significar a ele o pertencimento e o valor de sua existência 

como ateniense – são glórias as quais um título de cidadão não é capaz de conferir-lhe 

automaticamente: 

 

ÍON 

Há só uma coisa que o destino mantém à distância. Pai, se eu não encontrar 

aquela que me deu à luz, não serei capaz de viver. Se for lícito fazer uma 

prece, que a minha mãe seja de Atenas, para que dela eu receba o direito de 

falar livremente. Pois quando algum estrangeiro cai numa cidade 

irrepreensível, por muito que seja nominalmente cidadão, possui na mesma 

uma boca de escravo e não tem liberdade de expressão. (EURÍPEDES, 2005, 

p.74) 

 

Nesse trecho, as duas passagens “falar livremente” e “liberdade de expressão”, como já 

se treinou os olhos a suspeitar, são traduções de parresía. O contexto nos permite enxergar o 
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impacto de uma verdade desconhecida. A vitalidade imprescindível atrelada ao conhecimento 

sobre aquilo que é oculto (lethe), aquilo que ainda não é verdade conhecida e dizível, leva Íon 

ao extremo de dizer que não será capaz de viver. Somente a parresía, um direito sobre a 

verdade, pode dar-lhe o que busca, pois ela: 

 

[parresía] é de certo modo uma espécie de palavra mais alta, mais alta que o 

estatuto de cidadão, diferente do exercício puro e simples do poder […] 

palavra que dá liberdade a outras palavras, e que dá liberdade aos que têm de 

obedecer, que lhes dá liberdade, pelo menos na medida em que só 

obecederão se puderem ser persuadidos. (FOUCAULT, 2010, p. 98) 
 

Interessante notar o ato comparatista de Foucault, que aplica o conceito de parresía em 

sua análise de Édipo Rei; e, nisso, aponta o parentesco entre a tragédia de Sófocles e a 

tragédia de Eurípedes, ambas, a seu ver, enraizadas na problemática da verdade e do dizer-a-

verdade. A partir de outra tragédia euripidiana, Orestes, Foucault também estabelece, nos 

cursos de 2 de fevereiro de 1983, o contraponto à parresía, a má parresía, importantíssima 

para a presente análise do exercício de poder do Duque de Gloucester e também de Frank 

Underwood. Ao fazê-lo, Foucault esmiúça a democracia teórica e aponta a necessidade de um 

ajuste entre isegoría (o direito de fala), parresía (o dizer-a-verdade) e outras duas noções: de 

isonomia (igualdade de todos perante a lei) e eleuthería (de liberdade, sobretudo interior, no 

sentido de que o poder não deve ser detido de maneira despótica ou tirânica por um só chefe). 

Desestruturado esse equilíbrio, o problema do dizer-a-verdade promove uma autonomia que 

Foucault intitula como a “arte de governar”, que pode estimular uma pretensão de autonomia 

em relação à moral, observada na educação da figura do Príncipe e da razão maquiavélica de 

Estado nos séculos XVI e XVII. 

 

 

 

1.4.   A MÁ PARRESÍA 

 

No âmbito político, a questão da verdade se apresenta como estrutura comum a todas as 

formas de governo. Alguém sempre haverá de se levantar e dirigir a voz a outros, buscar 

persuadi-los de sua fala, comunicar suas ideias de maneira que sejam tomadas como verdade. 

Somente em nome de alguma pretensa ideia sobre a verdade é possível convencer e governar. 

Com a parresía, portanto, o lugar da fala em que o dizer-a-verdade se instaura não é em si 

uma função apenas democrática, como adverte Foucault: 
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Não se deve acreditar de modo algum que essa questão da parresía – no 

sentindo político […] – se coloca simplesmente no campo da democracia. 

Vamos ver, ao contrário, que a parresía, até mesmo no jogo do poder 

autocrático, coloca problemas políticos, problemas técnicos. Será 

precisamente: como se dirigir ao Príncipe, como se pode lhe dizer a verdade? 

(FOUCAULT, 2010, p.172-173) 

 

A sutil fronteira entre os Estados de equilíbrio e desequilíbrio aponta para o fato de que 

as relações de poder de uma oligarquia e de uma democracia (não ignoradas as distâncias 

entre a democracia direta da assembleia dos gregos e a democracia representativa das 

repúblicas atuais) diferenciam-se pelas questões fundamentais do governo de um indivíduo 

sobre si e sobre os outros. A má parresía, por conseguinte, seria definida por apresentar uma 

constante ameaça, tanto ao pretenso equilíbrio da oligarquia quanto ao idealizado equilíbrio 

das democracias. É um exercício – de falso e nocivo dizer-a-verdade – que se instaura porque 

encontra (seja na proximidade de um conselheiro do Príncipe, seja na isegoría democrática) o 

direito de se expressar livremente e persuadir não pela verdade, mas pela retórica dos 

interesses particulares de dominação e obtenção de poder. A má parresía, sobretudo armada 

de recursos da retórica, pode guardar em si ideais ocultos sob a aparência de franqueza e de 

promessa àqueles que supõem ouvir a verdade. 

 

Ela [má parresía] pode agir sobre os ouvintes, pode arrebatá-los, pode 

vencer uma decisão. Mas não arrebata por dizer a verdade. Não sabendo 

dizer a verdade, ela arrebata por certo número de procedimentos que são os 

da lisonja, da retórica, da paixão, etc. […] O vínculo parresía/democracia é 

um vínculo problemático, um vínculo difícil, um vínculo perigoso. Uma má 

parresía está invadindo a democracia. (FOUCAULT, 2010, p.155-157) 

 

Essa relação problemática entre discurso verdadeiro e democracia, adverte Foucault, 

está no fato de que a parresía, ao contrário da isegoría, não se reparte igualmente na 

democracia, e não se sucede dessa maneira equânime por uma impossibilidade própria da 

dificuldade de todos os oradores empenharem-se e arriscarem-se em dizer a verdade; daí a 

máxima lançada por Foucault: “não é porque todo o mundo pode falar que todo o mundo pode 

dizer a verdade” (p.169). Ora, o discurso verdadeiro tem por natureza o poder de introduzir 

uma diferença no diálogo, e há nisso uma implicação de ascendência de uma voz sobre as 

demais, pois “a emergência do discurso verdadeiro está na própria raiz do processo de 

governamentalidade. Se a democracia pode ser governada é porque há um discurso 

verdadeiro” (p.169). 

Vemos nesse problema uma característica paradoxal da proliferação de vozes em um 

ambiente que se propõe como livre, característica que contraria o que poderia parecer ser uma 
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natureza unicamente democrática da parresía: “Não pode haver discurso verdadeiro a não ser 

pela democracia, mas o discurso verdadeiro introduz na democracia algo totalmente 

indiferente e irredutível à sua estrutura igualitária”. (FOUCAULT, 2010, p.169) 

É proveitoso à nossa pesquisa compreendermos, enfim, essa natureza desestabilizante 

do dizer-a-verdade. Se presumirmos que a democracia só se sustenta pelo discurso verdadeiro, 

devemos reconhecer que, por outro lado, o discurso verdadeiro só se estabelece se a parresía 

promove o enfrentamento das vozes e uma rivalidade capaz, ironicamente, de ameaçar a 

pluralidade essencial da democracia. Da mesma maneira constatamos o inverso: se pensarmos 

que sem o discurso verdadeiro a democracia poderia perecer, há o fato de que “a possibilidade 

de morte do discurso verdadeiro, a possibilidade da redução do discurso verdadeiro ao 

silêncio está inscrita na democracia” (p.170). 

Entra aí a consistência nociva de uma má parresía, como levantada por Foucault. O 

orador que faz uso da má parresía pode explorar as divisões, pode tirar proveito da posição 

discursiva de veridicidade da parresía para dizer aquilo que se sabe não ser a verdade, de 

modo que a verdade aos ouvintes se torna algo indiferenciável da inverdade. 

 
Enquanto o jogo da boa parresía é introduzir justamente a diferenciação do 

discurso verdadeiro que vai permitir, exercendo uma ascendência, dirigir a 

cidade como convém, nesse caso, ao contrário, tem-se uma estrutura de 

indiferenciação que vai conduzir à pior direção possível da cidade. 

(FOUCAULT, 2010, p.183) 

  

Nossa subsequente análise literária de Ricardo III e de cenas selecionadas de House of 

Cards, à maneira da análise de Íon, Orestes e Édipo Rei desenvolvida por Foucault, se valerá 

igualmente das duas faces (boa e má parresía), contidas no conceito de dizer-a-verdade 

examinado até aqui. No entanto, falta completar o valor de “prática de si” de que se compõe a 

parresía. 

 

 

 

 

1.5.   O CUIDADO DE SI E A CORAGEM DO NÃO ESQUECIMENTO 

 

Se lançamos os olhos a outros contextos em que a palavra parresía é aplicada, podemos 

identificar uma transformação, um deslizamento, de sua significação e de suas implicações. 

Um dos contextos mais importantes lembrados por Foucault é a cena relatada por Plutarco, no 
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decorrer da primeira metade do século IV a.C, em que Dion, tio de Dionísio II, recorre a 

Platão, pedindo que compareça à corte da Sicília, em Siracusa, para que dirija a palavra ao 

novo tirano e, por meio da parresía, possa prepará-lo, formá-lo. 

 

Através dessa última cena contada por Plutarco vê-se como que uma espécie 

de desdobramento da parresía […] É um ato político. Mas, por outro lado, 

também é um ato, uma maneira de falar que se dirige a um indivíduo, à alma 

de um indivíduo, e que diz respeito à maneira como essa alma vai ser 

formada. (FOUCAULT, 2010, p.177) 

 

Nisso notamos o que Foucault caracteriza como “espécie de desdobramento”, em que a 

parresía revela uma essência anterior às consequências políticas – anterior porque é relativa à 

mente e às práticas de formação ética e psicológica do sujeito. 

 

Podemos dizer que se vê a prática da parresía se problematizar; […] 

desdobrar-se num problema que poderíamos dizer propriamente político e 

um problema de técnica psicagógica, embora as duas coisas sejam 

diretamente ligadas uma à outra; e enfim tornar-se objeto, tema de uma 

prática propriamente filosófica. (FOUCAULT, 2010, p. 177) 

 

Importante notar que, nesse desdobramento, a parresía serve tanto a democracia quanto 

à formação política de um tirano. Essa ambivalente função do dizer-a-verdade é a de ajustar-

se a quaisquer princípios, ideologias ou entendimentos díspares sobre a definição de uma 

cidade ideal. Ainda assim, o ato da parresía, consumada, depende de uma objetivação de 

determinado éthos, uma sintonização daquilo que é dito com aquele que fala e, ainda, com 

aquele que ouve. 

 

A parresía não é mais simplesmente, como caracterizada em Eurípedes, um 

privilégio a exercer, privilégio cujo exercício se confunde com a liberdade 

do cidadão honrado. A parresía aparece agora, não como um direito detido 

por um sujeito, mas como uma prática, prática que tem por correlativo 

privilegiado, como ponto de aplicação primeiro, não a cidade ou o corpo dos 

cidadãos a convencer e arrastar, mas algo que é ao mesmo tempo um 

parceiro a que ela se dirige e um domínio em que adquire seus efeitos. Esse 

parceiro a que se endereça a parresía e esse domínio em que ela adquire seus 

efeitos é a psykhé (a alma) do indivíduo. Primeira coisa: passa-se da pólis à 

psykhé como correlativo essencial da parresía. (FOUCAULT, 2011, p.57-

58) 

 

Constitui-se, então, um dizer-a-verdade capaz de servir à formação ou coerção daquele 

que escuta – que recebe a parresía ou má parresía – assim como servir à libertação de 

influências coercitivas por parte daquele que fala, que pratica a parresía. 

Esse desdobramento do horizonte político da parresía, que a desviou para o jogo das 

relações individuais, é atrelada por Foucault à questão da formação da noção grega de psykhé. 
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Em suas notas do segundo curso aqui estudado, A coragem da verdade, Foucault descreve 

uma síntese para o termo: “psykhé pode ser compreendida, ou pelo menos esclarecida, se 

quisermos compreender que a relação com a alma faz parte de um conjunto: relação com o 

bíos, com o corpo, com as paixões, com os acontecimentos” (FOUCAULT, 2011, p.297). 

Dessas relações, partiria o entendimento do problema do eu e da parresía como provocadora 

de transformações na psykhé, na alma, no eu. 

 
Essa dupla determinação da psykhé como correlativo do dizer-a-verdade 

parresiástico e do éthos como objetivo da prática parresiástica implica que a 

parresía, ao mesmo tempo que se organiza em torno do princípio do dizer-a-

verdade, toma corpo agora num conjunto de operações que permitem que a 

veridicção induza na alma efeitos de transformação. (FOUCAULT, 2011, 

p.58) 

 

Os efeitos de transformação oriundos da parresía constituiriam o que textos gregos 

tardios nomearam como ethopoiesis – formação do éthos ou formação do sujeito, com a qual 

“o indivíduo se constitui como sujeito moral da sua conduta” (FOUCAULT, 2010, p.59). 

Fariam parte da formação do sujeito certas práticas e aquisições de conhecimentos 

numerosos e complexos relacionados a domínios próximos ou distantes do próprio sujeito, 

domínios sobre o mundo, a vida, o ser humano. Contudo, ainda que os conhecimentos sobre 

as práticas sociais sejam essenciais à formação do sujeito, Foucault aponta que a constituição 

de si mesmo como sujeito ético depende de outro jogo da verdade, que implica franqueza e 

transparência do indivíduo para consigo mesmo; um jogo não de todo dependente da 

aquisição de proposições com que nos armamos e equipamos para a vida e seus 

acontecimentos: 

 

[…] mas o [jogo] da atenção dada a nós mesmos, ao que somos capazes de 

fazer, ao grau de dependência que atingimos, aos progressos que temos de 

fazer e que falta fazer; e esses jogos de verdade não são coisas que se 

ensinam e que se aprendem, são exercícios que fazemos sobre nós mesmos: 

exame de si. (FOUCAULT, 2011, p.297) 

 

Quanto ao exame de si, Foucault destaca a frase de abertura da Apologia de Sócrates 

para relacionar a parresía a uma prática capaz de avivar a memória de si mesmo; a verdade de 

si está, assim, em não se permitir esquecer de si mesmo (ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην emautoû 

epelathómen, esquecer de mim mesmo
9
), como alerta Sócrates sobre a fala de outros que, 

dotados meramente da retórica, tenham por intenção adulterar a verdade: 

 

                                                           
9
 PLATO. Apology of Socrates and Crito. Edited by Louis Dyer. Boston: Ginn & Company, 1886. p.55 
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O que vocês, varões atenienses, sentiram com os meus acusadores, não sei; 

mas até eu mesmo, com eles, por pouco não me esqueci de mim, tão 

convincentemente falavam! Porém, de verdadeiro, a bem dizer, nada 

disseram. E das muitas mentiras que disseram, fiquei mais espantado com 

uma – esta: quando falaram que vocês deviam tomar cuidado para não serem 

enganados por mim, porque eu seria hábil em falar! […] A não ser que 

chamem de “hábil em falar” aquele que fala a verdade: pois se é disso que 

estão falando, então eu reconheceria ser – não à maneira deles – um 

orador… (PLATÃO, 2016, p.65, grifo do autor) 

 

Essa retórica dos acusadores funciona como um conjunto de técnicas que permite a 

manipulação do discurso e das ideias que com ele se pretende demonstrar como verdadeiras. 

Tal função de convencimento nos remete à maneira que a teoria aristotélica aborda a 

possibilidade de manipulação da fala: “Diante de certos auditórios nem mesmo a posse da 

ciência mais precisa facilitará tornar convincente o que dizemos. […] é necessário que 

utilizemos, a título de nossos modos de persuasão e argumentos, noções que todos possuem” 

(ARISTÓTELES, 2013, p.42-43). Sobre o valor persuasivo dos argumentos retóricos, 

Aristóteles o postula como diretamente dependente da capacidade de se conhecer o que é 

próprio de cada assunto, e destaca a abrangência da retórica, que pode prescindir da exatidão e 

circunscrição típica do conhecimento de outras artes e ciências: 

Pode-se definir a retórica como a faculdade de observar em cada caso, o que 

este encerra de próprio para criar a persuasão. Nenhuma outra arte possui tal 

função. Toda outra arte pode instruir e persuadir acerca do assunto que lhe é 

próprio, por exemplo: a medicina, sobre o que é saudável e doentio; a 

geometria, acerca das propriedades das grandezas; a aritmética, a respeito 

dos números; o mesmo aplicando-se às outras artes e ciências. Quanto à 

retórica, todavia, vemo-la como o poder, diante de quase qualquer questão 

que nos é apresentada, de observar e descobrir o que é adequado para 

persuadir. (ARISTÓTELES, 2013, p. 44-45) 
 

Para Aristóteles, o método persuasivo produz resultados desde que o orador esteja apto 

a lidar com entimemas e silogismos lógicos, e a diferenciá-los, pois “disporá igualmente da 

melhor habilidade para o manejo do entimema quando conhecer adicionalmente os objetos de 

que tratam os entimemas e as diferenças que os distinguem dos silogismos lógicos” (p. 42). 

Em outras palavras, os limites da lógica de determinado silogismo devem ser do 

conhecimento do orador para que se possa tirar verdadeiro proveito das elipses comuns aos 

entimemas. O salto das asserções pressupostas não expressas no discurso garante à retórica 

um poder maior sobre a manipulação das ideias, do logos que se pretende ver aprovado pelo 

ouvinte, e, portanto, um poder maior sobre a eficácia do pathos, apesar de qualquer 

paralogismo, qualquer falácia tomada como verdade. Aristóteles se refere a eficácia da 
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expressão das emoções no discurso, como a cólera, a discrição e a compaixão, quando diz 

que: 

 

Nessa situação, as mentes dos membros do auditório concluem falsamente 

que o orador diz a verdade porque nessas circunstâncias os indivíduos estão 

animados de sentimentos que parecem se identificar com os seus; e mesmo 

que não seja assim, o auditório supõe que as coisas sejam como o orador lhes 

diz que são. (ARISTÓTELES, 2013, p. 228) 

 

Daí o fato de a retórica vazia servir ao discurso político no controle das massas de 

maneira mais eficaz, pois o orador apto a discursar passionalmente investe-se de um poder de 

identificação e de síntese, senão das ideias tão variadas em possibilidades, então dos 

sentimentos, menos variantes, mais simples e comumente partilhados entre ouvintes. Afinal, o 

orador que discursa passionalmente, “ainda que seu discurso careça de fundamento, consegue 

que o auditório compartilhe de seus sentimentos, o que explica, inclusive, porque muitos 

oradores procuram impressionar e dominar seu auditório meramente à custa de ruído” (p. 228) 

Por fim, podemos observar que a variedade dos métodos de se persuadir públicos 

distintos é considerada na retórica aristotélica, e é algo visto como dependente da imagem 

particular do orador, de seu estilo de emprego da língua e a configuração geral de suas 

habilidades. O caráter pessoal do orador e sua capacidade de persuasão podem ser reveladas 

justamente pela exibição dos recursos retóricos de autenticação, como o emotivo (passional), 

através dos quais o orador pretende demonstrar sua tese: “Cada gênero, cada tipo de 

disposição apresentarão uma forma particular de manifestar a verdade” (p. 228). Por gênero, 

entende-se as características pessoais do orador, como sua idade e nacionalidade, e por 

disposição, os determinantes específicos, ao longo da vida do orador, que possam qualificá-lo, 

atribuir-lhe caráter e, finalmente, constituir seu éthos diante do público. 

Quanto ao manejo dos acusadores na Apologia de Sócrates, capazes de tão habilmente 

persuadir os juízes, podemos ler na fala do acusado o significado maior do dizer-a-verdade, 

que é o do jogo parresiástico como cuidado de si: 

 

Se a habilidade em falar provoca o esquecimento de si, pois bem, a 

simplicidade do falar, a palavra sem aparato ou sem ornamento, a palavra 

diretamente verdadeira, a palavra de parresía portanto nos levará à verdade 

de nós mesmos. (FOUCAULT, 2011, p.64) 

 

Encontramos em Sócrates, enfim, não só a definição teórica como a prática de sua 

definição em suas ações derradeiras. Mesmo diante da pena de morte, quando desqualifica a 

retórica e equipara a parresía a uma direção de consciência, sua fala é carregada pela coragem 
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de proferir apenas verdades de si mesmo. A coragem de sua verdade pode ser medida pelo 

risco que é perder a vida ao contrariar os juízes com tudo que se tem a dizer. 

Foucault destaca do diálogo entre Sócrates e Alcibíades, quando este é questionado 

sobre a natureza do “cuidar de si mesmo” que ele mesmo menciona. Sócrates quer saber dele 

o que é que deve ser cuidado em si mesmo, e o leva a concluir que é sobre a psykhé que se 

deve debruçar o indivíduo. Essa psykhé, ao olhar para si mesma, instaura-se por meio de uma 

parresía que, ao dirigir-se ao outro, retorne, refletida, como fala de si para si, afinal ela, a 

psykhé, é “como um olho que, procurando se ver, seria obrigado a olhar na pupila de outro 

olho para perceber a si mesma”. (FOUCAULT, 2011, p.139) 

 

E, assim, essa instauração de si mesmo como realidade ontologicamente 

distinta do corpo, sob a forma de uma psykhé que tem a possibilidade e o 

dever ético de se contemplar, dá lugar a um modo de dizer-a-verdade, de 

veridicção, que tem como papel e como fim conduzir essa alma de volta ao 

modo de ser e ao mundo que são os dela. (FOUCAULT, 2011, p.139) 

 

No cuidado de si, a parresía deve servir primeiro ao sujeito, que, apesar de qualquer 

risco, toma a fala com coragem e exerce sua franqueza tendo a si mesmo como ouvinte maior. 

É o que Foucault chama de elaboração sobre si mesmo. 

 

Temos aqui outro círculo, bem diferente, que já não é o círculo do outro, mas 

o círculo de si mesmo. […] esses exercícios têm que objeto, de que se trata 

nessas práticas? Pois bem, trata-se simplesmente do próprio sujeito. Quer 

dizer que é na relação consigo, no trabalho de si sobre si, no trabalho sobre si 

mesmo, nesse modo de atividade de si sobre si que o real da filosofia será 

efetivamente manifestado e atestado. (FOUCAULT, 2010, p.221) 

 

Foucault conclui que o tema fundamental desse discurso corajoso e filosófico de 

Sócrates, exposto ao perigo da morte, aparece como objetivo maior dessa parresía, sendo ele 

o cuidado de si na relação com a verdade e na relação com os outros. 

 

De modo que o que perpassa, me parece, todo esse ciclo da morte socrática, 

é o estabelecimento, a fundação, em sua especificidade não política, de uma 

forma de discurso que tem como preocupação, que tem como cuidado, o 

cuidado de si.” (FOUCAULT, 2011, p.78) 

 

O tema do cuidado de si anuncia tudo o que se desenrola na Apologia e nos demais 

textos relativos à morte de Sócrates. Suas últimas palavras ecoam a primeira frase com que se 

dirige aos juízes; ele, ao pedir que não se esqueçam de praticar determinado ritual, encerra a 

vida com a mesma ideia de não esquecimento (μή αμελήσετε, mè amelésete; não esqueça, 
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não descuide
10

) com que abrira a Apologia ao falar do cuidado que é não se deixar esquecer 

de si mesmo, não se perder da verdade – tanto a objetiva quanto a que se guarda em si – 

quando do contato com a verdade projetada pelo discurso de outras pessoas. 

 

 

 

1.6.  A TRAGICIDADE DA PARRESÍA 

 

Entendendo-se o desafio parresiástico de lançar-se a si mesmo como uma combinação 

da verdade de si e da alteridade – soma cujo aprendizado se dá pela exposição, ao outro, da 

imagem que o indivíduo lança de si mesmo –, tem-se então o tamanho do problema ético: 

certa representação de si, que não incorra numa clausura narcisista e permita a diferenciação 

na relação com o outro. De que maneira se forma o sujeito ao representar-se a si mesmo 

diante do outro? Vimos, em teoria, que somente a parresía pode solucionar essa questão de 

maneira ética. 

Há de ser possível aplicar a investigação da parresía a diversos objetos. Aqui, 

naturalmente, nos lançaremos ao objeto literário, ao entrelugar que é a literatura, objeto que 

existe na forma de espaço, pois é propício à exploração dos problemas em sua forma viva: a 

da dramaticidade. Seguiremos, portanto, ao drama, como sugerido mesmo por Foucault no 

princípio de sua recuperação da tragédia grega: 

 

Creio que poderíamos fazer toda uma análise da dramática e das diferentes 

formas dramáticas do discurso verdadeiro: o profeta, o adivinho, o filósofo, 

o cientista. […] todos eles de fato empregam uma certa dramática do 

discurso verdadeiro. (FOUCAULT, 2010, p.66) 

 

Encontramos na tragédia, afinal, a estranheza do contato com as questões mais 

primordiais da existência. É cerne da tragédia grega a representação, na fala, da ausência de 

certezas sobre a verdade dos desígnios divinos e, por conseguinte, sobre a verdade do que 

definimos como justiça. Vale notar o que Albin Lesky enxergou no destino do Íon de 

Eurípedes, “destino humano estranhamente enredado à representação da alma humana a 

mover-se nas vicissitudes dos acontecimentos” (LESKY, 2003, p.246). Na parresía mesmo 

identificamos esse fato “estranhamente enredado” do destino da alma, da psykhé, que se 

percebe coexistente aos acontecimentos e à vicissitude das consequências de se interagir com 
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 PLATO. The Phaedo of Plato. Edited with introduction, notes and appendices by Richard Dacre Archer-Hind. 

London, Macmillan and co., 1883, p.180 
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esses acontecimentos, antes que esteja preparada para entendê-los ou, ainda menos, entender a 

si própria. Como no caso de Íon, o desafio de se encontrar a verdade caminha junto à 

construção do próprio discurso que se pretende verdadeiro. É uma articulação que, 

especialmente ao Íon euripidiano, apresenta um impedimento à compreensão do mundo por 

encontrar, de princípio, ao ser concebido, um obstáculo identitário. Para ele, ao fim, encontrar 

respostas e verdades é um objetivo alcançável. Mas e se suas questões não pudessem ser 

respondidas até o término de sua história? E se suas ações não trouxessem frutos? E se fosse 

seu destino ficar sempre a varrer o pátio da casa de Apolo, a entoar hinos ao sol, sem imaginar 

ser, na verdade, filho dele? 

O problema da fala e da ausência de uma resposta é o que Anatol Rosenfeld, no prefácio 

d’A Tragédia Grega de Lesky, sublinha sobre a visão trágica e sua concepção dualista de um 

universo que pode se apresentar como organizado ou absurdo: 

 

Ela [a cosmovisão trágica] pressupõe que de dentro do mistério do mundo se 

destile para os que perguntam uma resposta, um sentido captável pela razão 

humana? Ou ela pressupõe, ao contrário, que o questionar e os gritos 

humanos, dirigidos aos abismos do mundo, se defrontem com o eco oco de 

um silêncio frio e impassível? (ROSENFELD apud LESKY, 2003, p.14-15) 

 

Para a parresía, assim como ao ideal trágico, é necessário que o indivíduo se lance à 

fala por inteiro, com tudo o que tem a dizer, com toda a verdade que guarda sob medos, 

angústias e desesperanças. Como à vivência da verdade, à vivência do trágico também se 

requer coragem. É necessário que o indivíduo se lance ao abismo que é o outro e que se dirija, 

que fale, mesmo na iminência da incompreensão ou do silêncio frio e impassível, pois assim, 

ao menos, permite-se a um eco, um retorno, uma mínima alteração da luz sobre o que foi 

lançado pelas palavras, o que, uma vez recuperado, talvez ressignifique a razão de se dizer o 

que se diz. 

Podemos identificar nisso a essência trágica que leva Jean Anouilh, em sua releitura de 

Antígona, publicada e encenada pela primeira vez em 1944, a falar do mesmo problema ético 

e epistemológico da fala como cuidado de si. 

 

O CORO 

A tragédia é tranquilizadora porque sabemos que não há esperança, aquela 

suja esperança; e que fomos pegos, que estamos enfim presos como um rato, 

com todo o céu pesando em nossas costas, e que só nos resta gritar – gemer, 

não, nem se queixar – gritar a plenos pulmões o que tínhamos para dizer, o 

que antes nunca tínhamos dito e que talvez nem soubéssemos ainda. E tudo 

isso por nada: apenas para dizer a nós mesmos, para aprender. (ANOUILH, 

2009, p.63) 



 
45 

 

 

 

 

Daí a questão da tragicidade da parresía girar em torno do que é que temos para dizer, 

do que antes nunca foi dito e do que talvez nem se soubesse que se tinha a dizer. “E tudo isso 

por nada”. Um nada que é tudo, pois é acompanhado pela consciência sobre o silêncio, 

consciência de que a resposta não pode vir de fora do indivíduo. Assim, Anouilh sintetiza 

também o que os gregos poderiam ter classificado como a teleologia da fala, devido a uma só 

finalidade da linguagem: o aprendizado, o conhecimento de si.   
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2 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

2.1.  SOBRE AS PEÇAS 

Analisar é retornar. Retorna-se a determinado objeto escolhido, depois de conhecê-lo 

minimamente. Analisar um texto, por sua vez, é um regresso duplo, que se dá do pesquisador 

ao interior do objeto e, em diferente medida, do pesquisador ao interior de si mesmo; pois o 

texto, ao contrário do objeto de áreas mais exatas, só passa a existir após aparecer como 

subjetivo a quem o lê, a quem o decodifica em meio a sentimentos e noções algo particulares. 

O olhar do analista, então, está ora na posição daquele que se embrenhou cândido no texto, e 

que ali ainda está presente de alguma forma, ora na posição daquele que se retirou – que, já 

distante, reverte os passos dados em leituras prévias e busca uma nova iniciação. 

A análise de um texto Shakespeariano tem fases iguais, porém embaraçadas pela 

presença de outros tantos que adentraram e ali se instalaram, ditosos de seus passos e 

conclusões. Diante de uma imensurável fortuna crítica, o desafio de uma nova análise talvez 

esteja na qualidade de uma experiência primordial, isto é, no andar que tenha conseguido 

seguir livre e insuspeito nas primeiras leituras, antes de tomar conhecimento de outras tantas 

presenças possíveis. Tal desafio é acrescido da dualidade do texto dramático, que existe em 

cena e em texto. 

De entrada, o leitor ideal, acreditamos, há de recuperar o texto de Shakespeare – como a 

qualquer outro texto dramático escrito com o fim de ser tomado por vozes em um palco –, 

ciente da necessidade de uma gradual e cuidadosa extração das imagens que se guardam além 

das letras impressas, imagens que, quando as palavras são proferidas, podem evocar seu 

espírito e envolver o espaço cênico. Pode ser mais custosa a sensação da ameaça de uma 

presença fantasmagórica se não chega ao nosso ouvido uma voz da guarda de Elsinore, a 

perguntar “Has this thing appeared again tonight?” Insurgimos em cena mais vibrantes e 

alheios de nossos assentos se a voz que pergunta, “Who is there?”, o faz não apenas no papel. 

Analisar uma peça unicamente por sua existência literária, como aqui se dará, é 

inteiramente possível, mas, como argumenta Raymond Williams ao trabalhar a relação entre 

texto e encenação em Drama em cena, a análise que não limita seu objeto teatral deve 

considerar uma unidade essencial do teatro, que lhe permite ser “tanto literatura quanto cena, 

não um em sacrifício de outro, mas um por causa do outro” (WILLIAMS, 2010, p.38); 

Williams sublinha, também, a necessidade da recuperação na memória e na imaginação 

daquilo que foi visto, ou que se registrou parcialmente a partir do que se viu em cena; ato, 

assim sendo, que se dá no retorno ao texto e ao ter de se “confiar no exercício cuidadoso da 



 
47 

 

 

 

imaginação” (p.38). Obviamente imprescindível, à imaginação haveria de servir alguma 

exposição das circunstâncias cênicas e das possibilidades de montagem, mesmo que 

anacrônicas e insuficientes, afinal por trás da leitura há um instinto inevitável. 

[…] todos nós, de forma bem natural, tendemos a construir nossa ideia de 

representação teatral a partir da experiência contemporânea que temos dela 

[…] Podemos estudar uma peça escrita e formular uma conclusão sobre ela; 

a leitura a que chegarmos será crítica literária, ou terá a intenção de ser. 

Paralelamente, podemos estudar uma encenação e formular uma conclusão 

sobre ela; a leitura a que chegarmos será crítica teatral, ou terá a intenção de 

ser. (WILLIAMS, 2010, p.36-37) 

Devido à restrição do objeto desta pesquisa, a análise se lançará unicamente ao texto, 

não incluindo nenhuma consideração impositiva sobre as formas possíveis, conhecidas ou 

não, de representação das peças escritas. Entendemos, no entanto, que se mantém igualmente 

importante, e incontornável, o dito exercício cuidadoso de imaginação extratextual, pois, não 

devendo a memória de uma dada encenação guiar a análise e reacender específicas escolhas 

extratextuais, cabe à leitura, ainda assim, situar o drama para além das folhas, idealizando-o 

como em proscênio, antecena que é intervalo entre texto e encenação, drama centrado na 

palavra vista como projeto da voz – na mesma medida em que a ideia é projeto da ação. 

Desse modo, mesmo que silenciadas no papel, numa análise estritamente textual, as 

palavras talvez possam nos levar à unidade essencial referida por Williams. Afinal, na ação 

dramática estão as causas primordiais do texto, sementes imperativas de cujas ideias se 

servem as personagens e suas motivações. As estilizações e a ênfase podem variar de acordo 

com as necessidades de cada época, a busca por efeitos pode se sustentar nas teorias vigentes, 

numa ideia de tradição ou de rompimento, na disputa pelo valor de uma mimese rígida ou 

flexivelmente realista – e assim por diante. De qualquer maneira, sobretudo no caso dos textos 

shakespearianos, resiste sob qualquer variação uma essência preservada pelo texto. 

Ler Shakespeare tendo, ainda que na imaginação, a voz lançada a uma parte superior da 

mente, projetada diante de si numa encenação mais próxima da boca e dos ouvidos, conduzida 

como por um diretor calado, é, portanto, um esforço de inegável valor para a palavra 

dramática e sua intenção de existência oral. É colhê-la do papel, em qualquer língua, mesmo 

que em traduções, e revesti-la de ar e sonoridade, enxergá-la por poder ouvi-la, desdobrá-la 

noutras direções que talvez a revelem, senão por inteiro, por uma parte a princípio preterida 

pela leitura feita em silêncio. Está aí a fertilidade do solo shakespeariano, de cujas 

profundezas continuam a nascer palavras e imagens vigorosas, que comunicam ao humano 

sobre o que dele insiste em brotar às sombras, inexplorado. 
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2.2.  DIÁLOGOS 

Um indivíduo chamado Macbeth teria vivido, de fato, na Escócia, por volta de meados 

do século onze; além de seu nome, também o de Macduff, Duncan, Malcolm e Macdonwald 

aparecem registrados em diversos livros da história antiga da Escócia. A fonte mais explícita 

de que Shakespeare teria bebido seria a de um livro em particular, Chronicles of England, 

Scotland and Ireland
11

, de Raphael Holinshed, ao qual os detalhes da tragédia shakespeariana 

estão mais evidentemente ligados – um exemplo é a exata profecia das três bruxas, fadas no 

texto de Holinshed, que na mesma ordem anunciam o tanado de Glammis, de Cawdor e o 

reinado da Escócia. As crônicas de Holinshed são um compêndio da história de todas as 

nações do arquipélago britânico de então, e nelas estariam ainda inspirações de Shakespeare 

sobre a coroa inglesa. Na segunda edição de Chronicles, publicada em 1587, especulada
12

 

como sendo a que teria chegado às mãos do bardo, estão registrados também os feitos e a 

personalidade de Ricardo III
13

, último rei da Casa de Iorque, sucedida pela dinastia Tudor.  

No caso das duas peças, Macbeth e Ricardo III, dentre outras adaptações de 

Shakespeare, é notável um ímpeto pelo aperfeiçoamento de tramas que talvez lhe parecessem 

incompletas, promissoras mas carentes de uma forma específica, e suscetíveis de 

reformulações importantes. Voltamos ao que Kott argumenta sobre o período de nascimento 

da tragédia elisabetana: 

Tudo que estava à mão servia à tragédia. Os fatos e crimes da vida cotidiana, 

episódios da história, lendas, a política e a filosofia. [...] Ela [a tragédia 

elisabetana] transformava a história, a lenda e as velhas narrativas. Tudo era 

novo, tudo se prestava à adaptação. (KOTT, 2003, p.304) 

                                                           
11

 Uma versão digital do texto, com paralelo das versões publicadas em 1577 e 1587, está disponível em 

http://www.cems.ox.ac.uk/holinshed (Acessado em: 24 de abril de 2018). 
12

 “It is widely believed that Shakespeare used the 1587 edition of Holinshed, based on similarities between 

some of Shakespeare’s text and passages which only appear in the later edition” – em tradução livre: “É 

amplamente defendida a ideia de que Shakespeare fez uso da edição de 1587 das crônicas de Holinshed, em 

razão das similaridades entre o texto de Shakespeare e as passagens que aparecem apenas na última edição”. 

Disponível em: https://www.bl.uk/collection-items/holinsheds-chronicles-1577 (Acessado em: 24 de abril de 

2018). 
13

 O registro inclui a precisa localização de enterro na Igreja de Greyfriars, em Leicester, onde, em 2012, foi 

encontrado enterrado o corpo do rei, identificado em 2013 após testes de DNA mitocondrial com os 

descendentes de sua irmã mais velha, Anne of York. O trecho de Holinshed, destacado pela Universidade de 

Leicester, segue da seguinte maneira: “his body was naked and dyspoiled to the skin, and nothing left about him, 

not so much as a clowte to couer hys privie members, and was trussed... like a Hog or Calfe, the head and armes 

hanging on the one side of the horse, and the legs on the other side, and all besprinckled with mire & bloude was 

broughte to the gray Friers Churche within the Towne, & there lay like a miserable spectacle.” – em tradução 

livre: “Seu corpo estava nu e espoliado até a pele, nada restava dele, nada além de um pano para cobrir suas 

partes íntimas, e estava amarrado ... como um porco ou bezerro, a cabeça e as armas penduradas em um dos 

lados do cavalo, as pernas do outro lado. Tudo respingado de lodo e sangue foi trazido para a lúgubre Igreja de 

Greyfriars dentro da cidade, e lá jazia como um espetáculo miserável”. Disponível em: 

http://www.le.ac.uk/richardiii/history/literature.html (Acessado em: 03 de maio de 2018) 

http://www.cems.ox.ac.uk/holinshed
https://www.bl.uk/collection-items/holinsheds-chronicles-1577
http://www.le.ac.uk/richardiii/history/literature.html
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O recurso de releitura e revisitação de acontecimentos históricos pela ficção do teatro 

elisabetano registra a natureza dialógica no processo criativo, característica discursiva que 

toma o poder de ascendência às obras influenciadas pela técnica shakespeariana, ou seja, 

influenciadas pelo valor da arte em recuperar do passado e demarcar para a eternidade ideias 

essenciais que se enxerga como passíveis de serem recortadas, costuradas a outras, 

aprofundadas por investigações filosóficas, amarradas a crônicas e figuras conhecidas. Dos 

maiores méritos de Shakespeare, então, podem ser entendidos hoje o da descoberta precisa 

das lacunas fundamentais nos relatos históricos, e o da sabedoria e técnica necessárias para 

que, no manejo dos retalhos recuperados, os versos soprassem-lhes vida e imortalidade. 

Com o dialogismo seria possível ir mais além, naturalmente. Mesmo as fontes de que 

Shakespeare teria bebido se ramificavam em outras tantas mais antigas, como é o caso de 

Holinshed, que para registrar seu Ricardo III histórico se apoiou nos relatos escritos duas 

décadas antes, em 1550, por Edward Hall, este, por sua vez, precedido ainda por outro texto, 

de 1513, The History of King Richard the Third, de Sir Thomas More. 

Tomamos influência de Jan Kott para saltar entre as inspirações do período elisabetano 

e as inspirações de hoje, período este que, por efeito de recorte, chamemos aqui de 

cinematográfico. A transposição da série House of Cards ao contexto do século XXI – tendo 

às suas costas uma adaptação inglesa e três romances, todos declaradamente inspirados em 

Shakespeare – carrega em si uma carga de recuperação e de releitura de algum modo 

semelhantes à carga da decupagem shakespeariana. Por isso, devido a uma profusão de 

possibilidades de investigação textual, cabe-nos definir agora o método de análise da narrativa 

da série House of Cards e apresentar as particularidades de seu formato especialmente 

suscetível à análise literária. 

 

 

2.3.  SOBRE A SÉRIE 

O corpus de análise referente à série de TV House of Cards, em sua versão americana, 

produzida para a Netflix por Beau Willimon, será apenas o de sua materialidade textual, as 

falas e os movimentos dramáticos; nisso se incluem as equivalências a uma pantomima 

inferida pelo texto, àquilo que, mesmo potencializado na encenação, pode ser analisado como 

parte integrante da condução das falas; exemplo mais imediato é o valor performático da 

quebra da quarta parede, que serve ao texto como função significante, alterando o peso e a 

direção da fala. 
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Para efeito de compreensão do método pelo qual a trama e o protagonista Frank 

Underwood poderão ser analisados, com recortes de suas falas, é importante destacar primeiro 

que a série apresenta um formato distinto do que é comum às séries de TV tradicionais. 

Os episódios são escritos antes que qualquer um vá ao ar, e partem do princípio de que 

poderão ser vistos, se for do interesse do espectador, sem intervalos. Pois, contrariando o 

formato de folhetim das séries semanais, a Netflix disponibiliza toda uma temporada de uma 

só vez, isto é, 13 episódios são publicados ao mesmo tempo. O ponto alto desse movimento é 

que a narrativa, antes das filmagens, é pensada por inteiro, com atenção a uma ordem interna, 

à unidade de sentido que melhor comunique a narrativa. Tem-se, então, uma série que não é 

produzida exatamente para a TV, com o serviço de transmissão convencional em mente, mas 

para os televisores conectados à internet e ao serviço da Netflix. Nesse caso, não há um 

alcance casual de espectadores diferentes a cada semana, não há uma incerteza de audiência 

que obriga os roteiristas a produzirem ecos que recapitulem a trama e retomem explicitamente 

o processo de construção de personagens. Tampouco se faz necessária a rítmica e forçosa 

estrutura que programa a evolução de um episódio por meio dos chamados beats, ou cortes, 

que antecedem comerciais e visam uma conclusão cujo apelo a cliffhangers (atrativos ao fim 

do episódio) determina o valor de permanência da série no ar. Em obras abertas como essas 

convencionais, a garantia de retorno noutra semana, ou no dia seguinte, está diretamente 

ligada à divisão ininterrupta de problemas sucessíveis, sempre suspendidos em algum ponto 

anterior a uma falsa resolução. Essa estrutura, evidentemente, não se aplica às “séries 

episódicas” que por natureza buscam rompê-la, como é o caso das que tratam de tramas 

circunstanciais, como Law and Order, cujos problemas encontram fim a cada episódio, e cuja 

temática não depende de uma forte ligação entre capítulos. Em suma, o que a Netflix 

propiciou aos roteiristas de House of Cards é que cada temporada, tal qual um romance ou 

uma minissérie, fosse pensada como uma unidade em que os motivos, os conflitos e as 

resoluções fluem harmoniosamente. 

Dito isso, vale destacar que aqui não serão trabalhados episódios ou as temporadas em 

sua totalidade. Será possível fazer uma síntese da trama geral, especificamente do arco de 

ascensão e queda das cinco temporadas em que o protagonista Frank Underwood tem 

participação, destacando apenas os pontos centrais do movimento dramático, os entrechoques 

que avançam as realizações e os problemas, colocando à prova a natureza da personagem. O 

casal Underwood, em crescente atrito por suas ambições conflitantes, deflagram um problema 

ético, defendido aqui como parresiástico.  
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3 INTERLÚDIO 

 

Seja no teatro, no romance ou na tela do cinema e da TV, o problema ético das ações de 

um anti-herói, um antagonista ou um “vilão”, do mais caricato ao mais complexo, só pode ser 

construído de acordo com razões e justificativas que o aproximem do código moral normativo 

com que nos acostumamos a aplicar aos heróis – e, idealmente, à retidão de nossas próprias 

ações. No caso do protagonismo de um anti-herói, tal código pode servir como um obstáculo 

à personagem, algo capaz de desafiá-la, colocá-la em provação e num caminho de 

justificação, que pode servir ao entendimento da posição em que se encontra. Em outras 

palavras, não é preciso ser capaz das traições do Duque Ricardo para se acostumar a ele, e é 

natural tentarmos compreendê-lo se desejamos passar da primeira cena sem abandonar a peça. 

Dependendo de certas decisões de encenação, é possível despertar até mesmo o riso com as 

peripécias e hábeis dissimulações, como a da célebre – porque inconcebível – conquista de 

Lady Anne. Was ever woman in this humor wooed? Was ever woman in this humor won?
14

 

Essas palavras ecoam também o lugar do espectador, que é seduzido a continuar assistindo, a 

continuar olhando nos olhos de Ricardo a cada confissão e maldade, conquistado que está em 

saber até onde aquele homem pode vencer na adversidade, até onde ele é capaz de contornar o 

incontornável e prevalecer quando tudo se mostra seguir na direção de sua derrota. E se não 

for possível vencer, como se encarar a derrota e a verdade dos erros? A dissimulação pode 

sempre bastar? 

Ricardo se satisfaz com o malabarismo com as palavras, na ocultação da verdade e na 

vitória sobre os indivíduos que a ele dão ouvidos. Vitória essa que toma a forma de se 

conquistar a moral alheia; vence-se pela dissimulação da maneira mais vil quando o outro é 

derrotado pelo que lhe é mais íntimo: por seus valores éticos, e por seu corpo; e nisso se vê 

caber aqui as palavras de Jan Kott, ao falar das confissões de Ricardo à Lady Anne e sua 

subsequente entrega: 

 

Enquanto mentia, enquanto enganava e negava o crime, ele reconhecia a 

existência da ordem ética. Agora, reduziu-a a pó. […] A partir desse 

momento, Lady Anne está perdida. Ricardo retirou-lhe o chão de debaixo 

dos pés. […] quando tudo está perdido só resta a lembrança, que é preciso 

igualmente matar dentro de si. É preciso matar-se ou matar dentro de si o 

último vestígio de pudor. (KOTT, 2003,p.57-59, grifo nosso) 

 

                                                           
14

 Será que alguma vez mulher nesse estado de espírito foi cortejada? Será que alguma vez mulher nesse estado 

de espírito foi conquistada? (ATO I.2, 2007, p. 42) 
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Quanto às lembranças a serem eliminadas dentro do indivíduo, Macbeth é exemplo a 

que podemos recorrer, exemplo de ressonância com o público apesar de sua imoralidade. Mas 

seus atos sanguinários estão na superfície de um indivíduo que, para nós, secretamente, 

revela-se confuso e desestabilizado, mais complexo do que Ricardo, justamente porque está 

em conflito contínuo sobre suas ações. É esse caráter psicológico, aliado ao ritmo vertiginoso 

de sua tragédia, que tanto o diferencia do Duque Ricardo. Mais especificamente, o conflito 

ideológico com sua esposa, a estase diante da imaginação e a dualidade moral de cada 

decisão, são três elementos que definem uma ascensão e queda que não estão presentes em 

Ricardo III. Em Macbeth, o mundo é pesado demais, a profecia de uma glória acarreta apenas 

fracassos e nada mais há na existência senão paralisias e arbítrios inúteis em sua falsa 

liberdade. Em vez da ética, é a própria verdade do mundo reduzida a pó, e nenhuma 

hierarquia pode resistir à destruição do destino: 

Em Shakespeare, todos os valores humanos são friáveis e o mundo é mais 

forte que o homem. O implacável rolo compressor da história esmaga tudo e 

todos. O homem é definido pela situação na qual se encontra, pelo degrau 

que alcança na escadaria. E esse degrau determina toda a sua liberdade de 

escolha. (KOTT, 2003, p.60) 

 

A razão da queda do general é interior e se dá muito antes do ato final, enquanto a do 

Duque é exterior, suas crueldades se acumulam e a justiça de terceiros o derruba apenas ao 

fim. Mesmo assim, porém, também em Ricardo podemos traçar alguma ideia de causalidade 

que humanize sua natureza animalesca, que a torna, se não compreensível, ao menos 

reconhecível. Há um ponto de maior evidência, pouco antes de sua derrocada, no último 

instante em que poderia haver algum conflito que o destronasse; é quando torna-se visível um 

conflito interno: é no despertar de um pesadelo, quando visitado pelos fantasmas de suas 

vítimas, e no retorno amargo à realidade de sua solidão. Daí a possibilidade de se rever as 

contradições ocultas da retórica de Ricardo. Anterior à batalha final, seu percurso é de 

ocasionais conflitos, visíveis, a princípio, como estéticos, mas que guardam um valor 

existencial profundo: sua capacidade de persuasão aparentemente infindável e sua impiedade 

dizem respeito a um ego elevadíssimo, orgulhoso em se exaltar, mas que se esconde em 

secreta oposição de si mesmo, em negação à sua condição física grotesca e, por consequência, 

à sua ideia de valor humano. Ricardo sabe levar Lady Anne a matar-se por dentro porque já o 

fez consigo mesmo. 

No lugar de Macbeth, em que o tormento da culpa é capaz de devastá-lo muito antes do 

duelo final com Macduff, não é possível imaginar outro que não ele próprio; Ricardo III, ou 
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Iago, ou Goneril não sofreriam do “leite da bondade humana”, como diz Lady Macbeth ao 

criticá-lo. Macbeth é mais frágil e cônscio, o que garante às suas decisões e dores maior 

destaque entre as tragédias de Shakespeare. Ricardo III, porém, por não conhecer a si mesmo, 

evidencia o dano silencioso da sombra. 

 

 

 

 

3.1.   PRÓLOGO DOS PRÓLOGOS 

 

Nesta seção, pretendemos encetar a análise a partir das cenas de abertura das obras que 

servem de corpus à pesquisa – tirando proveito, ainda, do contraste que Macbeth pode servir à 

compreensão do lugar que Ricardo III ocupa na tragédia shakespeariana. A apresentação e 

investigação dos recortes que aqui fazemos, temporariamente reunidos nesta seção, tem por 

fim evidenciar as primeiras e mais relevantes consonâncias das obras, e, ao aproximá-las, 

iluminar também o eixo ético que elas partilham no trato dos temas que são centrais para a 

presente análise: a fala, a verdade e o poder. No entanto, serão perceptíveis, e valorosas, as 

particularidades desde já destacadas, guardadas para os posteriores tópicos, nos quais a 

pesquisa dividirá o foco para um aprofundamento da análise dos dois protagonistas, Ricardo 

III e Frank Underwood, separadamente. 

A visão de mundo humanista do período elisabetano, do qual podemos destacar 

Montaigne por sua busca voltada à consciência e às ilusões que dela decorrem, fala de um 

reposicionamento não apenas moral e filosófico do indivíduo, mas formal – formal com 

relação ao método de representação de tais mudanças internas. A revolução naturalista, que 

viria a ocorrer séculos mais tarde no teatro, tem sua raiz no solo humanista, cujos elementos 

gradualmente dessacralizaram os valores existentes. Alguns desses elementos, como 

argumenta Raymond Williams, se fizeram visíveis na transição do drama medieval para o 

drama elisabetano. E estariam ali as forças tão contemporâneas e atemporais, seminais ao 

texto shakespeariano, a predizer implicações futuras: 

[…] implicações, que consistem basicamente no fato de podermos 

compreender a experiência humana apenas em termos humanos, e que o que 

deve ser encenado é justamente essa ação humana, não importa quão 

localmente ela possa se apresentar, em vez de enquadrá-la em uma realidade 

divina ou cósmica. (WILLIAMS, 2010, p.223) 

Antes de adentrarmos Ricardo III e apurarmos sua utilização do solilóquio como 

enquadramento de uma verdade profana da mais baixa experiência humana, é natural 
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lembrarmos de Bakhtin (2003, p.37) e brevemente avaliarmos em Shakespeare uma tendência 

ao valor dessacralizante do grotesco, como o que se encontra em Hamlet. A inversão do 

sublime também é encontrada na cena de abertura de Macbeth, ou na farsa com a qual o cego 

Gloucester em Rei Lear é submetido, por intermédio de seu filho, a uma “pantomima 

grotesca”, como descrita por Kott (2003). Em Rei Lear, como em Ricardo III e em outros 

movimentos de rebaixamento, Shakespeare registra declínios e faz restar às trágicas quedas o 

que Kott nomeou como “a terra ensanguentada e vazia” (KOTT, 2003, p.140).  

Se, por um lado, o caráter disforme do corpo de Ricardo III e as máscaras de seu 

discurso conferem-lhe o sinal grotesco, Shakespeare demonstra em Macbeth que há, de outro 

modo, a possibilidade de um rebaixamento por meio da presença metafísica. É o caso das 

bruxas que encarnam o grotesco e assombram a razão do protagonista. O fato de que em 

Ricardo III não se faz necessário tal artifício e, ainda assim, atinge-se semelhante terror, lança 

nossa atenção à funcionalidade da noite de sono derradeira de Ricardo e ao peso de sua 

consciência apavorada pelas consequências de seu rebaixamento moral. Em outras palavras, o 

caráter grotesco do próprio protagonista e sua manipulação do discurso imprimem em sua 

tragédia um tom profano e fatídico que, noutra peça citada, seria alcançado, desde a cena de 

abertura, às custas de uma representação às avessas do divino e do destino, na forma de 

bruxas e de espectros. As bruxas que inauguram Macbeth, como as moiras da mitologia grega 

e as parcas para os romanos, são as regentes dos feitos e das ações ainda não escolhidas nem 

imaginadas, três irmãs filhas da noite, ocultas, a tecer furtivamente o fio da vida na roda da 

fortuna. Weird sisters, “estranhas irmãs”, como chamadas por Macbeth, ou bruxas, como a 

rubrica sugere. Elas sugestionam as primeiras imaginações do general, de um modo que não 

se faz necessário às imaginações de Ricardo III. 

Ao contrário do que veremos no discurso de Ricardo III – e útil contrastante para 

iniciarmos nossa compreensão do caráter do duque –, em Macbeth só há movimento da trama, 

ação ou estase, a partir das relações do general com a verdade-dita por seres que podem dizê-

la e a impõem como verdade. O que nos remonta à menção da análise de Foucault sobre as 

diferentes formas dramáticas do discurso verdadeiro – a qual é possível aplicar tanto às bruxas 

e à maneira com que se vinculam ao drama e à verdade que dizem, quanto ao papel exercido 

por Ricardo III ao longo de toda a peça, mais especificamente até o fim do quarto ato, que 

termina por posicioná-lo sob a ameaça do Conde de Richmond: 

 

O profeta, o adivinho, o filósofo, o cientista. Todos eles, quaisquer que 

sejam efetivamente as determinações sociais que podem definir seu estatuto, 

todos eles de fato empregam uma certa dramática do discurso verdadeiro, 
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isto é, tem uma certa maneira de se vincular, como sujeitos, à verdade do que 

dizem. (FOUCAULT, 2010, p.66)  
 

Assim como o fantasma do pai prepara Hamlet à vingança e lhe indica a autoria do 

assassinato – The serpent that did sting thy father’s life, now wears his crown
15

 – com uma 

verdade coercitiva, capaz de movê-lo à tragédia que lhe é própria, também em Macbeth é a 

verdade-dita em forma profética que coage a imaginação do general. Sobre ele e o “dia assim 

tão feio e tão bonito” que a Banquo conta jamais haver visto, pesava o preceito maquiavélico 

e amoral que ecoa desde Ricardo III, preceito em que o belo e o feio são, como dito pelas 

bruxas na cena de abertura, indistinguíveis: 

ALL WITCHES 

Fair is foul, and foul is fair 

Hover through the fog and filthy air. 

(ACT I.1, 1965, p.1)
16

 

 

Desse primeiro modelo ético da beleza, do bem e do mal, expande-se a névoa que 

dissimula a tudo. Ao ouvir as palavras de que se tornaria, primeiro, Tane de Cawdor e, em 

seguida, rei, Macbeth se aquieta; sabemos que está sobressaltado com a informação, pela 

reação de Banquo, que testa o valor de verdade da fala: “Good Sir, why do you start, and 

seem to fear / Things that do sound so fair? (ACT I.3, 1965, p.15)
17

 

Dá-se aqui o pacto que faz de Macbeth uma tragédia distinta da de Ricardo III e, 

retroativamente, nos permite iniciar a compreensão do disforme Duque de Gloucester como 

aquele que age peremptoriamente sem que uma verdade coercitiva desencadeie suas ideias de 

ação. Pois sem que Macbeth precise agir, a primeira parte da profecia se concretiza; é trazida 

a notícia de que ele se tornou Tane de Cawdor em vista de traições confessas e comprovadas 

do Tane anterior. Banquo anuncia o peso da verdade: “What! Can the devil speak true?” 

(ACT I.3, 1965, p.21) 
18

 

Imediatamente pesa sobre o general a ideia de caráter nulo do livre-arbítrio, que tanto o 

diferencia de Ricardo III, mas que, ainda assim, desencadeará, na ambição, uma mesma noção 

de desimportância ética – a qual, de início, dá lugar à primeira estase: a paralisia da ação; o 

reverso de Ricardo III. 
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 A serpe que infundiu a morte no teu pai se apossou da coroa. (ATO I.5, 2015, p.77) 
16

 TODAS AS BRUXAS: O Bem, o Mal, – É tudo igual: Depressa, na névoa, no ar sujo sumamos! 
17

 BANQUO: Meu bom senhor, por que esse sobressalto? Porventura temeis coisas que soam Tão lindamente? 

(ATO I.3, 2009, p.24) 
18

 BANQUO: Pois quê! Falou verdade o diabo? (ATO I.3, 2009, p.28-29) 
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MACBETH 

...[Aside] Two truths are told 

As happy prologues to the swelling act 

Of the imperial theme. 

[…] 

If Chance will have me king, why, Chance may crown me, 

Without my stir. 
(ACT I.3, 1965, p.23)

19
 

Paralela à paralisia, a imaginação de Macbeth não o permite aceitar que a sorte se 

encarregue sozinha, que o presente do destino chegue sem que seu corpo se mexa. O punhal 

que ele enxerga surgir na mente é o símbolo do assassínio que dorme em seu peito; o plano 

que nasce, contudo, não se dá no campo da dissimulação e manipulação da fala, que é tão 

próprio de Ricardo III. Pelo contrário, a ideia é acompanhada apenas da imagem de um 

punhal. Levado em consideração seu histórico vitorioso em batalha, o punhal e a morte são 

imagens instintivas de sua natureza e ofício, são reflexos de escolhas recorrentes pelo sangue, 

não pelo diálogo. A isso, aos não ditos de Macbeth, assistem do palco também as bruxas, pois 

é como se a posição que ocupassem no palco fosse a de uma plateia interna ao destino de 

Macbeth. Esse deslocamento é parte de um movimento de dessacralização comum ao 

redescobrimento da tragédia no período elisabetano, algo já aludido pela substituição do 

divino sublime das tragédias gregas por um divino grotesco das bruxas metidas em seus 

caldeirões. Mas a ação de reposicioná-las no espectro dramático como “testemunhas”, 

remonta ao que Hauser e Lukács identificam como característica predominante da tragédia 

moderna: 

Na tragédia antiga os deuses eram envolvidos na ação dramática, eram 

realmente protagonistas da peça, enquanto que na tragédia moderna, como 

observa Georg Lukács, Ele é um espectador que nunca intervém. […] para 

reter a imagem expressiva, a presença de Deus como “espectador” 

emprestou alguma coisa de sua grandeza anterior e de seu senso de 

dedicação à tragédia representada mesmo pelos mais humildes atores 

ambulantes. (HAUSER, 1976, p.105-106) 

 

Importante notar uma ferramenta essencial do teatro para a construção não apenas do 

pensamento de Macbeth, como também do aprisionamento a que chega sua imaginação; é a 

fala à parte, aside, com que é possível comunicar ao público, gradualmente, solilóquios 

longos ou curtos, reveladores, essenciais para a gradação de uma ideia que se torne ação; 

                                                           
19

 MACBETH: [À parte] Duas verdades foram ditas, como prólogos De bom augúrio ao ato culminante Do 

imperial tema. […] Se a sorte me quer rei, há de coroar-me Sem que eu me mexa. (ATO I.3, 2009, p.28-29) 
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muito úteis também na construção de cumplicidades improbabilíssimas, como veremos mais à 

frente com Ricardo III. 

Em uma narrativa cinematográfica, por sua vez, tal pacto de cumplicidade atingido por 

Shakespeare pode ser simulado. Entre diversas formas de se conduzir o envolvimento do 

espectador com as motivações e as ideias que despertam na mente de determinado 

protagonista, o método mais evidentemente teatral é semelhante à fala à parte, é o uso da 

narração sobre a cena, ou voice over, quando a voz do personagem surge sobre a cena, às 

vezes mesmo após sua morte – exemplo é o filme Beleza Americana –, e, como um Brás 

Cubas, convida o espectador a ver as situações pelos seus olhos, a entendê-lo, apesar de 

qualquer disparidade de valores que existam entre o espectador e aquilo que se vê desenrolar 

na tela. Em House of Cards, no entanto, não há convite; as cenas consideram a presença do 

espectador tal qual o palco não ignora por completo a presença da plateia. O feito é similar à 

prática shakespeariana do solilóquio e do discurso interno. Para tanto, a quarta parede é 

quebrada e, como no teatro de Ricardo III, somos vistos pelo ator. 

Em House of Cards, desde a primeira vez que os olhos do protagonista Frank 

Underwood encontram o centro da câmera e ele nos dirige sua voz, estamos dentro de sua 

mente. Isso se dá no primeiro minuto do primeiro episódio e a cena dali em diante exerce a 

mesma função de ínterim de pensamento, de ideia precedendo um ato. Frank Underwood, no 

entanto, não encontra a paralisia de um Macbeth, ele logo se mostra capaz de agir, como 

Ricardo III, sem aparente remorso. 

Antes de analisarmos a cena de abertura de House of Cards, há que se comentar os 

precedentes práticos dessa função narrativa principal. O ator a interpretar Frank Underwood, 

Kevin Spacey, acostumado com declarações em solilóquio, revela a personagem de modo 

semelhante ao que já havia feito em suas mais de 200 apresentações de Ricardo III pelo 

mundo, iniciadas em 2011, com a Bridge Project Company; a peça itinerante entrou em cartaz 

pouco antes de ele ser convidado a interpretar Frank Underwood. Tal qual Ricardo, Frank 

olha além do espaço do palco e revela sob quais termos está fundada sua moralidade. 

Também em House of Cards, o caminho predominante do espectador não é o da 

repudia, é o da absurdidade de se buscar compreender a imoralidade. Tal é a posição de 

cumplicidade a que somos convidados desde as primeiras palavras proferidas em House of 

Cards e Ricardo III, dado que ambas as personagens, Frank e Ricardo, se desnudam 

contando-nos suas verdades de modo franco, com certo tom de autoabsolvição. Inicialmente, 

o Duque se descreve à plateia da seguinte maneira: 
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RICHARD 

But I, that am not shaped for sportive tricks, 

Nor made to court an amorous looking glass; 

I, that am rudely stamped and want love’s majesty 

To strut before a wanton ambling nymph; 

I, that am curtailed of this fair proportion, 

Cheated of feature by dissembling nature, 

Deformed, unfinished, sent before my time 

Into this breathing world, scarce half made up, 

And that so lamely and unfashionable 

That dogs bark at me as I halt by them […] 

[I] Have no delight to pass away the time, 

Unless to see my shadow in the sun 

And descant on mine own deformity. […] 

I am determined to prove a villain 

And hate the idle pleasures of these days. 

Plots have I laid, inductions dangerous, 

By drunken prophecies, libels and dreams, 

To set my brother Clarence and the king 

In deadly hate, the one against the other […] 

(ACT I.1, 2000, p.5-6) 
20

 

 

A recorrência do uso de I am, por si só, dá conta de acentuar o efeito de sua parresía 

confessional, mas há ainda o uso beligerante de imagens autodepreciativas, como “deserdado 

de belas proporções, roubado de uma forma exterior por natureza dissimuladora” e 

“inacabado”, “informe” e “tosco”; e expressões que garantem uma autoconsciência da 

imoralidade de suas ações, quando do uso da palavra villain, ou “canalha” na escolha de 

Beatriz Viegas Faria para a frase “estou decidido a agir como um canalha”, a partir de “I am 

determined to prove a villain”. Sua franca confissão, contudo, tem fim tão logo alguém pode 

se aproximar, e a última frase de seu solilóquio de abertura instaura o conflito parresiástico 

que define sua principal deformidade ética: sua verdade não pode ser dita a ninguém: 

RICHARD 

Dive, thoughts, down to my soul – here Clarence comes. 

(ACT I.1, 2000, p.6)
21

 

                                                           
20

 […] nem fui feito para cortejar espelho de olhar amoroso; eu, que sou rude estampa e sou aquele a quem falta 

a grandeza do amor para me pavonear diante de uma ninfa de andadura lúbrica; eu, que fui deserdado de belas 

proporções, roubado de uma forma exterior por natureza dissimuladora, foi com deformidades, inacabado e antes 

do tempo que me puseram neste mundo que respira, feito mal-e-mal pela metade, e esta metade tão imperfeita, 

informe e tosca que os cachorros começam a latir para mim se me paro ao lado deles. […] não encontro prazer 

em ver o tempo passar, a menos que seja para espionar a minha sombra ao sol e discorrer sobre o meu próprio 

corpo deformado […] estou decidido a agir como um canalha […] divisei planos e armei perigosos preparativos, 

por meio de bêbadas profecias, libelos e sonhos, para colocar meu irmão Clarence e o Rei um contra o outro, em 

ódio mortal. (ATO I.1, 2007, p.25) 
21

 Mergulhem, pensamentos, para o fundo de minha alma – aí vem Clarence. (ATO I.1, 2007, p.26) 
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Esse mergulho dos pensamentos para o fundo da alma, guardando terríveis verdades 

marca a totalidade da peça e explica sua essência trágica. Suas consequências ecoam na sexta 

cena do terceiro ato, quando o escrivão tem sua voz trazida à frente, num instante em que o 

palco toma fôlego entre o sangue e as mentiras derramadas. Ele tem em mãos um papel – o 

indiciamento do “bom Lorde Hastings”, lavrado para que seja lido ainda naquele dia na Saint 

Paul’s Cathedral, num parecer de seu falecimento –, e lamenta a tragédia de sua morte, a 

tragédia da verdade que com ele é enterrada; ele diz: 

SCRIVENER 

[…] Here’s a good world the while. Who is so gross 

That cannot see this palpable device? 

Yet who so bold but says he sees it not? 

Bad is the world, and all will come to naught 

When such ill dealing must be seen in thought. 

(ACT III.6, 2000, p. 91)
22

 

O “palpável artifício” citado é o da ocultação da verdade, e o perigo está para aquele 

que ouse levantar o véu e alardear que não compactua com tal encobrimento; não falta no 

mundo tanto quem não veja o palpável artifício, quanto faltam aqueles que se arrisquem e, 

corajosos, “não digam que não o veem”, que então digam o contrário, a verdade, que digam 

que veem a mentira. Que digam aquilo que não é dito, como sublinha Foucault sobre a 

parresía de Sócrates, que, mesmo em seu derradeiro julgamento, não abre mão da fala franca. 

“Mau é o mundo e tudo vai muito mal” nos lembra que, também aqui, a questão ética está 

ligada ao dizer-a-verdade, e que o bem e o mal se tornam iguais – como traduz Manuel 

Bandeira da fala das bruxas ao fim da primeira cena de Macbeth – quando tão más ações, em 

vez de ditas, a qualquer custo, são guardadas, mergulhadas na alma, vistas somente pelo 

pensamento.  

Do pensamento emergimos em cena nos primeiros segundos de House of Cards. O som 

de uma freada irrompe na tela escura, seguida de um uivo de um cão em dor, e uma porta se 

abre para a noite de um bairro residencial. Houve um atropelamento e o homem que sai de 

dentro de casa preocupa-se em avaliar o acidente. Ele comenta com seu segurança que, lá, 

estirada no chão, a vítima é o cachorro do vizinho, e pede que vá ver se estão em casa os 

donos do animal. O cão pode estar agonizando, não sabemos, só é possível confiar nas 

palavras do homem que, ao se aproximar, diz julgar que ele não sobreviverá. Ele se ajoelha 

diante do animal, que, em cena, ouvimos ganir com sua aproximação.  

                                                           
22

 […] Em que belo mundo vivemos! Quem será tão estúpido que não veja este palpável artifício? Mas quem 

também seria bastante ousado para não dizer que não o vê? Mau é o mundo e tudo vai muito mal, quando tão 

más ações devem ser vistas pelo pensamento. (Tradução de Paulo Neves. In: KOTT, 2003, p.46) 
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Como se a dirigir a palavra à vítima, o homem diz: 

There are two kinds of pain: the sort of pain that makes you stronger; or 

useless pain, the sort of pain that is only suffering. (HOC, S01E01, 0:54)
23

 

Então nos damos conta de que estamos em cena, pois ele levanta os olhos e, no centro 

da câmera, nos encara, dando a característica de aparte à sua fala: 

I have no patience for useless things. (HOC, S01E01, 1:05)
24

 

Esforçando-se em apertar o que é apenas sugerido se tratar do pescoço do cachorro, ele 

começa a lutar com as últimas reações de vida do animal, não interrompendo o solilóquio: 

Moments like these require someone who will act, do the unpleasant thing. 

The necessary thing. 

There, no more pain. (HOC, S01E01, 1:10)
25 

Existe a possibilidade de alguns espectadores, talvez já sob o efeito da cumplicidade 

estendida mais facilmente ao humano do que ao animal, racionalizarem esse primeiro ato e 

preservarem algum sentido no sacrifício do cão – “talvez o animal estivesse realmente prestes 

a morrer e não houvesse mais nada a ser feito; sufocá-lo, então, seria apenas um ato para 

poupá-lo. Afinal, o estado do cão não nos é revelado, cabe a nós ver apenas o ato e o 

pensamento de Frank Underwood. No entanto, a essência da cena está no fato de que os 

vizinhos, os donos do cão, não tiveram escolha; eles estão em casa, descobrimos em seguida, 

quando entram em cena, imediatamente depois da morte do animal. 

A fala de Frank Underwood dá a entender que sua decisão pela execução tem por ideia 

poupar a inação daqueles que, paralisados, hesitam em agir e fazer o que é desagradável. 

Assim, julgando a estase de outros, ele decide o valor de sua ação e o valor da vida que sobra 

ali. Após o estrangulamento, os donos do cão recebem condolências de Frank, que se dirige a 

eles como se tivesse encontrado o animal já sem vida alguma. 

O que de imediato é estabelecido na construção do protagonista é sua capacidade de 

julgar a verdade daquele sofrimento como desnecessária. Ele a oculta, e o faz numa 

dissimulação coberta de argumentos lógicos e indicativos de sua soberania de ação. Apenas o 

público está a par da verdade. 

Com os devidos cuidados, o animal poderia ter sobrevivido? O fato de que a pergunta 

não recebe o direito de resposta determina o leitmotiv da série e a natureza de Frank 

                                                           
23

 Há dois tipos de dor: o tipo de dor que o deixa mais forte, ou dor inútil, o tipo de dor que é apenas sofrimento.  
24

 Não tenho paciência para coisas inúteis. 
25

 Momentos como esses requerem alguém que aja, que faça o desagradável. O necessário. 

Pronto, a dor se foi. 
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Underwood. O discurso que Frank escreve, e a todo momento reescreve, não é o discurso do 

dizer-a-verdade da parresía ideal. Nessa cena de abertura o vimos em um âmbito particular, 

mas as implicações sociais dessa sua má parresía definem toda sua conduta política no 

congresso. Ele está sempre munido de impiedade e livre de qualquer ideologia que o aprisione 

a uma prescrição moral de atos. “Forward! That is the battle cry. Leave ideology to the 

armchair generals – it does me no good”
26

, ele assim se dirige ao espectador mais tarde, nesse 

mesmo primeiro episódio. 

Ao longo de toda a série, Frank Underwood se faz juiz da validade do sofrimento dos 

que o cercam; caso determinado sofrimento lhe pareça apontar para uma vida imperfeita, 

deficiente, ele acredita caber-lhe o direito de agir pelo outro, de ceifar-lhe qualquer 

possibilidade de reação à dor que clama – assim se dá com o deputado Peter Russo, 

personagem de grande importância para a primeira temporada: Frank explora as dependências 

químicas de Peter, se beneficia com seu fracasso e o assassina quando se torna prejudicial tê-

lo por perto. Tal conduta, que é, na mais branda das descrições, a eliminação da escolha que o 

outro possa ter sobre a própria vida, é sintoma de seu conflito ético interno, que o aproxima 

tanto de Ricardo: a imperfeição que busca eliminar fora de si é a imperfeição que não pode 

reconhecer em si mesmo. A negação dessa imperfeição e fragilidade o leva a aderir a um 

discurso de ódio e de repudia à empatia, avaliando-a como código inválido de interação: ideia 

declarada em duas das principais cenas analisadas mais adiante na pesquisa; adianta-se, 

especificamente, que se tratam de uma cena do episódio 13 da 1ª temporada e de outra do 

episódio 4 da 3ª temporada. 

Se tais inclinações ao juízo assassino e à dissimulação já se alinham com a natureza 

bradada pelo Duque de Gloucester na abertura de Ricardo III, é curioso notar que este, antes 

de se esquecer e se envolver na imagem do Rei que deseja se tornar, é em parte ciente de seu 

conflito interior; em seu primeiro solilóquio reconhece a si mesmo como uma figura disforme, 

feita mal-e-mal pela metade, tão imperfeita que é capaz de levar os cachorros a latirem. 

Corcunda e manco, com dificuldades de se colocar de pé, o Duque de Gloucester é uma das 

figuras, useless things, que Frank teria julgado melhor estrangular. Cabe aqui extrapolar a 

proximidade dos textos e aliá-los, porque assim se revela uma similaridade significativa na 

repudia que ambos, Ricardo e Frank, têm pela imperfeição e pelo que julgam inútil. Talvez 

não por acaso os roteiristas tenham escolhido trazer o cachorro à cena de abertura; Ricardo é 

repetidas vezes adjetivado como cachorro ao longo da peça – as mais marcantes selam a 
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 Adiante! Esse é o grito de guerra. Deixe ideologias com os generais de poltrona – elas não me servem. 
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maldição de morte, na cena de Margaret no quarto ato: “a hellhound that doth hunt us all to 

death; that dog, that had his teeth before his eyes, To worry lambs and lap their gentle blood; 

Cancel his bond of life, dear God I pray, That I may live to say – The dog is dead” (ACT 

IV.4, 2000, p.117, grifo nosso)
27

. 

Embora Ricardo também ouça outros xingamentos e frases aviltantes como a traduzida 

“excrescência de deformidade imunda”, é importante notar que a imagem do cachorro não diz 

respeito apenas ao modo como Margaret o enxerga; o Conde de Richmond assim anuncia sua 

morte: “God and your arms be praised, victorious friends! The day is ours; the bloody dog is 

dead” (ACT V.5, 2000, p.156, grifo nosso)
28

. 

Mas afora qualquer curiosidade nessa relação com a cena de abertura de House of 

Cards, está o fato mais importante: Ricardo se percebe como animal. Por isso Shakespeare 

nos faz imaginá-lo, em seu primeiro solilóquio, ao lado dos cachorros que latem em sua 

direção, como se, aviltados, impelidos também eles a um juízo estético desfavorável de sua 

aparência, latissem por repúdio ou por reconhecerem nele o andar e a aparência de um igual. 

Os cães que latem para Ricardo são mortos por Frank Underwood. Mas se Frank é 

como um Ricardo sem o conflito estético – sem a subsequente dificuldade de se fazer vencer 

apesar de uma aparência pouco merecedora de atenção –, notamos em seu ato de impaciência 

pelo tipo de dor que é apenas sofrimento, pelo que é inútil, um ímpeto de ação revelador de 

sua aversão pelas próprias imperfeições que pode guardar em si mesmo. O cão atropelado é 

seu espelho. É a si mesmo que ele tem de sufocar a fim de seguir faltando com a verdade na 

fala. 

Há, enfim, a companhia de sua escudeira esposa, Claire Underwood. O impacto dessa 

busca de poder entre marido e mulher, adianta-se aqui, culmina, ao fim da quinta temporada, 

numa inversão que acentua a tragicidade da parresía no arco do protagonista: ao destronar seu 

marido e obter dele o posto de presidente dos EUA, também Claire quebra a quarta parede, ao 

falar diretamente à câmera na última cena da quinta temporada. Não restará mais espaço a 

Frank, a audiência da plateia lhe será usurpada. Claire lançará os olhos ao espectador e dirá 

aquela que é a frase mais importante para se compreender tanto a sua busca como a busca de 

Frank: “My turn”; minha vez. 
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 “esse cachorro, que antes de ter olhos já tinha dentes; que esse carnívoro cão tenha tomado por presa a prole 

do corpo de sua mãe; eu vos suplico, a tempo de estar viva para dizer: “O cão está morto”. (ATO IV.4, 2007, 

p.144-145) 
28

 Louvado seja Deus, e louvados sejam os vossos braços fortes, meus vitoriosos amigos! Ganhamos o dia; o cão 

sanguinário está morto. (ATO V.5, 2007, p.187) 
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3.2.  OS RISCOS EVITADOS 

 

Em Ricardo III, a verdade que é guardada e o falso dizer-a-verdade movem cada 

intenção e acarreta cada efeito das ações e das falas do Duque de Gloucester. Encontramos 

aqui as definições mais ativas da noção de má parresía aferida por Foucault; a fala de Ricardo 

tem o poder de conduzir à pior direção possível, como vimos, de A coragem da verdade, no 

capítulo 2. A persuasão do Duque visa corromper o estatuto de verdade sem que as pessoas 

possam agir contra isso. E, paralelamente, par à cada enganação, somos confidentes de seus 

solilóquios reveladores, suas únicas “parresías pessoais”, interiores – franqueza ainda que 

secreta, de si para si mesmo. 

A verdade de si mesmo, para Ricardo, é, na maior parte do tempo, afastada. Como a 

virar o rosto noutra direção, ele precisa adiar o encontro com um espelho. 

RICHARD 

Shine out, fair sun, till I have bought a glass, 

That I may see my shadow as I pass. 

(ACT I.2, 2000, p.22)
29

 

Apesar de conseguir se gabar de ser um homem maravilhoso pelo sucesso de seus 

feitos, ele não pode correr o risco de olhar ao espelho e encarar a verdade do que diz. Ama 

verdadeiramente apenas o que não o define, sua sombra. 

Os exemplos dessa construção não parresiástica para consigo mesmo e para com os 

demais são muitos e serão estudados de perto ao longo desta pesquisa, pois revelam uma 

mente que, enquanto consciente da própria indignidade, é também capaz de racionalizar para 

si o mérito da enganação. 

Frank Underwood, por sua vez, é construído, tal qual Ricardo, gradualmente a cada vez 

que executa seu falso dizer-a-verdade e comenta seus planos ao se voltar à câmera com 

honestidade. Afora sua transparência secreta ao público, seu caráter é aprofundado em outras 

interações pontuais; na 1ª temporada, três relações exploram uma natureza familiar à conduta 

esperada de um protagonista ético: sua relação com a esposa – relação, à primeira vista, de 

cumplicidade – parece ser de verdadeira empatia e respeito; sua afeição por Freddie, dono de 

seu restaurante favorito nos subúrbios de Washington D.C., com quem criou uma amizade 

desde os tempos de faculdade, parece apontar para uma relação além da que cultiva com seus 
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 Brilhai, ó belo sol, até que eu tenha trazido um espelho, pois quero ver a minha sombra ao passar. (ATO I.2, 

2007, p.43) 
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ordenanças e com o escudeiro Doug Stamper; por último, e de modo mais íntimo e revelador, 

está a relação travada no passado com os amigos de faculdade. O episódio em que Frank 

retorna à universidade é um dos raros momentos em que vislumbramos um passado para o 

personagem e o conhecemos melhor. Descobrimos que Frank fora apaixonado por um amigo, 

com quem, é sugerido, chegara a ter relações sexuais. Esse reencontro na faculdade revela que 

há o peso de certa perda, uma ausência de uma figura de afeto, e, portanto, uma fragilidade 

sobre a qual se sustenta a figura impiedosa, rígida e régia do congressista. 

Desse ponto em diante, a identidade política de Frank pode ser vista apenas como uma 

das camadas de uma personalidade definida pela supressão, por sufocar-se na impossibilidade 

de viver publicamente a arriscada verdade de si, portanto numa negação à virtude da parresía 

pessoal, que antecede a má parresía de sua vida pública. 

A construção multifacetada de Frank Underwood como protagonista, contudo, se dá 

ocasionalmente, ao longo de muitos episódios, de modo que se torna uma surpresa para o 

espectador que haja uma fenda por onde se enxergue algo diferente da impiedade afirmada e 

reafirmada em outras tantas circunstâncias. Surpresa essa que instiga uma certa espera e 

aposta pelo surgimento catártico de uma essência verdadeira, ou então pelo contato, talvez 

igualmente catártico, com as consequências de uma vida vivida à sombra.   
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4 RICARDO III: VERDADE À SOMBRA 

 

Há uma diferença notável entre Macbeth e Ricardo III que deve servir de reentrada à 

nossa análise de Ricardo sob a ótica da parresía. É a reação de ambos diante da possibilidade 

de se obter aquilo que desejam. Como vimos, a ambição não pode servir como explicação do 

caráter de Macbeth, em parte devido ao remorso e sofrimento que nele despertam com a 

realização do que era antes apenas projeto. Ricardo III, por outro lado, se adequa às 

dificuldades da realização de seus projetos e exaspera-se em prazer com a proximidade do 

sucesso e a possibilidade de alcançá-lo pelos meios mais tortuosos e dissimulados – além das 

traições que mais rapidamente resultam em morte, o exemplo mais claro é o de sua 

comemoração voltada à plateia quando de sua manipulação de Lady Anne. Em Ricardo III, 

somos feitos cúmplices de um exercício pérfido, não é necessária empatia pelo caráter do 

protagonista. Em Macbeth, porém, somos levados a nos vermos na posição do general, sua 

tragédia nos é mais íntima. Harold Bloom avalia as razões dessa principal diferença: 

 
The universal reaction to Macbeth is that we identify with him, or at least 

with his imagination. Richard III, Iago, and Edmund are hero-villains; to call 

Macbeth one of that seems all wrong. They delight in their wickedness; 

Macbeth suffers intensely from knowing that he does evil, and that he must 

go on doing ever worse. Shakespeare rather dreadfully sees to it that we are 

Macbeth; our identity with him is involuntary but inescapable. (BLOOM, 

2004, p.4) 
30

 

 

A coroa almejada pelo casal Macbeth não lhes serve adequadamente tão logo pesa-lhes 

sobre a cabeça toda a carga da verdade dos atos. Quanto ao peso, chegamos à segunda 

distinção mais importante entre as duas tragédias, pois Ricardo não conhece nenhum outro 

peso além do peso da vingança. Ao contrário de Macbeth, um general reconhecido por seus 

feitos e competências, Ricardo tem a si mesmo como ser renegado, um animal grotesco, 

indigno das supostas qualidades e preceitos com os quais os outros comportam-se na vida. 

Dessa maneira, a ver a si mesmo como à sombra, a coroa que idealiza – símbolo de poder que 

aos outros reluz – o convoca a brilhar de alguma forma, e lhe apresenta um meio de conquista 

pelo exercício engenhoso de sua sombra. 

                                                           
30

 A reação universal a Macbeth é a de nos identificarmos com ele, ou ao menos com sua imaginação. Ricardo 

III, Iago e Edmundo são heróis-vilões; classificar Macbeth dessa maneira parece inteiramente errado. Aqueles 

três têm prazer em suas maldades; Macbeth sofre intensamente por saber que pratica o mal, e que deve continuar 

praticando sempre de modo ainda pior. Shakespeare, na verdade, terrivelmente garante que nós somos Macbeth; 

nossa identificação com ele é involuntária, mas inescapável. 
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Assim como a verdade nada pode lhe servir, Ricardo foge ao que a luz pode lhe revelar 

aos olhos, clama ao Sol que brilhe apenas porque assim, enquanto caminha, pode seguir 

vendo sua própria sombra. 

RICHARD 

Shine out, fair sun, till I have bought a glass, 

That I may see my shadow as I pass. 

(ACT I.2, 2000, p.22)
31

 

 

É importante revermos essa passagem e frisarmos dela o fato de que, para Ricardo, não 

é o que a luz do Sol pode iluminar que lhe interessa, é, pelo contrário, o que a luz pode 

projetar de ilusão, o que a partir dela se dissimula e jaz oculto numa mera e impenetrável 

aparência. Nada pode servir melhor a Ricardo do que a sombra – a inverdade –, pois seu 

combate tem por objetivo derrubar o significado do que é o bem, o belo e o verdadeiro, ideias 

instáveis as quais, aos seus olhos, foram os outros, tão distintos dele, que determinaram; 

verdades fabricadas, revestidas com o poder da fala e depositadas sobre o demais. 

Ele mesmo nos explica, sobre a ressignificação a que se empenha, quando de seu 

confronto com o sobrinho, o príncipe Eduardo. Eduardo defende a coragem e a verdade de 

Júlio César, enquanto Ricardo III se volta à plateia para confessar: “Assim faço eu: como 

aquele Vício formal, a Iniquidade, junto dois significados em uma única palavra” (ATO III.1, 

2007, p.94). Toda a interação, inclusive, sugere o embate entre o discurso verdadeiro de um e 

o falso dizer-a-verdade de outro: 

 

PRINCE EDWARD 

I do not like the Tower, of any place. 

Did Julius Caesar build that place, my lord? 

BUCKINGHAM 

He did, my gracious lord, begin that place; 

Which, since, succeeding ages have re-edified. 

PRINCE EDWARD 

Is it upon record, or else reported 

Successively from age to age, he built it? 

BUCKINGHAM 

Upon record, my gracious lord. 
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 Brilhai, ó belo sol, até que eu tenha trazido um espelho, pois quero ver a minha sombra ao passar. (ATO I.2, 

2007, p.43) 
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PRINCE EDWARD 

But say, my lord, it were not register'd, 

Methinks the truth should live from age to age, 

As 'twere retail'd to all posterity, 

Even to the general all-ending day. 

RICHARD [Aside] 

So wise so young, they say, do never live long. 

PRINCE EDWARD 

What say you, uncle?
32

 

RICHARD 

I say, without characters, fame lives long. 

[Aside] Thus, like the formal vice, Iniquity,  

I moralize two meanings in one word. 

(ACT III.1, 2000, p.68-69) 
33

 

 

A ideia da junção de dois significados numa mesma palavra está, no original – I 

moralize two meanings in one word –, com o duplo sentido revelador de se “moralizar” dois 

significados em uma mesma palavra. Esse verbo, to moralize, inclui o sentido de uma 

interpretação superior, uma ação conciliadora, regenerativa, capaz de harmonizar, retificar a 

improvável soma de ideias díspares. Essa duplicidade de significados que ele moraliza à 

palavra, esse mascaramento, é importante para a compreensão do que é a má parresía de 

Ricardo. 

A verdade que é cara ao Príncipe Eduardo, é menosprezada por Ricardo, pois em seu 

discurso – seja o voltado à trama política ou o voltado a si mesmo – a inverdade, comparada à 

verdade, ocupa lugar de igual ou superior importância e serventia. Ambas as definições sobre 

a fala atingem, devido à necessidade e ao contexto, um mesmo patamar de banalidade ética. 

                                                           
32

 A implicação do fato de que o príncipe Eduardo é capaz de entreouvir a fala à parte de Ricardo será retomado 

e analisado no capítulo 6. 
33

  PRÍNCIPE  De todos os lugares, a Torre é o que menos me agrada. Foi Júlio César quem construiu a Torre de 

Londres, meu lorde? 

BUCKINGHAM Meu bondoso lorde, ele começou a construção que, de lá para cá, tem sido sucessivamente 

reedificada à medida que se passam os tempos. 

PRÍNCIPE  E isto está registrado, que César a construiu, ou é algo que vem sendo sucessivamente relatado, à 

medida que se passam os tempos? 

BUCKINHAM  Está registrado, meu bondoso lorde. 

PRÍNCIPE  Mas, digamos, milorde, que não estivesse registrado. A mim me parece que a verdade 

sobreviveria, de uma geração para outra, como se estivesse contada para toda a posteridade, e ainda conseguiria 

chegar ao dia do juízo final. 

RICARDO [À parte]  Tão esperto e tão novinho! Dizem que esses nunca têm vida longa. 

PRÍNCIPE  O que foi que disse, tio? 

RICARDO  Estou dizendo que, sem a palavra escrita, a fama tem vida longa [À parte:] Assim faço eu: como 

aquele Vício formal, a Iniquidade, junto dois significados em uma única palavra. (ATO III.1, 2007, p.94) 
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Não há sobre os meios nada que pese se não a eficiência na função de se atingir os fins 

pessoais. Ricardo, então, tira proveito do lugar dado, na fala, à ideia de um discurso 

verdadeiro, e coloca-se como aquele que, na oligarquia, como um conselheiro, pode exercer a 

parresía; e o faz, no entanto, sem de fato exercê-la, sem precisar ser efetivamente tal 

indivíduo que carrega a verdade e a coragem de dizê-la; trata-se do que Foucault identifica 

como um mau parresiasta, que se infiltra como moeda falsa na troca corrente da fala, e que 

assim tira proveito do fato de que qualquer um, dentre aqueles próximos ao rei e à família 

real, pode falar e afirmar dizer a verdade: 

 

A ascendência é pervertida. Esse mau parresiasta, o que ele diz, ele não diz 

porque representa sua opinião, não diz porque pensa que sua opinião é 

verdadeira, não diz porque é bastante inteligente para que sua opinião 

corresponda efetivamente à verdade e ao que há de melhor para a cidade. 

[…] Em vez dessa coragem, vamos encontrar indivíduos que só buscam uma 

coisa: garantir sua segurança e seu sucesso pelo prazer que causam em seus 

ouvintes, adulando-os em seus sentimentos e em suas opiniões. 

(FOUCAULT, 2010, p.168) 

 

Como já vimos no capítulo 2, o ato da parresía, ao afirmar-se verdadeira, constitui o 

falante não apenas como aquele que ocupa o lugar de se dizer a verdade, mas que, ao afirmar 

dizê-la, “se reconhece naquele e como aquele que disse a verdade” (FOUCAULT, 2010, 

p.66). A má parresía, assim como a parresía ideal, nos leva à análise de uma dramática do 

discurso verdadeiro em que o contrato do sujeito falante, além de falso para com o ouvinte, é 

rompido consigo mesmo, na relação em que a prática da fala não corresponde à verdade da 

mente; tal ocultação, como veremos, há de resultar numa divisão danosa de si mesmo, uma 

derrota de efeitos gradativos. Avaliamos então um efeito retroativo da fala na constituição de 

si, cuja relação estreita com a parresía é também explorada por Foucault: 

 

Na parresía, o enunciado e o ato de enunciação vão, ao mesmo tempo afetar 

de uma maneira ou de outra o modo de ser do sujeito e fazer, pura e 

simplesmente – considerando as coisas sob a sua forma mais geral e mais 

neutra –, que aquele que disse a coisa a tenha dito efetivamente e se vincula, 

por um ato mais ou menos explícito, ao fato de tê-la dito. (FOUCAULT, 

2010, p.66) 

 

Aproximamo-nos assim de uma análise estritamente textual da formação do indivíduo; 

textual porque voltada à enunciação e à maneira como a fala pode revelar, digamos, a 

estrutura da edificação em que se aloja o sujeito – sujeito que, durante a fala e a retroação da 

fala, erige tal estrutura e nela se reposiciona a si mesmo. Tal ação apresenta o caráter de 

formação do sujeito. Em contrapartida, a retroação, como eco transformador, que falta ao 

discurso de um mau parresiasta como Ricardo III, é a retroação que deve servir à parresía 
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ideal, capacitada a libertar determinado falante das prejudiciais amarras na relação imoral e 

amoral com os outros e consigo mesmo: 

 

Essa retroação, que faz que o acontecimento do enunciado afete o modo de 

ser do sujeito ou que, ao produzir o acontecimento do enunciado, o sujeito 

modifique ou afirme, ou em todo caso determine e precise, qual é seu modo 

de ser na medida em que fala, pois bem, é isso, a meu ver, que caracteriza 

um outro tipo de fatos de discurso totalmente diferentes dos da pragmática. E 

o que poderíamos chamar […] de “dramática” do discurso é a análise desses 

fatos de discurso que mostra como o próprio acontecimento da enunciação 

pode afetar o ser do enunciador. A análise da parresía é a análise dessa 

dramática do discurso verdadeiro que revela o contrato do sujeito falante 

consigo mesmo no ato do dizer-a-verdade. (FOUCAULT, 2010, p.66) 

 

Corolário da má parresía é o não conhecimento de si mesmo, algo que já nos é familiar 

da postura de Ricardo III e de suas opiniões, como a que expõe sobre as ideias de covardia e 

de manutenção de poder contidas na palavra consciência: 

 

KING RICHARD 

Conscience is but a word that cowards use, 

Devised at first to keep the strong in awe. 

(ACT V.3, 2000, p.154)
34

 

 

Se a contrição de Macbeth, lembremos, é voltada à perda de uma natureza que em 

algum momento esteve presente em suas preocupações como forma de consciência, e se, 

portanto, Macbeth é consciente das desvantagens de se agir como sua imaginação irrompe em 

sugestões e possibilidades, temos o contrário com Ricardo III. Como argumentou Thomas 

Whately em 1785, em suas anotações críticas, publicadas como Remarks on some of the 

characters of Shakespeare: 

Richard is the very reverse to Macbeth. He is totally destitute of every softer 

feeling. […] Several passages to the same effect imply that he has a natural 

propensity to evil; crimes are his delight: but Macbeth is Always in an agony 

when he thinks of them. (In: BLOOM, 2010, p.111-112)
35

 
 

Ricardo é inteiramente apto à crueldade ante aquilo que as circunstâncias lhe impõem 

como obstáculo. Seu conhecimento sobre o peso das ações está alojado apenas no 

inconsciente, daí o fato de que sua derrocada só poder ser experimentada durante o sono, 

numa noite de pesadelos, em que os fantasmas de suas vítimas emergem, um a um, e o 

atormentam antes que acorde para a batalha contra o Conde de Richmond. Com a total 

                                                           
34

 Consciência não passa de uma palavra que usam os covardes, criada em primeiro lugar para manter os fortes 

respeitados e temidos. (ATO V.3, 2007, p.183) 
35

 Em tradução livre: “Ricardo é o exato reverso de Macbeth. Ele é totalmente destituído de qualquer sentimento 

moderado. […] Muitas passagens corroboram em implicar que ele tem uma propensão natural à maldade; os 

crimes são seu prazer: mas Macbeth, quando pensa em seus crimes, está sempre em agonia.” 
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ausência de reconhecimento do valor da consciência, apenas o inconsciente resta, encarregado 

de sofrer a retroação e ser afetado pela dramática de seu discurso. 

 

 

 

 

4.1.   A NÃO CONTEMPLAÇÃO DE SI 

 

Se vimos a recorrência do tema da sombra, resta ver a reincidência de outra imagem, a 

do espelho, como objeto útil apenas quando colocado diante dos outros. No solilóquio de 

abertura, Ricardo adverte que não foi feito para encarar o espelho, num sentido que nos soa, a 

princípio, apenas estético. Mas outra menção ao espelho, na segunda cena do primeiro ato, 

acrescenta uma significação. É a cena em que Ricardo enfrenta Lady Anne após torná-la 

viúva. 

 

LADY ANNE 

I would I knew thy heart. 

RICHARD 

‘Tis figures in my tongue. 

LADY ANNE 

I fear me both are false. 

RICHARD 

Then never man was true. 

(ACT I.2, 2000, p.19-20) 
36

 

 

Na busca de dissuadi-la das impressões que ela tem sobre ele, Ricardo alcança um 

resultado que surpreende a ele próprio: ele a corteja e, gradualmente, consegue conquistá-la. 

Ao fim, quando ela já não está em cena, ele se volta à plateia e confabula, orgulhoso, sobre a 

improbabilidade de seu feito. Como pôde ela não ter visto a verdade? É a pergunta que fica 

entre a plateia e ele. Como pôde ela ter humilhado a própria razão e descido os olhos até ele? 

Logo ele: “Logo eu cuja totalidade não chega nem aos pés de metade do que foi Príncipe 

Eduardo? Logo eu, que puxo de uma perna e sou assim tão deformado?”, da seguinte fala: 

                                                           
36

 LADY ANNE   Eu queria poder ver dentro do teu coração. 

    RICHARD        Ele se revela em minhas palavras. 

    LADY ANNE  Temo que coração e palavras sejam falsos. 

    RICARDO       Então nunca nenhum homem foi verdadeiro. (ATO I.2, 2007, p.41) 
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RICHARD 

And will she yet abase her eyes on me, 

That cropped the golden prime of this sweet prince 

And made her widow to a woeful bed? 

On me, whose all not equals Edward’s moiety? 

On me, that halts and am misshapen thus? 

My dukedom to a beggarly denier, 

I do mistake my person all this while! 

Upon my life, she finds (although I cannot) 

Myself to be a marvelous proper man. 

I’ll be at charges for a looking glass 

And entertain a score or two of tailors 

To study fashions to adorn my body. 

Since I am crept in favor with myself, 

I will maintain it with some little cost. 

But first I’ll turn yon fellow in his grave, 

And the return lamenting to my love. 

Shine out, fair sun, till I have bought a glass, 

That I may see my shadow as I pass. 

(ACT I.2, 2000, p.22) 
37

 

 

A vitória o leva a elogiar-se com uma crítica a si mesmo, à sua autoestima; vejam só: 

este tempo todo, e eu não sabia quem eu era. É como se então a dissimulação o tornasse 

outro, alguém que não ele próprio. Ele é agora o que ela, Lady Anne, pode acreditar que ele é. 

Tamanha alteração de vista o impulsiona a bradar que terá de gastar dinheiro comprando 

aquilo que jamais lhe teria utilidade: um espelho. Mesmo que sua estética não tenha se 

alterado, mesmo que alfaiates não recuperem as deformidades que admite trazer do parto, ele 

considera que terá a possibilidade de olhar para um espelho. E se diz isso é porque em seu 

reflexo poderá contemplar outra coisa que não a si mesmo, poderá ali ver refletida a aparência 

que serviu à enganação de Lady Anne, poderá enxergar por sobre si a máscara que aos olhos 

dela comunicou alguma verdade, a verdade de um homem maravilhoso. Ainda que esse 

homem exista apenas como falsa verdade, é isso uma ideia sobre si mesmo que Ricardo, 

agora, está disposto a fingir crer e a sustentar, “preservar” (maintain it); “já que, de modo 

inesperado e súbito, posso contar comigo mesmo, quero preservar isso, mesmo que precise 
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 RICARDO      E, mesmo assim, ela escolhe aviltar seus olhos em mim. Logo eu, que ceifei no dourado auge a 

juventude de seu doce príncipe e a pus viúva em pesarosa cama? Logo eu cuja totalidade não chega nem aos pés 

de metade do que foi Príncipe Eduardo? Logo eu, que puxo de uma perna e sou assim tão deformado? Meu 

ducado por uns trocados! Vejam só: este tempo todo, e eu não sabia quem eu era! Pela minha alma, ela pensa 

(embora eu não possa concordar) que sou um homem maravilhoso. Vou ter que gastar dinheiro comprando um 

espelho e contratando umas duas ou três dúzias de alfaiates para que estudem maneira de adornar o meu corpo. 

Já que, de modo inesperado e súbito, posso contar comigo mesmo, quero preservar isso, mesmo que precise 

pagar um preço. Brilhai, ó belo sol, até que eu tenha trazido um espelho, pois quero ver a minha sombra ao 

passar. (ATO I.2, 2007, p.43) 
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pagar um preço”. O preço que terá de pagar (little cost), veremos mais adiante, não é pequeno 

como pensa, e é outro que não o gasto com os alfaiates. É muito mais custoso pois acarreta a 

ilusão de que é possível passar a “contar consigo mesmo” por meio de uma imagem resultante 

apenas da vista de outrem sobre si, ao invés da contemplação de si sobre si. 

Quanto à importância da contemplação, cabe aqui recuperarmos a leitura que Foucault 

faz do texto de Alcibíades, em que Sócrates questiona de que maneira Alcibíades poderia 

exercer o poder que tanto desejava. O longo diálogo que se seguia sobre a natureza do 

exercício de poder resultava na prescrição de que somente o conhecimento de si, a 

contemplação da psykhé por si mesma, poderia guiar e sustentar o exercício do poder: 

 

Conhecer a si mesmo implicava a conversão do seu olhar para sua própria 

alma, e era na contemplação da sua própria alma […] que ele podia perceber 

os fundamentos do que era a justiça em sua essência e, por conseguinte, 

podia conhecer quais eram os fundamentos e os princípios de um governo 

justo. […] Tinha-se aí, portanto, a forma de um voltar-se para si mesmo: 

contemplação da alma por si mesma e contemplação das realidades que 

podem fundar uma ação politicamente justa. (FOUCAULT, 2010, p.219-

220) 
 

Tal definição filosófica que se apresenta indispensável para a ação política carrega em si 

uma carga ética na constituição do indivíduo em vida privada e em relação pública. Carga esta 

que é, em consonância à vida aviltada e aviltante de Ricardo III, inteiramente rejeitada por 

ele, até que lhe sobra, ao fim, o que veremos a seguir: a realização de uma verdade que 

ignorara por toda a peça. Não há ninguém de quem ele possa se vingar. 

 

 

 

4.2.  A IMPOSSIBILIDADE DO ESQUECIMENTO DE SI 

 

Conforme os feitos de Ricardo III se tornam fatos que falam mais alto do que sua 

retórica, podemos notar uma alteração em seu método de manipulação da verdade. Ele precisa 

recorrer primeiro ao papel do escrivão, o qual recebe uma cena inteiramente para si – a sexta 

do terceiro ato –, quando toma o protagonismo e, como um guia moral, lamenta por ter de 

lavrar o indiciamento inverídico de Lorde Hastings, uma das vítimas de Ricardo. Para o 

escrivão, mau é o mundo em que determinados atos são acobertados e vistos apenas pelo 

pensamento; teríamos, assim, a máxima de que o pensamento não deve guardar sozinho a 
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verdade não falada: “Bad is the world, and all will come to naught When such ill dealing must 

be seen in thought” (SHAKESPEARE, 2000, p.91).  

Destacamos duas traduções para essa passagem, com diferentes ênfases na transposição 

das unidades de significação de bad, come to naught e ill; a primeira, de Beatriz Viegas-

Faria: “Porcaria de mundo, e tudo vai dar em nada, já que uma falcatrua dessas somos 

forçados a reconhecer apenas em pensamento” (SHAKESPEARE, 2007, p.118, grifo nosso); 

e a segunda, de Paulo Neves: “Mau é o mundo e tudo vai muito mal, quando tão más ações 

devem ser vistas pelo pensamento” (KOTT, 2003, p.46, grifo nosso). Vale notar que, apesar 

da perda da assonância do original, e apesar da variação de intensidade da repulsa expressada 

entre a primeira e a segunda tradução, em ambas é possível recompor no português um senso 

de revolta e um pensamento crítico que é singular em toda a peça. Coube à figura do escrivão 

– sujeito à margem de todos os principais acontecimentos – a análise mais direta e objetiva da 

causa dos males entre os indivíduos: aquilo que é falado, assim como o que é lavrado e sulca 

as páginas com a tinta, não deve servir de sombra ao pensamento. A não-correspondência da 

verdade à fala leva à nulidade, naught, o nada da insignificância e da sequela da ruína, cujo 

sentido é intensificado com a assonância em thought, o lugar de clausura a ser evitado. 

Duas perguntas são levantadas pelo escrivão. A primeira delas menciona a palavra 

device, cuja tradução livre pode nos dar a ideia de “artifício” e “dispositivo”, ou mesmo 

“mecanismo”, que, de certa maneira, se coincide à leitura de Kott (2003) sobre o retrato 

shakespeariano de um Grand Mechanism longe das vistas e do controle dos seres, mecanismo 

a partir do qual os indivíduos se servem e são servidos aos outros. Aprofundaremos a leitura 

do Grande Mecanismo no último tópico deste capítulo, mas cabe aqui notar o papel do 

escrivão como aquele que entrevê a História e acusa problemas em suas engrenagens: “Here’s 

a good world the while! Who is so gross That cannot see this palpable device? Yet who so 

bold but says he sees it not?” (SHAKESPEARE, 2000, p.91, grifo nosso). 

Em bold reconhecemos a significação da coragem necessária para se dizer a verdade. E 

aqui mais uma vez destacamos as duas traduções de Viegas-Faria e Neves, respectivamente: 

“Belo mundo, este em que vivemos! Quem pode ser tão obtuso a ponto de não ver artimanha 

assim palpável? Mas, por outro lado, quem seria peitudo a ponto de dizer que está vendo?” 

(SHAKESPEARE, 2007, p.118, grifo nosso); “Em que belo mundo vivemos! Quem será tão 

estúpido que não veja este palpável artifício? Mas quem também seria bastante ousado para 

não dizer que não o vê?” (KOTT, 2003, p.46). Este belo mundo reconhecido pelo escrivão é, 



 
74 

 

 

 

portanto, assombrado por uma deficiência do ato de fala: quem poderia ser corajoso o 

suficiente para dizer o que vê? E como dizê-lo? Como saber dizê-lo? 

Ricardo recorre também ao Duque de Buckingham, para que este convença o prefeito de 

Londres e o povo de que as traições que ele, Ricardo, sofrera, somadas à suposta ilegitimidade 

dos príncipes ao trono, garantem-lhe o direito da coroação. A cena que antecede a tomada do 

trono é a do diálogo com o prefeito, quando Ricardo não encontra resistência alguma do 

prefeito que, pelo contrário, insiste que aceite o trono. Na figura do prefeito, entrevemos, 

assim como o faz o escrivão em relação ao mundo, a natureza omissa e conivente daqueles 

que, dotados de poder, necessitam apenas de sua manutenção. A ideia de uma contemplação 

da verdade e da fala como ferramenta de construção pessoal é algo impensável, ingênuo e 

contraproducente ao funcionamento irrefreável do mecanismo. 

Diante do prefeito, Ricardo experimenta outro recurso retórico ao expor verdades 

íntimas sobre seu caráter. Essas verdades, no entanto, comunicam às avessas uma espécie de 

humildade e honrosa autocrítica; por essa razão, seu conteúdo verdadeiro é ignorado e o efeito 

da exposição é apenas aquele da persuasão já tão conhecida do leitor. Ao prefeito e aos 

“demais homens de sabedoria lapidar”, Ricardo diz que sua “pobreza de espírito é tanta, tão 

fortes e tantos são os meus defeitos que prefiro esconder-me de minha grandeza” 

(SHAKESPEARE, 2007, p.124): 

 

RICHARD 

Yet so much is my poverty of spirit, 

So mighty and so many my defects, 

That I would rather hide me from my greatness… 

(ACT III.7, 2000, p.98) 

 

A obviedade em sua fala, ignorada pelo prefeito, é de que aquilo que finge não desejar 

é, na verdade, o que intimamente almeja mais do que tudo. Dentre suas persuasões, esta é a 

que lhe requer menos esforço. Ainda que, como nas demais manipulações, aqui entregue aos 

outros novamente a impressão de que eles é que decidem por dar-lhe o poder, esta persuasão 

diferencia-se por não encontrar no prefeito resistência alguma. O mecanismo político 

simbolizado pela prefeitura é algo em essência não-ideológico, um sistema de artimanhas 

disponível para servir a qualquer força que lhe transfira poder e permanência. Em eco a este 

expediente amoral, Ricardo tenta se despir de qualquer impressão de suas intenções pessoais e 

termina por dizer que teria sido “forçado a esta decisão”, pois “Deus é testemunha, e os 
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senhores podem em parte ver: o quão distante estou de querer tal coisa” (SHAKESPEARE, 

2007, p.127). Assim segue a passagem: 

 

RICHARD 

Cousin of Buckingham, and sage grave men, 

Since you will buckle fortune on my back, 

To bear her burden, whe’er I will or no, 

I must have patience to endure the load. 

But if black scandal or foul-faced reproach 

Attend the sequel of your imposition, 

Your mere enforcement shall acquittance me 

From all the impure blots and stains thereof, 

For God doth know, and you may partly see, 

How far I am from the desire of this. 

 

MAYOR 

God bless your grace! We see it and will say it. 

(ACT III.7, 2000, p.100)
38 

 

Sua ilusão pessoal é a de que, não transparecidas suas ambições, torne-se mais difícil 

que toda a verdade de seus recentes atos o afaste de uma irrefutável conquista do trono. “O 

simples fato de os senhores me terem forçado a esta decisão será o bastante para redimir-me 

de todas as manchas e impurezas”, ele assim busca se precaver. E dá ênfase, ainda, ao desejo 

de que, quando o prefeito e os demais desejarem falar sobre as circunstâncias que levaram a 

coroa à sua cabeça, que seja dito por eles estritamente aquilo que ele, Ricardo, lhes 

comunicou como sendo a verdade: 

 

RICHARD 

In saying so you shall but say the truth. 

(ACT III.7, 2000, p.101)
39

 

 

Depois de ser coroado, Ricardo cogita a necessidade de se casar com a filha de seu 

irmão, Elizabeth de York, para que seu reinado não “se sustente em gelo fino”. Nisso, avalia a 

incerteza do método e dita o ciclo vicioso de seus pecados: “[Aside] Murder her brothers, and 

                                                           
38

 RICARDO – Meu primo de Buckingham, e demais homens de sabedoria lapidar: uma vez que os senhores 

desejam atrelar às minhas costas a sorte, para que eu lhe carregue o fardo (querendo ou não), devo ter paciência 

para suportar a carga. Mas, se a escuridão de uma desgraça ou a imundície de uma vergonha acompanharem as 

consequências de sua imposição, o simples fato de os senhores me terem forçado a esta decisão será o bastante 

para redimir-me de todas as manchas e impurezas, pois Deus é testemunha, e os senhores podem em parte ver: o 

quão distante estou de querer tal coisa. 

PREFEITO – Que Deus abençoe Sua Graça. Sim, nós podemos ver, e disso falaremos a todos. (ATO III.7, 2007, 

p.127) 
39

 RICARDO – Quando falarem, os senhores devem dizer tão-somente a verdade. (ATO III.7, 2007, p.127) 



 
76 

 

 

 

then marry her – uncertain way of gain! But I am in So far in blood that sin will pluck on sin. 

Tear-falling pity dwells not in this eye.” (ACT IV.2, 2000, p.108-109)
40

 

Conforme a verdade de seus atos se tornam de conhecimento dos outros e sua fala não 

vale mais como ocultação da realidade, Ricardo se vê obrigado a incorporar à sua retórica a 

verdade de seus atos, e servi-la aos seus interlocutores entre outras meias-verdades e mentiras. 

Diante da Rainha Elizabeth, obstinado em convencê-la de que é uma decisão boa e sensata 

que sua filha se case com ele, Ricardo tem de admitir o assassinato de seus dois sobrinhos, 

filhos de Elizabeth e de seu irmão Eduardo IV, também morto em função de suas ordens. As 

sucessivas execuções e o sangue não podem ser mais ignorados e a retórica de Ricardo, se 

comparada ao desafio prévio de se convencer Lady Anne, corre um risco maior de insucesso; 

ele busca validar a dor de Elizabeth, mas a todo instante tem de atrelar suas promessas senão à 

aparência de remorso, então ao reconhecimento de uma espécie de dívida sua para com a 

rainha. No entanto, sua apatia e declínio moral não o permitem evitar confundir o significado 

da dor da perda de um filho; ele busca relacionar a morte dos filhos à perda do trono, que é 

tudo que ele conhece como passível de obtenção ou perda; ele diz a Elizabeth: “The loss you 

have is but a son being a king, And by that loss your daughter is made queen” (ACT IV.4, 

2000, p.127)
41

. Desta fala, segue o contexto da retórica: 

 

KING RICHARD 

Look what is done cannot be now amended. 

Men shall deal unadvisedly sometimes, 

Which after-hours gives leisure to repent. 

If I did take the kingdom from your sons, 

To make amends I’ll give it to your daughter. 

If I have killed the issue of your womb, 

To quicken your increase I will beget 

Mine issue of your blood upon your daughter. 

A grandam’s name is little less in love 

Than is the doting title of a mother. 

[…] Your children were vexation to your youth, 

But mine shall be a comfort to your age. 

The loss you have is but a son being a king, 

And by that loss your daughter is made queen. 

(ACT IV.4, 2000, p.126-127)
42

 

                                                           
40

 [À parte] Mato-lhe os irmãos e então me caso com ela. “Modo incerto de obter um ganho! Mas agora já fui tão 

fundo em sangue que um pecado suscita outro. Não há compaixão lacrimosa que habite os meus olhos.” (ATO 

IV.2, 2007, p.136) 
41

 A perda que você lamenta é a de um filho que seria Rei; por essa perda, sua filha será Rainha. (ATO IV.4, 

2007, p.154-155) 
42

 REI RICARDO – O que está feito não pode agora ser remediado. Os homens às vezes agem impensadamente, 

coisa que, mais tarde, traz oportunidade de arrependimento. Se tomei o reino de seus filhos, para remediar, quero 

dá-lo à sua filha. Se matei os frutos de seu ventre, para aumentar sua prole encarrego-me de gerar uma prole do 

seu sangue, com sua filha. “Avó é nome também carregado de amor e não fica muito atrás do adorado título de 
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Parte de sua tentativa de persuasão é forjar uma promessa, um juramento à Elizabeth. 

Diz-lhe que se não for de sua intenção prosperar e se arrepender de seus atos passados, que 

ele próprio destrua a si mesmo: 

 

KING RICHARD 

As I intend to prosper and repent, 

So thrive I in my dangerous affairs 

Of hostile arms. Myself myself confound, 

Heaven and fortune bar me happy hours. 

(ACT IV.4, 2000, p.130)
43

 

 

Elizabeth, no entanto, ao contrário de Lady Anne, não apresenta as mesmas aberturas. 

Sua dor de esposa soma-se à dor de mãe, são três os corpos que ela tem de enterrar, e não há 

palavras que possam incutir-lhe outras verdades que não estejam de acordo com a sua própria 

verdade e alterar nela o que já tão decididamente sente por Ricardo. Ela responde com 

palavras que, aqui familiares, ecoam o que vimos Sócrates dizer frente ao júri – “por pouco 

não me esqueci de mim, tão convincentemente falavam!” (PLATÃO, 2016, p.65). Elizabeth 

teria de se esquecer de si mesma para que outras verdades a coagissem: 

 

QUEEN ELIZABETH 

Shall I be tempted of the devil thus? 

KING RICHARD 

Ay, if the devil tempt you to do good. 

QUEEN ELIZABETH 

Shall I forget myself to be myself? 

KING RICHARD 

Ay, if yourself’s remembrance wrong yourself. 

QUEEN ELIZABETH 

Yet thou didst kill my children. 

                                                                                                                                                                                     
“mãe”. […] Os seus filhos foram tormento em sua juventude, mas os meus serão conforto em sua velhice. A 

perda que você lamenta é a de um filho que seria Rei; por essa perda, sua filha será Rainha. (ATO IV.4, 2007, 

p.154-155) 
43

 REI RICARDO – Se não for minha intenção prosperar e arrepender-me, que eu saia derrotado nestas minhas 

arriscadas campanhas contra o exército inimigo! Que eu próprio me destrua a mim mesmo! Que Deus e o destino 

me proíbam horas felizes! (ATO IV.4, 2007, p.159) 
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KING RICHARD 

But in your daughter’s womb I bury them, 

Where, in that nest of spicery, they will breed 

Selves of themselves, to your recomforture. 

(ACT IV.4, 2000, p.131)
44

 

 

“Devo me esquecer de ser eu mesma?”, ao que Ricardo responde com as palavras que nos 

servem para compreender a fundo a natureza dele próprio: o caso de a lembrança de si mesmo 

fazer mal a si próprio. Esse é o ponto chave de sua incapacidade maior: saber agir, mas não 

saber esquecer. Ele não é o perfeito amoral idealizado por Maquiavel. Uma ideia de 

imoralidade marca a consciência que ele tanto insiste em desprezar. A impetuosidade de seus 

atos lhe confere sucessos, mas a natureza trágica de sua mente está no fato de que não lhe é 

possível desfazer-se inteiramente da consciência – muito menos das consequências que a 

mente e o mundo apresentam juntos. E é ela, a consciência, a personagem que ocupa o centro 

do palco no quinto ato, quando revela medos e culpas que o próprio Ricardo desconhece. À 

sombra de si mesmo é guardado todo o não-visto, o qual é, ao mesmo tempo, um conjunto 

não-esquecido – daí uma ideia de não-esquecimento que, como vimos no capítulo 2, nos leva 

direto à raiz de significação da palavra alétheia. Aquilo que não pode ser esquecido é a única 

verdade que Ricardo tem para servir de si para si mesmo. E é ela quem ele se vê obrigado a 

enfrentar, sozinho, na noite anterior à derrota. 

 

 

 

 

4.3.  VINGAR-ME EU DE MIM MESMO? 

 

Conforme a noite se lança sobre o quarto ato, Richmond planeja as ações do combate do 

dia seguinte e Ricardo, em sua tenda, desperta de sonhos em que se vê visitado por todos 

aqueles cujas vidas ceifou. Ao acordar, grita pedindo por outro cavalo, antevendo a si mesmo 

caído no campo de batalha, sem mais recursos para sobreviver. O que lamenta, afinal, é ter de 

fato uma consciência, que ainda entende como covarde: 

                                                           
44

 ELIZABETH: Devo ficar tentada pelo diabo? 

RICARDO: Sim, se o diabo tentá-la a fazer o bem. 

ELIZABETH: Devo me esquecer de ser eu mesma? 

RICARDO: Sim, no caso de a sua lembrança de si mesma estar lhe fazendo mal. 

ELIZABETH: E, no entanto, você matou os meus filhos. 

RICARDO: Mas é no ventre de sua filha que eu os tenho enterrados. É lá, naquele ninho da fênix, que eles vão 

se reproduzir, deles mesmos, a eles mesmos, para que você se sinta reconfortada. (ATO IV.4, 2007, p.159-160) 
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KING RICHARD 

O coward conscience, how dost thou afflict me. 

[…] What do I fear? Myself? There’s none else by. 

Richard loves Richard; that is, I and I. 

Is there a murderer here? No. Yes, I am. 

Then fly. What, from myself? Great reason why – 

Lest I revenge. What, myself upon myself? 

Alack, I love myself. Wherefore? For any good 

That I myself have done unto myself? 

O no, alas, I rather hate myself 

For hateful deeds committed by myself. 

I am a villain. Yet I lie: I am not. 

Fool, of thyself speak well. Fool, do not flatter. 

(ACT V.3, 2000, p.148-149)
45

 

Destaquemos, primeiro, sua dificuldade em responder às perguntas que coloca diante de 

si mesmo. A primeira delas é a única que responde com facilidade: “Tenho medo do quê? De 

mim mesmo?” Ele acrescenta a lógica de sua suspeita: não há mais ninguém além dele. 

Mesmo que se desfaça de todos que o ameacem, ele sempre há de restar. E enfrentar a si 

mesmo é um conflito que se apresenta como irresolvível; “Tem algum assassino aqui?” A 

primeira resposta é “não”, a segunda é “Sim, sou eu!”, e ambas contradizem o espírito amoral: 

a primeira é uma negação de uma verdade que antes fora motivo de orgulho, a segunda, em 

razão do contexto de tormenta, é um consentimento ao juízo de valor da pergunta. Vemos 

aqui um Ricardo que não é mais capaz de se nomear orgulhosamente como o vilão que, desde 

o solilóquio de abertura, clamava desejar provar-se. “Sou um vilão… e, no entanto, estou 

mentindo: não sou, não!”. Sua alternativa, dita a si mesmo, é: “então fuja”. Mas fugir do que? 

Ele conclui que só há uma coisa de que se poderia desejar fugir, e esta coisa está presa ao 

corpo que foge. A razão da fuga seria por medo de que pudesse se vingar (“Lest I revenge”) 

da parte em si mesmo de que não consegue se livrar. Essa parte toma a forma de uma 

consciência maior do que seus arbítrios, mais definitiva, “tem mil bocas”, ainda que 

inescrutáveis: 

 

My conscience hath a thousand several tongues, 

And every tongue brings in a several tale, 

                                                           
45

 Ah, consciência covarde, como tu me afliges! […] Tenho medo do quê? De mim mesmo? Não tem mais 

ninguém aqui. É Ricardo gostando de Ricardo, isso sim: eu e eu também. Tem algum assassino aqui? Não. Sim, 

sou eu! Então fuja. Mas, o quê, de mim mesmo? É um bom motivo: para que eu não me vingue? Mas, o quê, 

vingar-me eu de mim mesmo? Ai de mim, eu me amo. Mas, por quê? Por algum ato de bondade que eu tenha 

ofertado a mim mesmo? Ah, não, ai de mim, eu me odeio pelos atos odiosos por mim cometidos. Sou um 

bandido… e, no entanto, estou mentindo: não sou, não! Idiota, tens de falar bem de ti mesmo! Idiota, não te 

lisonjeies. (ATO V.3, 2007, p.178) 
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And every tale condemns me for a villain. 
(ACT V.3, 2000, p.149)

46 

Sua ideia mais conclusiva é de que não é possível proteger-se de si mesmo, pois para 

tanto seria necessário, ao menos, amar a si mesmo. Não basta lisonjear-se. Vê-se como idiota 

por não falar bem de si mesmo, mas duplamente idiota por lisonjear-se. A lisonja não é 

equivalente ao amor que teria de sentir por si mesmo. E ele questiona se haveria razões para 

amar-se; teria alguma vez ofertado a si mesmo algum ato de bondade? 

 
I shall despair. There is no creature loves me; 

And if I die, no soul will pity me. 

And wherefore should they, since that I myself 

Find in myself no pity to myself? 

(ACT V.3, 2000, p.149)
47

 

Encontramos a resposta em nossa análise. O que seria uma bondade ofertada a si mesmo 

senão o conhecimento da própria consciência, da parte de si de que nenhuma fuga poderia 

prover separação? Retornamos à impossibilidade de um esquecimento de si mesmo. 

Conhecer-se, portanto, implicaria a consideração das consequências de se viver consigo 

mesmo. É necessária misericórdia, pity, por si mesmo, é necessária a compaixão pela 

consciência. Pois se esta, a consciência, pode insurgir-se como algo dissociado dentro do 

indivíduo, é preciso tomá-la de princípio como uma parte outra com que se convive em si 

mesmo. Apartar-se da verdade é o ato que origina em Ricardo o que, com ele, podemos 

classificar como “a condenação de mil bocas diferentes da consciência”: uma revolta pessoal, 

de uma parte em si que se coloca acima das máscaras e das versões, das histórias, tales, com 

que o indivíduo se reveste para colocar-se à sombra, desvalido. 

 

 

4.4.  A COERÇÃO DO GRANDE MECANISMO  

 

O movimento histórico do embate de forças em contínua disputa pelo poder é um 

conceito que pode se estender de Hegel a Marx, mas que, antes disso, já pode ser encontrado, 

segundo Kott, na maneira que Shakespeare estrutura a História como à serviço de um Grande 

Mecanismo que se utiliza dos indivíduos para sua manutenção e se lhes apresenta como pela 
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 Minha consciência tem mil bocas, e cada boca conta uma história diferente, e cada história termina por me 

condenar como um criminoso. (ATO V.3, 2007, p.178) 
47

 Vou entrar em desespero. Não há criatura que me tenha amor, e, se eu morrer, não há viva alma que me tenha 

compaixão… E por que teriam, já que eu mesmo não encontro em mim nenhuma compaixão por mim mesmo? 

(ATO V.3, 2007, p.179) 
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imagem de uma escadaria, uma espiral do poder, temporariamente acessível àqueles que 

desejarem subi-la. 

 

Eis que surge gradativamente das crônicas históricas de Shakespeare, para 

além dos traços individuais dos reis e dos usurpadores, a imagem mesma da 

história. A imagem do Grande Mecanismo. […] A história é uma grande 

escadaria que um cortejo de reis não cessa de subir. Cada degrau, cada passo 

até o topo é marcado por assassinato, perfídia e traição. Cada passo faz que o 

trono se consolide, ou se aproxime. (KOTT, 2003, p.31) 
 

A queda dos valores absolutos no Renascimento seria, naturalmente, parte desse 

movimento histórico e a tragédia shakespeariana teria captado o mecanismo e a necessidade 

de se lidar com a lacuna dos deuses, do destino e da natureza, então “substituídos pela 

história, ela própria ridicularizada pelo grotesco” (KOTT, 2010, p.16). A natureza imutável 

dessa História ridicularizada seria a da escadaria do Grande Mecanismo, que apresenta um 

último degrau sempre diante do abismo, a um mero passo de distância. O ciclo de ascensão 

também pouco poderia variar ao longo da história da humanidade, e vemos isso na constância 

de representações shakespearianas das quedas; não há quem, tendo decidido pela subida, 

possa escapar; e a decisão se apresenta a todos: “Os bons, os maus, os corajosos e os 

covardes, os vis e os nobres, os ingênuos e os cínicos continuam a escalá-la” (KOTT, 2003, 

p.31). 

Kott vai além da mera correlação do conceito à História. Para ele, a ideia de um Grande 

Mecanismo em Shakespeare nos permite talvez ver não apenas “a noite negra e impenetrável 

da história”, mas também a escuridão do mecanismo confinado nos indivíduos, “as trevas que 

invadiram a alma humana”: 

 

O que era exatamente para Shakespeare o Grande Mecanismo? Um cortejo 

de reis que escalam a grande escadaria da história e empurram-se 

mutuamente para baixo? […] A luta pura e simples pelo poder, que sempre 

assume as mesmas formas, se observarmos com olhos isentos de toda ilusão 

e de toda fé? […]A noite negra e impenetrável da história, de onde não se 

avista a aurora? Ou as trevas que invadiram a alma humana? (KOTT, 2003, 

p.47) 
 

Essa invasão das trevas na alma humana pode traduzir-se na ideia de uma subversão da 

ética e da função social de interação de um sujeito com os demais. Em Ricardo, encontramos 

tal subversão: os outros são vistos por ele como dissemelhantes e a ética não lhe serve como 

ferramenta útil na obtenção de resultados práticos. Não há ninguém que partilhe de sua 

aparência disforme e ele vê diante de si um caminho que o atrela à figura de Maquiavel. Sua 

inteligência opera no mesmo molde prescrito em O príncipe; a natureza do poder e da história 
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lhe aparece como algo a ser manipulado ativamente por aqueles preparados a agir de maneira 

violenta e impessoal. 

 

Para ele, a política é prática pura, uma arte cuja finalidade é reinar. Ela é 

amoral […] As paixões humanas, e os próprios homens, são a argila que se 

pode manipular à vontade. O mundo inteiro é um enorme pedaço de argila 

que se deixa moldar nas mãos. Ricardo III não é apenas o nome de um dos 

reis que subiram a grande escadaria, como tampouco apenas o protagonista 

de uma das muitas situações da realeza que Shakespeare mostrou em suas 

crônicas históricas. Ricardo III é a inteligência do Grande Mecanismo, sua 

vontade e sua consciência. Pela primeira vez, Shakespeare mostrou o rosto 

humano do Grande Mecanismo. Rosto terrível por sua feiura e seu ríctus 

cruel, mas rosto também fascinante. (KOTT, 2003, p.56, grifo nosso) 
 

Essa capacidade de o indivíduo servir como personificação do mecanismo amoral fala 

sobre uma natureza humana que não há de pertencer apenas a esta personagem 

shakespeariana, mas que, para os fins da presente análise, lança nossa atenção às fraquezas 

pessoais de Ricardo e aos artifícios expostos em sua maneira de agir e se comunicar. Este 

rosto humano do Grande Mecanismo tem de se posicionar acima dos indivíduos e tomá-los 

como objetos, a fim de governar não a todos, mas através de todos. A finalidade do poder 

maquiavélico é a inversão das finalidades do governo, que é usado como autoafirmação do 

poder. A tragédia de Ricardo, porém, não existiria se ele fosse uma encarnação perfeita do 

Grande Mecanismo; sua falha é esquecer-se de sua natureza humana, esquecer-se de que, 

apesar do mecanismo político e a ordem da história servirem-lhe brevemente, há em si próprio 

uma consciência – subjugada a uma ordem de valores sociais – à qual não pode deixar de 

servir. É nessa falha que Shakespeare deflagra a tragédia, e com ela manifesta a queda e uma 

ideia de valores. 

 

Sem consciência, o trágico da história não existe. A tragédia começa no 

momento em que o rei percebe o funcionamento do Grande Mecanismo. Isso 

pode ocorrer quando ele cai como sua vítima, ou então quando é o carrasco. 

São essas precisamente as situações nas quais Shakespeare se entrega a seus 

grandes confrontos entre a ordem dos valores e a da história. (KOTT, 2003, 

p.56, grifo nosso) 
 

O trágico de Ricardo III está, portanto, em sua consciência final, seu literal despertar às 

vésperas da derrota que irá lançá-lo abaixo no abismo ao centro da escadaria que escalou 

dispendiosamente. A realização da existência de um grande mecanismo se dá pela 

proximidade de um outro indivíduo, Richmond, que ameaça ocupar seu lugar muito em 

breve; Ricardo pode sentir Richmond a alguns degraus de distância e, então, ao comparar-se 
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a ele, enxergar-se tolo, pequeno e sozinho devido, sobretudo, à natureza prejudicial de seus 

atos voltada inesperadamente sobre si mesmo. 

 

Na primeira parte da tragédia, Ricardo é a inteligência do Grande 

Mecanismo, o demiurgo da história, o príncipe de Maquiavel. Mas 

Shakespeare é mais inteligente que o autor de O príncipe. À medida que 

sobe a grande escadaria, Ricardo III fica cada vez menor. Como se o Grande 

Mecanismo tivesse se apoderado dele e o devorado. Ele se torna aos poucos 

uma de suas peças. Deixou de ser o carrasco, tornou-se vítima. Foi pego na 

engrenagem. (KOTT, 2003, p.64) 
 

No instante de temor que se segue ao despertar do sono, quando a realidade da História 

ameaça ser mais forte e maior que qualquer ambição do homem, Ricardo é obrigado a olhar 

para a fragilidade de seu lugar e de sua conquista. 

 

A partir do instante em que tem a coroa na cabeça, ele não é mais senão uma 

roda dentada do Grande Mecanismo. Ele se retira para o fundo do palco; 

tratou os homens como coisas, agora ele próprio é uma coisa. (KOTT, 2003, 

p. 310) 
 

Desse fundo de palco, seu inconsciente irrompe em direção à consciência e o acusa de 

suas falhas: a inutilidade de seus atos. É em vão que se corrompeu a cada assassinato e é em 

vão que terá subido e caído como qualquer outro. O remorso, portanto, não surge 

prontamente como culpa pelo ato, mas pela consciência da absurdidade de suas conquistas e 

da imensidão de sua solidão. 

Quisera coagir todos aqueles que, feito degraus, o auxiliassem a subir, mas a própria 

subida, ao fim, se lhe apresenta coercitiva, tanto pelas verdades que se acumulam fora de seu 

controle, as quais não pode incessantemente distorcer com seu discurso, quanto pelas 

verdades ignoradas dentro de si mesmo, das quais nenhum rei ou súdito pode esquivar-se. 
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5 HOUSE OF CARDS: VERDADE IMINENTE 

 

5.1. O VÍNCULO PARRESIÁSTICO E O LEGADO DO SOLILÓQUIO 

SHAKESPEARIANO 

 

Devido à ótica incisiva da parresía, é possível transitarmos entre Shakespeare e o 

roteiro de Beau Willimon para a série americana House of Cards, sem que os mais de 400 

anos de distância sobrecarreguem a análise com as inúmeras disparidades dos contextos em 

que foram concebidas as obras. Mais tempo ainda se soma a essa viagem se contarmos a 

sociedade-berço de onde partimos, com Sócrates e Platão. Os quase dois milênios que 

antecipam Shakespeare, estendidos até a espoliação da cultura grega e o surgimento das 

línguas românicas, atestam o fato de que a atemporalidade da parresía – não só como 

compreensão do problema da comunicação e da autoformação do sujeito, mas como eixo da 

tragédia – se dá por sua exposição de um dos alicerces mais fundamentais da fala. 

Qualquer análise de texto, como a relação entre ouvinte e falante, nasce de um vínculo 

semelhante ao parresiástico. É necessário debruçar-se sobre o objeto em análise a partir da 

premissa de que as palavras, escritas ou faladas, correspondem a uma necessidade de se 

exercer o dizer-a-verdade. Como brevemente vimos no exórdio profético de Macbeth, a fala 

está para a ideia como a realização está para o projeto; é uma consumação cuja razão de ser 

está no convencimento, do outro e de si mesmo, de que as palavras dizem a verdade. Todo 

falante reconhece e age a partir dessa condição primordial. O mau parresiasta, como vimos 

em Ricardo III, seria aquele que reconhece essa condição e, dividindo-se de si próprio, tira 

proveito da expectativa de que uma verdade seja dita, da presunção de que a verdade, como a 

inocência, esteja alinhada à natureza da fala. Nesse ponto, a análise de texto existe como 

reação a esse vínculo parresiástico, em que o analista toma a posição de reavaliação sobre o 

vínculo estabelecido. 

É comum à análise literária exercer uma medição, por exemplo, do que há de verdade 

estética e mimética no texto. Essa análise se sustenta em concepções pré-estabelecidas sobre o 

que é ou não é um texto satisfatório e pretensamente literário. Outra análise – esta constante a 

todo e qualquer leitor – é a que rodeia o vínculo do “fazer de conta”, o pacto narrativo 

estabelecido quando se aceita tomar a ficção como realidade. Em qualquer uma dessas 

relações, da análise mais superficial sobre a verossimilhança até a mais criteriosa sobre a 

estética, encontramos a possibilidade de um julgamento sobre a verdade do texto. O ato da 

análise, então, detém um controle maior sobre as palavras, pois o analista – ao contrário de 
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um ouvinte que se encontra pessoalmente diante de um orador e deve rapidamente aceitar ou 

rejeitar o que ouve – pode escolher retornar àquilo que já foi dito e, assim, rever significados e 

a validade de seu vínculo. 

É válido notarmos essa bifurcação da análise, pois no caso da aplicação que faremos às 

cenas escolhidas de House of Cards, ficará explícito algo que já se anunciava em “estado 

embrionário” (chamemos assim) na performance dramática do texto trágico que avaliamos até 

aqui; isto é: a convocação da plateia. 

A tragédia de Ricardo III, devido à sua natureza de diálogos endereçados diretamente à 

plateia, constitui-se dependente de um contrato de cumplicidade do espectador-leitor que – 

mesmo tomando-se apenas o texto –, não é o mesmo contrato estabelecido por obras que se 

desenrolam aparentemente fechadas em si, alheias à presença dos olhos que a vigiam. Sempre 

que Ricardo III se volta ao espectador-leitor, de modo direto e sedutor, o faz como a se dirigir 

a um aliado convidado a absolvê-lo. É parte de sua imoralidade o ato acompanhado da 

confissão; e a confissão, por sua vez, é seguida de um fardo latente deixado à plateia: o perdão 

inviável. Oposto desconforto é suscitado pela armadilha do prólogo de Macbeth, em que 

caímos junto ao general; por isso, como já vimos, é mais íntima sua agonia; Ricardo III, ao 

contrário de Macbeth, têm de requerer nossa cumplicidade, ele não a tem de princípio. 

O que chamamos de “estado embrionário” nas convocações em forma de solilóquio de 

Ricardo III se dá pelo fato de que este recurso, se brevemente imaginado em sua existência 

cênica, encontra um impedimento prático, que é característica constitutiva da experiência do 

teatro: a fala dirigida à plateia não pode, de uma só vez, encontrar os olhos de todos. Há duas 

escolhas para a execução do texto: um ponto cego ao qual o ator possa se dirigir, o que, no 

entanto, minimiza a identificação do espectador como enunciatário; e, em segundo lugar, a 

seleção de alguns poucos espectadores ao longo da peça como confidentes diretos – o que 

também minimiza o efeito dramático da confissão para aqueles não selecionados. Essa 

limitação prática do espaço do palco, com a qual nos habituamos com naturalidade, embora 

não erradique o efeito da cumplicidade do texto e apenas o atenue, aponta na direção de uma 

ideia não de todo realizada. 

Como argumenta James E. Hirsh em Shakespeare and the History of Soliloquies (2003), 

a obra de Shakespeare explora as consequências de os indivíduos não deterem verdadeiro 

conhecimento de si mesmos; e o solilóquio shakespeariano funciona não como monólogo 

interior resguardado em pensamento, mas como fala, um pensamento exposto no discurso 

como “consideração prática e filosófica” (HIRSH, 2003, p.120). O solilóquio ocupa então um 
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lugar para embate de si, consigo mesmo e com a plateia, na exposição dos conflitos da 

maneira mais honesta possível. E, ao fazê-lo, não subentende a fala à parte estritamente como 

um pensamento; ela surge como discurso falado, aparte que posiciona a audiência da plateia 

como necessária contraparte – ainda que a plateia se trate apenas de uma escuta, sem 

participação direta e sem direito à réplica. Prova dessa qualidade de discurso falado é o fato 

de que algumas falas voltadas à plateia são entreouvidas por algumas personagens que estão 

em cena, como é o caso do príncipe Eduardo, no que vimos da terceira cena do primeiro ato 

de Ricardo III. Hirsh entende essa questão como um posicionamento interno e externo, que 

compete tanto ao significado do texto quanto ao lugar que os espectadores e leitores podem 

ocupar dentro do texto: 

Soliloquies in Shakespeare’s works represent speeches by characters rather 

than their unspoken thoughts. […] Shakespeare chose to place playgoers and 

readers in the same situation in regard to characters that characters face in 

regard to one another and that people face in regard to one another. He chose 

to present playgoers with only the outward behavior of each character, from 

which they are encouraged to imagine the motivations that would have 

prompted such behavior if the character were a real person. (HIRSH, 2003, 

p.119-120) 
48 

É relevante notar que na materialidade do texto, da qual escolhemos depender nesta 

pesquisa, não existe o mencionado obstáculo teatral ao pleno efeito do solilóquio como 

confidência; o leitor pode se posicionar como verdadeiro destinatário dos argumentos e das 

perguntas levantadas. 

A percepção dessa distância entre o texto e sua imaginada realização é pertinente a esta 

altura da pesquisa, pois adiante faremos referência a uma narrativa cuja natureza do texto e 

sua idealizada execução prática, devido à utilização da câmera e à técnica cinematográfica, 

permite ao solilóquio o encontro penetrante não apenas com o leitor imediato, ou com alguns 

espectadores selecionados em pontos cegos, mas com os olhos de quantos forem os 

espectadores que se coloquem diante da tela. É o solilóquio shakespeariano levado à prática 

com a totalidade de seu potencial de significação: pensamento dirigido e transferido a cada 

espectador, com igual exposição do protagonista. Isso nos remete ao que Paulo Emílio Sales 

Gomes (2014) argumenta em A personagem cinematográfica, quando se refere à técnica e aos 

                                                           
48

 Em tradução livre: “os solilóquios nas obras de Shakespeare representam falas de personagens em vez de seus 

pensamentos não ditos. [...] Shakespeare escolheu posicionar os espectadores e leitores na mesma situação de 

relação com as personagens que as próprias personagens experimentam entre si, e que as pessoas experimentam 

entre si. Ele escolheu entregar aos espectadores o comportamento exteriorizado de cada personagem, a partir do 

qual eles estariam encorajados a imaginar as motivações que teriam incentivado tal comportamento se a 

personagem fosse uma pessoa real.” 
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efeitos distintos do teatro e do cinema, que possibilitam à personagem levada à tela o que ele 

chama de “impregnância maior da personagem cinematográfica”: 

 

No cinema, pois, como no espetáculo teatral, as personagens se encarnam 

em pessoas, em atores. A articulação que se produz entre essas personagens 

encarnadas e o público é, porém, bastante diversa num caso e noutro. De um 

certo ângulo, a intimidade que adquirimos com a personagem é maior no 

cinema que no teatro. Neste último a relação se estabelece dentro de um 

distanciamento que não se altera fundamentalmente. Temos sempre as 

personagens da cabeça aos pés, diferentemente do que ocorre na realidade, 

onde vemos ora o conjunto do corpo, ora o busto, ora só a cabeça, a boca, os 

olhos ou um olho só. Num primeiro exame, as coisas se passariam na tela de 

forma menos convencional do que no palco, e decorreria daí a impregnância 

maior da personagem cinematográfica, o desencadeamento mais fácil do 

mecanismo de identificação. (GOMES, 2014, p.112-113, grifo nosso) 

 

Entendemos que a impressão de consciência que um material literário propicia ao leitor 

poderia ser explicado pela mesma ideia de um “distanciamento que não se altera 

fundamentalmente”. Assim como as palavras impressas se transferem direta e exclusivamente 

aos olhos de quem as lê, o solilóquio registrado por uma câmera e visto na tela pode vencer o 

citado distanciamento dos palcos e emular uma “impregnância” que é característica de um 

mecanismo de identificação originado na literatura – na qual podemos considerar haver o que 

Gomes localiza no cinema, a “aflitiva tranquilidade das coisas definitivamente organizadas” 

(p.113). Daí a possibilidade de recorrermos também à sua definição da arte cinematográfica 

como “romance teatralizado ou teatro romanceado”; para ele, “o cinema seria pois uma 

simbiose entre teatro e romance” (GOMES, 2014, p.106). 

No ato da leitura, então, o solilóquio, por assumir sua função primeira, pode assomar-se 

como elaboração mais íntima à consciência daquele que as agrupa e a elas confere 

significado. Esse artifício, em House of Cards, viabiliza à imagem visual a proximidade que 

já se encontra na relação texto-leitor. Se as marcações da rubrica do roteiro fossem 

renomeadas e recontextualizadas por seu efeito dramático, que enfim potencializa a ideia 

shakespeariana, poderiam dizer To you [A você] em vez de Aside [À parte]. 

O desafio da análise sob a ótica da parresía dos solilóquios é, então, considerar o efeito 

não apenas interior ao texto, ou seja, das falas por sua existência dramática entre as 

personagens, mas também exterior, da fala dirigida ao espectador-leitor que o texto pretende 

tornar cúmplice e aliado. O analista, portanto, há que dividir-se entre a parte de si que enxerga 

a obra em sua totalidade e a parte de si que aceitou o vínculo e se colocou como ouvinte das 

confissões. Enquanto se busca descobrir a essência da personagem e de seus conflitos ao 

combinar todas as falas, ações, verdades e inverdades, o analista é, ao mesmo tempo, algo 
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exterior e interior, pois é destinatário imediato da parresía mais franca dentre as demais do 

texto. 

Antes que se entenda essa nota como uma investida na direção de uma nova 

metodologia, é importante esclarecer que não se trata de algo novo que implique alterações no 

modo de análise. É, na realidade, o reconhecimento de uma implicação duplamente voltada ao 

texto. Pois mesmo que se entenda a própria análise como vínculo à parresía dos solilóquios 

de Ricardo III e Frank Underwood, ainda assim os faróis desse esclarecimento estão virados 

às personagens e à razão de ser de suas falas. Ficam mais evidentes as particularidades da 

parresía de cada protagonista quando distinguimos a natureza e os feitos persuasivos do 

solilóquio de cada obra, a maneira própria como cada personagem quebra a quarta parede e 

vincula-se ao espectador-leitor. 

 

 

 

 

5.2.  PROMESSA COMO VERDADE 

 

Em House of Cards, Frank Underwood e sua esposa, Claire Underwood, exercem a já 

introduzida má parresía, vista em Ricardo III, que é a inversão dos propósitos da parresía, é 

o exercício da fala na posição do discurso verdadeiro sem que, no entanto, efetivamente 

pratique-se a franqueza central do dizer-a-verdade; é a persuasão pela persuasão, atingida 

unicamente pela retórica. Retórica que, comparada à parresía, pode ser entendida por suas 

funções estritamente persuasivas, como estudadas na visão aristotélica, e resumida como a 

possibilidade de um distanciamento daquele que fala com aquilo que tem a falar, ou, como 

descreve Foucault, “uma arte, um conjunto de procedimentos que permitem a quem fala dizer 

alguma coisa que talvez não seja em absoluto o que ele pensa” (FOUCAULT, 2011, p.13-14). 

Esse poder de persuasão da retórica, em House of Cards, se mostra como ferramenta 

discursiva do protagonista após uma pequena série de acontecimentos – os quais, resumidos 

abaixo, consideramos de relevância para a compreensão da dinâmica da má parresía e, ainda, 

do lugar pactuado para a parresía. 

House of Cards se inicia com uma promessa dada a Frank Underwood, a do cargo de 

Secretário de Estado. Quando Frank fala de sua expectativa sobre o posto que lhe foi dado 

como garantido, é assim que tomamos conhecimento de seu papel em Washington, como 
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alguém que lida ocultamente com os dejetos de um congresso afogado em “mesquinhez e 

letargia”: 

 

FRANK [Aside] 

I latched onto him early on and made myself vital. After 22 years in 

congress, I can smell which way the wind is blowing. […] As for me, I'm 

just a lowly house majority whip. I keep things moving in a congress choked 

by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge 

moving. But I won't have to be a plumber much longer. I've done my time. I 

backed the right man. (HOC, S01E01, 2:10 – 3:30) 
49 

 

Sua fala se dá em solilóquio, os olhos fixos no centro da câmera, enquanto caminha 

entre os convidados da festa da posse do presidente Garret Walker. Não se tem ainda indícios 

de nenhum plano de Frank, não é evidente que deseja trair Walker e usurpar-lhe a presidência. 

Isso virá depois. O ponto inicial para a traição estará no desejo por vingança, que nasce no dia 

seguinte à festa. Ele entrará na sala de Linda Vasquez, a chefe de gabinete do presidente, e 

descobrirá que romperam toda a promessa que lhe haviam feito: 

 

FRANK  

This is the memo I've drafted on our middle east policy we've been 

developing. Now, I want to borrow from Reagan. I'd like to coin the phrase 

"trickle-down diplomacy. That way – 

 

LINDA VASQUEZ 

Frank, I'm going to stop you there. We are not nominating you for secretary 

of state. I know he made you a promise, but circumstances have changed. 

 

FRANK  

The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing 

circumstances. 

 

LINDA VASQUEZ 

Garrett has thought long and hard about this, and he's decided we need you 

to stay in congress. […] 

 

FRANK 

I want to speak to Walker personally. 

 

                                                           
49

 Aliei-me a ele mais cedo e me fiz vital. Depois de 22 anos no congresso, sei dizer para que lado o vento sopra. 

[…] Quanto a mim, sou apenas um humilde corregedor da maioria democrata. Faço com que as coisas se movam 

em um congresso afogado em mesquinhez e letargia. Meu trabalho é limpar o encanamento e permitir que os 

dejetos se movam. Mas eu não terei de ser o encanador por muito tempo. Cumpri minha pena. Eu apoiei o 

homem certo. 
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LINDA VASQUEZ 

The decision is made. We need you, Frank. 
(HOC, S01E01, 9:06) 

50
 

É a partir desse específico incidente que se descortina a personagem de Frank; é a partir 

da não realização de algo que lhe fora dado como certeza. O descumprimento da promessa é o 

descumprimento do que fora levado a acreditar como verdade, verdade à qual havia escolhido 

se vincular. 

Seja qual for o método pelo qual tenha conseguido tal promessa, não é dado ao 

espectador nenhuma certeza. Ainda que seja seguro imaginar que Frank tenha agido até aqui 

da mesma maneira implacável e manipuladora que veremos em suas futuras ações, suas 

primeiras falas o apresentaram como um general do partido democrata, um whip que atinge os 

resultados que o partido deseja, alguém cuja subentendida habilidade o aproximaria, por ora, 

mais de Macbeth do que de Ricardo III. A ambição que nasce junto ao desejo de vingança, no 

entanto, está por despertar a capacidade de ação que falta ao Tane de Glamis e que sobra ao 

disforme Duque de Gloucester. Em Frank, de início, vemos as sombras de Macbeth e de sua 

esposa, explícitas no primeiro diálogo que travam à noite, em casa, após Frank ter se 

ausentado e se atrasado, com vergonha de retornar trazendo a má notícia. 

 

CLAIRE 

This affects me, too, Francis. And it's not the money I'm upset about. It's that 

we do things together. When you don't involve me, we're in free-fall. 

 

FRANK 

I should've called you, and I didn't. 

CLAIRE 

What happened? 

FRANK 

She says they needed to keep me in congress. 

CLAIRE 

Linda said that? 
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 FRANK Este é o memorando que esbocei sobre a política que tenho desenvolvido para o oriente médio.  

Quero me basear em Reagan. Quero cunhar a expressão "diplomacia redistributiva". Assim... 

LINDA VASQUEZA Frank, preciso te interromper. Não iremos mais nomeá-lo para Secretário de Estado. Sei 

que ele lhe fez uma promessa, mas as circunstâncias mudaram. 

FRANK A natureza de promessas, Linda, é de que elas se mantêm imunes às mudanças de circunstâncias. 

LINDA VASQUEZ Garret pensou por muito tempo nisso, e ele decidiu que nós precisamos que você permaneça 

no congresso. [...] 

FRANK Quero falar com Walker pessoalmente. 

LINDA VASQUEZ A decisão já foi tomada. Nós precisamos de você, Frank. 
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FRANK 

Walker wasn't even there. That's what really gets me. 

He didn't have the courage to look me in the eye. 

CLAIRE 

I knew you shouldn't trust that woman. 

FRANK 

I didn't. I don't. I don't trust anyone. 

CLAIRE 

Then how could you not see this coming? 

FRANK 

I never thought they were capable. 

(HOC, S01E01, 14:00 – 16:04) 
51

 

Embora alegue não confiar em ninguém, Frank admite ter cometido o erro de acreditar 

no que lhe diziam. “Eu não imaginei que eles fossem capazes”. Claire então questiona a razão 

de ter subestimado as pessoas. Frank identifica sua falha como a da hubris, da ambição. É 

quando Claire revela a dinâmica do relacionamento, exigindo do marido que não seja fraco 

nem covarde. 

CLAIRE 

You don't usually underestimate people, Francis. 

FRANK 

I know. Hubris. Ambition. 

CLAIRE 

You should be angry. 

FRANK 

I'm livid. 

CLAIRE 

Then where is that? I don't see it. […] 
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 CLAIRE Isso me afeta também, Francis. E não é por causa do dinheiro que fico desapontada. É porque 

fazemos as coisas juntos. Quando você não me envolve, nós ficamos em queda livre. 

FRANK Eu deveria ter te ligado, e não liguei. 

CLAIRE O que aconteceu? 

FRANK Ela diz que eles precisam me manter no congresso. 

CLAIRE Linda disse isso? 

FRANK Walker nem sequer estava lá. É isso que mais me toma. Ele não teve a coragem de me olhar nos olhos. 

CLAIRE Eu sabia que você não devia confiar naquela mulher. 

FRANK Eu não confiei. Não confio. Não confio em ninguém. 

CLAIRE Então como pôde não prever isso? 

FRANK Eu não imaginei que eles fossem capazes. 
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FRANK 

Well, I'm sorry, Claire. 

CLAIRE 

I am sorry? No, that I won't accept. 

My husband doesn't apologize, even to me. 

(HOC, S01E01, 14:00 – 16:04) 
52

 

 

Claire se levanta, sobe as escadas e o deixa sozinho na sala. Ele lança ao chão uma 

mesa, quebra um vaso e outros objetos. Coloca-se diante de uma janela aberta, acende um 

cigarro. Pela manhã, antes de o sol levantar, ainda está à janela, ainda fuma. Ele passou a 

noite no ocaso de suas imaginações. Quando Claire acorda e o encontra ali, ele a informa de 

que já idealizou um plano; e ressalta a importância da participação dela. É mais uma 

evidência de que ela não só está vinculada à responsabilidade dos atos dele, mas de que detém 

um poder de influência que sua natureza, como a de uma Lady Macbeth, anseia em exercer: 

FRANK 

I know what I have to do. 

CLAIRE 

Good. 

FRANK 

We'll have a lot of nights like this. Making plans, very little sleep. 

CLAIRE 

I expected that. It doesn't worry me. 

FRANK 

I'd better get to work. 

CLAIRE 

I laid a suit out for you upstairs. The Navy-blue one. 

FRANK [Aside] 

I love that woman. 

I love her more than sharks love blood. 

(HOC, S01E01, 16:40)
53
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 CLAIRE Você não costuma subestimar as pessoas, Francis. 

FRANK Eu sei. Hubris. Ambição. 

CLAIRE Você deveria estar com raiva. 

FRANK Estou lívido. 

CLAIRE Então onde está isso? Não estou vendo. [...] 

FRANK Bem... sinto muito, Claire. 

CLAIRE Sinto muito? Não, isso eu não vou aceitar. Meu marido não pede desculpas, nem mesmo a mim.  
53

 FRANK Eu sei o que preciso fazer.  CLAIRE Ótimo. FRANK Nós teremos muitas noites como esta. Fazendo 

planos, muito pouco sono. CLAIRE Eu conto com isso. Não me preocupa. FRANK Melhor eu ir trabalhar. 
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Conclui-se o esboço do plano no dia seguinte, quando Frank, diante de seu fiel 

escudeiro, Doug Stamper, reforça a importância de que eles não mais se permitam acreditar e 

depender da palavra de alguém. 

“Never again will we allow ourselves to be put in such a position”, Frank lhe diz; 

“nunca mais devemos permitir que sejamos colocados em tal posição”. E adianta-se em fazer 

o que Macbeth nunca poderia ter feito; o que Ricardo III teria visto como acúmulo de 

influência e dominação necessários para a execução de seus planos: partilhar suas ideias e ter 

de Doug Stamper algo que um Banquo não se permitiria dar: 

 
 

FRANK UNDERWOOD 

I hold them all accountable. 

DOUG STAMPER 

Want retribution? 

FRANK UNDERWOOD 

No… No. It's more than that.  

Take a step back. 

Look at the bigger picture. 

DOUG STAMPER 

I think I see what you're getting at. Kern First? 

FRANK UNDERWOOD 

That's how you devour a whale, Doug… One bite at a time. 

(HOC, S01E01, 18:20) 
54

 

 

 

5.3.  DINÂMICA DE SUPERIORIDADE 

 

Enquanto na Atenas de Íon a parresía dava-se como privilégio estatutário ligado ao 

nascimento em solo ateniense, a parresía política à qual Frank e Claire Underwood devem se 

adequar é mais próxima daquela que serve a Ricardo III, a parresía como exercício do poder 

                                                                                                                                                                                     
CLAIRE Deixei um terno para você lá em cima. O azul-marinho. FRANK [À parte] Eu amo essa mulher, a amo 

mais do que tubarões amam sangue. 
54

 FRANK  Considero todos eles responsáveis. 

DOUG STAMPER  Quer vingança? 

FRANK  Não... não. É mais do que isso. Dê um passo atrás. Olhe para o quadro geral. 

DOUG STAMPER  Acho que entendi o que está pensando. Primeiro o Kern? 

FRANK  É assim que se devora uma baleia, Doug... Uma mordida por vez. 
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pela fala dirigida diretamente ao círculo de influências, mas uma fala por parte daqueles que 

já se encontram próximos ao poder, que, por terem acesso privilegiado, têm condições de 

conduzir o discurso verdadeiro à maneira que desejarem. Daí a facilidade de se estabelecer a 

má parresía e o exercício da pura retórica para o alcance dos resultados escusos. 

Nesse exercício do poder pela fala, há um fator adjacente àquele individual – que 

caracterizava a parresía, em seu contexto de nascimento na democracia ateniense, como 

exercício identitário. É outro fator que não compete ao estatuto de cidadão, nem à liberdade 

decorrente desse estatuto. É o fator de uma ascendência moral; o falante que se levanta diante 

dos outros pode não apenas dirigir-se a eles, mas dirigi-los. Pode movê-los na direção que 

ambicionar. 

 

Ela [a parresía] é caracterizada, muito mais, eu diria por uma dinâmica, por 

uma dýnamis, por certa superioridade que também é uma ambição e um 

esforço para se ver numa posição tal que se possa dirigir os outros. Essa 

superioridade não é, em absoluto, idêntica à de um tirano, tirano esse que 

exerce o poder de certo modo sem rivais, ainda que tenha inimigos. Essa 

superioridade ligada à parresía é uma superioridade que se compartilha com 

outros, mas que se compartilha com outros sob a forma da concorrência, da 

rivalidade, do conflito, da liça. É uma estrutura agonística. Para mim, a 

parresía está ligada, muito mais que a um estatuto, embora implique um 

estatuto, a uma dinâmica e a um combate, a um conflito.” (FOUCAULT, 

2010, p.146) 

 

Essa proposta agonística, da estrutura da parresía, nos coloca diante de uma palavra 

capaz de descrever precisamente a natureza e o comportamento de Frank Underwood ao 

longo de toda a série. Seu espírito de ação é contraditório porque deve servir-se combativo e 

moldável às vicissitudes, às imposições de circunstâncias adversas e imprevisíveis. Sua razão 

de ser é a do constante conflito com o discurso verdadeiro dos outros – indivíduos em menor 

ou semelhante medida ambiciosos –, conflito em que sua persuasão se destaca justamente por 

tirar proveito da possibilidade de se apresentar como aquele que melhor diz a verdade – ainda 

que não a diga verdadeiramente. Sua única regra é encontrar meios de seguir adiante, na 

direção que lhe serve, sem precisar sujeitar-se a uma ideologia; o que ecoa daquelas palavras 

destacadas do primeiro episódio: 

 

Forward! That is the battle cry. 

Leave ideology to the armchair generals. 

It does me no good. 

(HOC, S01E01, 40:10) 
55
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 Adiante! Esse é o grito de guerra. Deixe ideologias com os generais de poltrona – elas não me servem. 
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Em sua parresía – guiada mais pela retórica do que pela coragem da verdade, e por isso 

mais inclinada à má parresía –, há ao menos essa espécie de verdade comportamental: 

manter-se fiel a uma “não-ideologia” e às necessidades impostas a cada combate. Tal 

constância, que chamemos de sua “verdade íntima”, não é, como veremos, o bastante para a 

constituição de uma identidade segura e apta ao confronto com aqueles que, igualmente 

imbuídos da liberdade da fala, possam levá-lo ao chão. 

Tudo o que Frank constrói é unicamente às custas da inverdade, do descuido de si e da 

racionalização dessa natureza. Por isso, trata-se de um castelo de cartas especialmente 

vulnerável. 

 

Were the men before us any more moral? Any more worthy of the power 

and position that they had found themselves in? Any more capable of doing 

a single goddamn thing for the public? 

Well, yes and no. 

History has a way of looking better than it was. 

[Aside] Or perhaps Shakespeare was right. 

We're all just madmen leading the blind. 

(HOC, S05E11, 24:11)
56 

 

“Were the men before us any more moral?” É uma pergunta que infere o valor 

problemático do equilíbrio entre poder e moralidade, por isso uma pergunta voltada 

diretamente à questão da parresía moral; pois como seria possível, senão por meio de um 

juízo sobre a valia ou desvalia da moralidade, levantar-se diante de tantos e fazer-se 

merecedor do poder de que se investe? Frank e o espectador, a esta altura muito ciente de sua 

imoralidade, já têm a resposta à pergunta levantada. 

“No and no” – em vez de “Yes and no”, da resposta dada aos dois congressistas 

sentados no salão oval –, seria algo mais próximo da concepção maquiavélica criada pela 

série sobre o poder e a política: só se é possível erguer-se ao topo da disputa, ao topo da 

cadeia alimentar do poder, sem que a moral impeça a subida – ao invés de promovê-la. O 

merecimento do poder, nesse cenário, estaria nas mãos daqueles menos aptos a responder 

moralmente por seus atos, pois seriam aqueles mais dispostos a fazer qualquer coisa pela 

razão de Estado. No entanto, a afirmativa seguida pela negativa é uma resposta que qualifica a 

pergunta como irrespondível, como se a acusar o problema da própria pergunta, que se ilude 

sobre a natureza da moralidade e da história. 
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 Os homens antes de nós, eles eram mais morais? Foram mais dignos do poder e da posição em que se 

encontraram? Foram mais capazes de fazer uma única maldita coisa pelo povo? Bem, sim e não. A história tem 

um jeito de nos parecer melhor do que foi.   [À parte] Ou talvez Shakespeare estivesse correto. Somos todos 

apenas loucos a guiar os cegos. 



 
96 

 

 

 

Depois de dizer que a “história tem um jeito de parecer melhor do que de fato foi”, a 

verdadeira resposta de Frank é dada com os olhos voltados à plateia, e coaduna-se a uma 

subversão da ideia de superioridade, condizente com a estrutura agonística que vimos contida 

na parresía. Ele diz à câmera: “Ou talvez Shakespeare estivesse certo: somos todos apenas 

loucos guiando os cegos”. A citação é do Conde de Gloucester em Rei Lear. 'Tis the time’s 

plague when madmen lead the blind; “É a tragédia de nossa era quando loucos guiam os 

cegos”, em tradução livre. No contexto de nossa análise, guiar tem o peso de coertio, que é 

coagir e reprimir; podemos entender os loucos como aqueles desprovidos de qualquer 

ideologia e a cegueira dos governados como a indiferenciação entre a verdade e a inverdade 

que lhes é servida como coercitiva. Como Gloucester, os governados só enxergam por meio 

da fala do outro, são convencidos a enxergar uma imaginação distante da realidade; porém, ao 

contrário da simplicidade e incompletude que as sombras da caverna platônica adquirem 

quando comparadas ao lado de fora, essa imaginação coagida pode parecer sempre mais 

completa que o real. Para a cega imaginação de Gloucester, passa a existir um precipício, 

mesmo que ele não possa vê-lo; o abismo passa a ser tão real quanto o escuro de seus olhos 

arrancados, o silêncio não pode convencê-lo de que é impossível que esteja próximo ao mar 

que o louco lhe descreve, os pés sãos também não mais o ajudam a duvidar que o plano sobre 

o qual caminha seja a íngreme subida de que fala o louco. Sua imaginação, quando coagida 

pelo louco, é governada, e, quando governada, é mais forte, capaz de realizar uma verdade 

mais convincente e, ao mesmo tempo, menos verdadeira que a dos outros sentidos. Sem os 

olhos, ele consegue ver o caminho horrivelmente íngreme, pode ouvir o rugido do mar, pode 

temer a queda iminente e lançar-se do topo de uma colina inexistente. 

Assim é a persuasão de uma má parresía. 

 

 

 

5.4.  O VÍNCULO DAS CONFISSÕES 

 

Paralela à má parresía política de Frank, exercida para com as personagens, existe 

outra, dirigida ao espectador, que se enquadra na definição de parresía moral dada por 

Foucault, na aula do dia 2 de fevereiro de 1983: 

 

A que consiste em confessar a falta que pesa na consciência, e confessá-la a 

quem pode nos guiar e nos ajudar a sair do desespero ou do sentimento que 
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temos da nossa própria falta. É a parresía moral. (FOUCAULT, 2010, 

p.144) 

 

Tal natureza de confissão, em House of Cards, não é, contudo, carregada pela ideia de 

remorso pelo erro cometido, ou de arrependimento e penitência – como os que assombram a 

necessidade de confissão e expiação de Lady Macbeth –, mas carregada, sim, por uma 

autoconsciência sobre a natureza transgressora dos atos cometidos, sem que, no entanto, a 

confissão renuncie à superioridade de uma autonomia moral. 

Nesse tipo de confissão, mesmo em uma personagem tão implacável como Frank, é 

possível identificarmos as fissuras e os pontos em que a inquietude se esconde. Vejamos 

algumas passagens, a começar por uma das falas mais próximas de sua ruína. Quando já é 

presidente e pressente que talvez não haja escapatória para a perseguição que deverá sofrer, 

ele mais uma vez tem de recorrer ao centro da câmera e à quebra da quarta parede: 

  
CLAIRE 

There has to be a way out, Francis. 

FRANK [Aside] 

Does there? Is there? Or is this my presidency? 

Forever with a target on my back. Haunted and hunted. 

(HOC, S05E10, 51:00)
57

 

 

Para seguirmos identificando, na parresía moral de Frank, sua autoconsciência sobre a 

natureza transgressora de suas ideias e sua autonomia moral, é preciso reexaminar a maneira 

pela qual se estabelece tal parresía. 

O exercício da fala franca é voltado à plateia e introduz um vínculo que se constrói a 

partir do risco que é próprio da coragem da verdade: a possibilidade de reprovação ao que é 

dito. Como sucede em Ricardo III, em que tal vínculo resulta em semelhante análise, a 

relação da plateia com a verdade que é confessada pelo protagonista guarda uma ideia de 

involuntária conivência. Até que ponto escolhemos seguir a lógica construída por Frank e 

Ricardo na justificação de seus atos imorais? Essa é uma posição que, para Voltaire – o 

sabemos por meio de seus comentários registrados em carta escrita para Marie Anne de 

Vichy-Chamrond, a Marquise du Deffand, no dia 9 de dezembro de 1760 –, foi de extremo 
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 CLAIRE   Deve haver uma saída, Francis. 

    FRANK   Deve? Há? Ou esta é a minha presidência? Para sempre com um alvo em minhas costas. 

Assombrado e caçado. 
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desconforto; ele diz a ela, referindo-se ao retrato shakespeariano de Ricardo III: “Não é triste 

que o mesmo país que produziu Newton tenha produzido esses monstros e os admire?”
58

 

Está aí, para ambos, Frank e Ricardo, parte da essência da parresía, feita apenas às 

sombras, em solilóquios. O interessante é notar a função dramática e o efeito que esse 

exercício provoca no espectador-leitor, que realiza a função complexa do solilóquio 

shakespeariano. Passa-se a tomar a fala que pareceria estritamente privada – cujo endereço de 

destino haveria de ser do próprio falante debruçado sobre si mesmo – como, pelo contrário, 

uma fala interpessoal, dividida para fora do texto. Nisso, estabelece-se o espectador-leitor 

como extensão da mente da personagem que, para refletir sobre si mesma, projeta a voz e faz 

do palco um outro espaço, um espaço que lhe é próprio e íntimo e, ao mesmo tempo, um 

espaço composto inteiramente de todos os outros que podem ouvir sua voz. A consequência é 

a transformação do significado dramático da fala, que ao incluir o papel da expectação como 

ato complementar à razão da fala da personagem, ressignifica a fala e a plateia; a primeira 

como confissão, decorrência da coragem, e a segunda como compactuação ou juízo punitivo. 

Podemos caracterizar, assim, o solilóquio como uma parresía, devido a sua condição de pacto 

semelhante ao do jogo parresiástico: 

É assim que se estabelecerá o verdadeiro jogo da parresía, a partir dessa 

espécie de pacto que faz que […] aquele a que essa parresía é endereçada 

deverá mostrar sua grandeza de alma aceitando que lhe digam a verdade. 

Essa espécie de pacto, entre aquele que assume o risco de dizer a verdade e 

aquele que aceita ouvi-la, está no cerne do que se poderia chamar de jogo 

parresiástico. (FOUCAULT, 2011, p.13, grifo nosso) 

Jogo este que carrega, inclusive – com a possibilidade de adesão e compreensão ou, por outro 

lado, recusa e aversão, como a citada de Voltaire –, o risco da parresía. 

[…] afinal de contas, aquele a quem ele se endereça sempre pode não 

acolher o que lhe é dito. Ele pode sentir-se ofendido, pode rejeitar o que lhe 

dizem e pode, finalmente, punir ou se vingar daquele que lhe disse a 

verdade. (FOUCAULT, 2011, p.14) 

Enquanto a má parresía, sustentada puramente na retórica, não constrói vínculo entre o 

que é dito e aquele que o diz, a parresía do solilóquio, por outro lado, como fala franca que é, 

implica um vínculo forte do falante consigo próprio e, por isso mesmo, o expõe ao risco de 

ruptura. Lembremos que: 

[a parresía] abre, pelo próprio efeito da verdade, pelo efeito de ofensas da 

verdade, a possibilidade de uma ruptura de vínculo entre aquele que fala e 
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 BLOOM, Harold. Shakespeare through the ages: Richard III. New York: Infobase Publishing BLC, 2010. 

p.68 
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aquele a quem este se dirige. Digamos, muito esquematicamente, que o 

retórico é, ou pode perfeitamente ser, um mentor eficaz que constrange os 

outros. O parresiasta, ao contrário, será o dizedor corajoso de uma verdade 

em que ele arrisca a si mesmo e sua relação com o outro” (FOUCAULT, 

2011, p.14). 

É possível concluir, então, que a personagem de Frank Underwood divide suas ações a 

partir desses dois modos de expressão explicitados, a retórica e a franqueza. Sua retórica, sua 

má parresía, é voltada às personagens que com ele habitam internamente o drama; sua 

franqueza, sua parresía é a fala permitida somente ao espectador. Ainda que confabule planos 

com sua esposa, Claire, a ela não é dada toda a verdade a todo momento; os solilóquios dão à 

plateia maior intimidade e vínculo. 

Exemplo do vínculo, da coragem da verdade e do risco de dizê-la, é a seguinte 

passagem, capaz de sintetizar todas essas características: localiza-se no terceiro episódio da 

primeira temporada, em que Frank é obrigado a retornar à sua cidade natal para manifestar-se 

sobre o falecimento de uma jovem. Ele escolhe fazê-lo dentro da igreja da cidade, diante de 

seus eleitores, cuja maioria tem questionado suas ações no congresso e o valor de sua 

representatividade. Ele tem a Bíblia na mão e dá a entender que deseja ler alguma passagem. 

Chega a abri-la, mas desiste, diz que não o fará e segue outro caminho:  

FRANK 

I want to read, this morning, from… 

No. You know what no one wants to talk about? 

Hate. I know all about hate. 

It starts in your gut, deep down here, where it stirs and churns. 

And then it rises. Hate rises fast and volcanic. 

It erupts hot on the breath. Your eyes go wide with fire. 

You clench your teeth so hard you think they'll shatter. 

I hate you, God. I hate you! 

(HOC, S01E03, 28:58)
59

 

“I hate you, God. I hate you!” Os fiéis presentes na Igreja se assustam com as palavras e 

o tom enérgico daquilo que buscam evitar pensar ou dizer. É a verdade de um 

descontentamento existencial que, por mais proibido que seja, representa a possibilidade 

universal de um pensamento decorrente do desamparo e da familiar incompreensão acerca dos 

desígnios divinos. Com o risco dessas palavras, Frank coloca os ouvintes propensos a 

desvincular-se do que ele tem a dizer. Mas é justamente este risco que ele deseja alcançar, por 
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 FRANK  Nessa manhã, desejo ler para vocês o seguinte trecho... 

Não. Querem saber sobre o que ninguém gosta de falar? O ódio. 

Eu sei tudo sobre ódio. Ele começa no seu estômago, aqui bem fundo, onde se remexe, se agita. De onde então 

sobe. O ódio se levanta rápido e vulcânico. Ele entra em erupção e arde no hálito. Seus olhos se abrem com o 

fogo. Você cerra os dentes tão firmemente que pensa que podem se quebrar. Eu te odeio, Deus. Eu te odeio! 
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saber que o impacto dará à sua fala as cores mais vibrantes de uma verdade, e que assim 

poderá manter os ouvintes vinculados ao que ele tem a dizer em seguida. É o que a sua 

retórica realiza como má parresía, e que consolida da seguinte maneira: 

Oh, don't tell me you haven't said those words before. 

I know you have. We all have, if you've ever felt so crushing a loss. 

There are two parents with us today who know that pain themost terrible hurt 

of all: losing a child before her time. 

If Dean and LeAnne were to stand up right now and scream those awful 

words of hate, could we blame them? 

I couldn't. At least their hatred I can understand. 

I can grasp it, but God's wantonness, his cruelty, I can't even begin to— 

My father dropped dead of a heart attack at the age of 43-- and when he died, 

I looked up to God and I said those words, because my father was so young, 

so full of life, so full of dreams. Why would God take him from us? 
(HOC, S01E03, 28:58)

60
 

O sucesso de sua retórica depende de uma impressão da coragem de se dizer o que disse 

e de ser correspondido pela já citada “grandeza de alma” dos fiéis em ver nele uma figura que 

pode lhes dizer a verdade. Ele segue a informações íntimas, ainda mais revestidas da ideia de 

verdade e do peso do vínculo: recupera uma memória sobre o pai que ele diz ter falecido aos 

43 anos. Conta que, na época, ele, Frank, olhou para o céu, enraivecido, e lançou aquelas 

mesmas palavras a Deus; por que Deus o tiraria de nós? Ele lamenta a idade do pai, sua 

energia, tão cheio de vida e de sonhos. Até que: 

FRANK [Aside] 

Truth be told, I never really knew him or what his dreams were. 

(HOC, S01E03, 31:06)
61

 

Abruptamente, corta-se a fala anterior e ele não mais se dirige à plateia que está na 

igreja, mas a que está do outro lado da quarta parede que é a câmera. Com o espectador, ele 

reafirma o vínculo real e sua verdadeira franqueza. “Verdade seja dita, eu nunca o conheci 

realmente, nem sei quais eram seus sonhos.” 

FRANK [Aside] 

He was quiet, timid, almost invisible. My mother didn't think much of him. 

My mother's mother hated him. 
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 Ah, não venham me dizer que não disseram essas palavras antes. Eu sei que já disseram. Nós todos já 

dissemos, se já sentiram uma perda tão arrebatadora. Temos dois pais aqui conosco hoje que conhecem esse 

sofrimento, a dor mais terrível de todas: perder uma menina antes que chegasse sua hora. Se Dean e LeAnne se 

levantassem agora e gritassem aquelas palavras horríveis de ódio, nós os culparíamos? Eu não. Pelo menos o 

ódio deles eu posso entender. Posso alcançar. Mas a brutalidade de Deus, sua crueldade, não posso nem começar 

a… Meu pai morreu de um ataque cardíaco quando tinha 43 anos... e quando ele morreu, olhei para Deus e disse 

aquelas palavras, porque meu pai era tão jovem, tão cheio de vida, tão cheio de sonhos. Por que Deus o tiraria de 

nós? 
61

 FRANK [À parte]  Verdade seja dita, eu nunca realmente o conheci, nem sei quais eram seus sonhos. 
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The man never scratched the surface of life. 

Maybe it's best he died so young. 

He wasn't doing much but taking up space. 

But that doesn't make for a very powerful eulogy, now, does it? 
(HOC, S01E03, 31:06)

62
 

“O sujeito nunca sequer chegou perto do que é viver. Talvez tenha sido melhor morrer 

tão jovem. Ele não fazia nada além de ocupar espaço. Mas isso não daria uma eulogia 

eficiente agora, daria?” Encontramos aqui toda a engrenagem de sua fala, somos levados a ver 

a razão de sua escolha pela inverdade e recebemos o direito de ouvir também uma verdade 

secreta, o que ele realmente pensa de seu pai. 

Frank retoma a eulogia, de volta aos fiéis: 

I wept. I screamed, "why, God? How can I not hate you when you steal from 

me the person I most love and admire in this world? I don't understand it, 

and I hate you for it. 

The Bible says in proverbs, “Trust in the Lord with all your heart and lean 

not on your own understanding.” 

Lean not on your own understanding. 

God is telling us to trust him, to love him despite our own ignorance. 

After all, what is faith if it doesn't endure when we are tested the most? We 

will never understand why God took Jessica or my father or anyone. 

And while God may not give us any answers, he has given us the capacity 

for love. 

Our job is to love him without questioning his plan. 

So I pray to you, dear Lord, I pray to you to help strengthen our love for 

your and to embrace Dean and LeAnne with the warmth of your love in 

return. 

And I pray that you will help us fend off hatred so that we may all truly trust 

in you with all our hearts and lean not on our own understanding. 

Amen. 
(HOC, S01E03, 31:30)

63
 

O que a retórica conquista nessa passagem é o convencimento por meio de um pathos 

da visão cristã sobre penitência, amor e os insondáveis desígnios divinos. É, em suma, uma 

parresía religiosa da qual Frank se apropria para facilitar a aceitação de seu discurso. 

Somente por meio dessa complementação à técnica de sua retórica é que ele consegue 
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 Ele era quieto, tímido, quase invisível. Minha mãe não gostava muito dele. Minha avó o odiava. O sujeito 

nunca sequer chegou perto do que é viver. Talvez tenha sido melhor morrer tão jovem. Ele não fazia nada além 

de ocupar espaço. Mas isso não daria uma eulogia eficiente agora, daria? 
63

 Eu chorei. Eu gritei, "Por quê, Deus? Como posso não o odiar quando você rouba de mim a pessoa que mais 

amo e mais admiro neste mundo? Eu não entendo, e o odeio por isso." A Bíblia diz em Provérbios, "Confie no 

Senhor com todo seu coração e não dependa de sua própria compreensão." Não dependa de sua própria 

compreensão. Deus está nos dizendo para confiar nele, para amá-lo apesar de nossa ignorância. Afinal de contas, 

o que é a fé se ela não pode se manter de pé quando somos testados ao limite? Nós nunca iremos entender por 

que Deus levou a Jéssica, ou meu pai ou ninguém. E embora Deus possa não nos dar respostas, ele nos deu a 

capacidade de amar. E nosso trabalho é amá-lo sem questionar seus planos. Portanto eu rezo a ti, querido Senhor, 

rogo-te que possa nos ajudar a fortalecer nosso amor por ti e que, em retorno, envolva Dean e LeAnne com o 

calor de seu amor. E rogo que nos ajude a nos defender do ódio para que então nós todos, verdadeiramente, 

confiemos em você com todo o nosso coração e não dependamos de nossa própria compreensão. Amém. 
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alcançar o vínculo com aqueles que estão na igreja, que já esperam dele algum discurso dessa 

ordem. Contudo, o vínculo da franqueza estabelecido com a plateia é maior, tão maior quanto 

o é o risco de sua verdadeira franqueza. Seu solilóquio ao espectador acumula ao risco de sua 

verdade um teor profano de transgressão sobre a ética religiosa. É a admissão de uma 

autonomia moral, que se pretende superior ao código da maioria das pessoas que ele, como 

congressista eleito, poderia representar. 

A caracterização dessa autonomia moral é ampliada alguns episódios adiante, quando 

Frank adentra, novamente, uma igreja. Outra igreja, em outra cidade, quando já carrega nas 

mãos a responsabilidade pelo assassinato de um deputado, Peter Russo, quem ele decidira 

eliminar para beneficiar-se no intrincado plano de conquista da vice-presidência. 

Ele caminha em direção ao altar. Sem que precise de um intermediário ou do ambiente 

recluso do confessionário, levanta a cabeça e lança as palavras às alturas. Dirige-se mais uma 

vez em solilóquio, porém, dessa vez, seus olhos encontram uma câmera posicionada muito 

acima de sua cabeça, onde costuma-se posicionar a cruz. Como se sua plateia fosse agora 

outra, localizada no plano divino, ou então como se fosse outra parte, superior e íntegra, mas 

ainda contida na mesma plateia de sempre – o espectador e si mesmo –, ele diz: 

FRANK [Aside – Looking up] 

Every time I've spoken to you, you've never spoken back. 

Although given our mutual disdain, I can't blame you for the silent 

treatment. 

[Looking ahead] Perhaps I'm speaking to the wrong audience. 

(HOC, S01E13, 21:38)
64

 

“Talvez eu esteja me dirigindo à plateia errada.” Essa última frase é dita com olhos 

voltados não mais às alturas, mas ao ponto central da câmera imediatamente diante de seu 

rosto, ao mesmo nível humano e imperfeito com o qual se comunicara em todos os solilóquios 

anteriores. A ideia de “plateia errada”, somada a “você nunca me responde”, subentende que 

ele talvez não considere possível obter os resultados que deseja na política e na vida se tiver 

de se dirigir àquela parte superior e correta. 

Se considerado o fato extratextual de que a encenação e a performance ajudam a 

transparecer maior intimidade, conforto e menos reverência quando a fala é dirigida à plateia 

localizada ao centro, no mesmo nível humano, pode-se entender que Frank projeta uma 

identificação e só se sente verdadeiramente ouvido por aquela parte da plateia que pode, como 
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 FRANK [À parte – Olhando para cima] Toda vez que me dirigi a você, você nunca me respondeu… Porém, 

considerando nosso desdém mútuo, eu não possa culpá-lo pelo tratamento de silêncio. 

[Olhando para a frente] Talvez eu esteja me dirigindo à plateia errada. 
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idêntica, refleti-lo a si mesmo. Esse fator, concluímos, age como um intensificador do vínculo 

parresiástico. 

Complementa-se a ideia de que Frank e a moralidade humana da plateia ocupem um 

mesmo entrelugar, quando Frank abaixa os olhos e cria uma oposição ao divino. Ele encontra 

o centro da câmera posicionada ao chão, e diz, com desprezo: 

Can you hear me? Are you even capable of language, or do you only 

understand depravity? 

(HOC, S01E13, 21:58)
65

 

Numa clara referência ao artifício cênico do fantasma de Banquo e dos fantasmas do 

sonho de Ricardo III, Frank se assusta com sons inesperados dentro da igreja. Vira-se à 

procura da origem do que ouviu, mas não encontra nada. Lança a voz, então, à mera ideia do 

espectro de sua recente vítima, Peter Russo, sem, no entanto, diferentemente de Ricardo ou 

Macbeth, demonstrar qualquer tipo de remorso: 

Peter, is that you? Stop hiding in my thoughts and come out. 

Have the courage in death that you never had in life. 

Come out, look me in the eye and say what you need to say. 

(HOC, S01E13, 22:08)
66

 

A ideia de que o espectro da vítima esteja escondido em seus pensamentos e que, ao 

aparecer, possa “olhá-lo nos olhos e dizer-lhe tudo o que precisa dizer” sugere um nível 

escrupuloso da consciência, vigilante e cônscia sobre a imoralidade de se calar para sempre a 

voz da vítima. Contudo, notemos, ainda que Frank pareça reconhecer que em seus 

pensamentos se esconda certa noção de culpabilidade, essa autoconsciência age como 

autorreguladora, pois logo fabrica a convicção de uma autonomia moral, de uma 

superioridade às insignificantes concepções humanas acerca de um inferior profano e um 

superior sagrado: 

There is no solace above or below. 

Only us… small, solitary, striving, battling one another. 
(HOC, S01E13, 22:28)

67
 

É, de certa maneira, um eco do niilismo de Macbeth, mas despido de todo o freio da 

angústia e lamentação, e ainda carregado por um antropocentrismo assoberbado e 
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 Você pode me ouvir? É ao menos capaz de alguma linguagem, ou apenas entende a depravação? 
66

 Peter, é você? Pare de se esconder em meus pensamentos e apareça! 

Tenha na morte a coragem que não teve na vida. 

Apareça, olhe-me nos olhos e diga o que você precisa dizer. 
67

 Não há consolo acima ou abaixo. Apenas nós… pequenos, solitários, batalhando, lutando uns com os outros. 
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maquiavélico. Ele encerra de modo muito distinto do ato de prece com que finalizara a cena 

da igreja de sua cidade natal; ajoelha-se, une as mãos e diz: 

I pray to myself, for myself. 

(HOC, S01E13, 22:42)
68

 

Terceiro componente dessa autonomia moral da parresía de seus solilóquios se dá em 

uma cena do quarto episódio da terceira temporada, quando já então é presidente. Sucede à 

noite, após a cerimônia de enterro de um soldado que fora morto em uma operação militar 

proposta por Frank. De modo inédito, essa é uma morte que parece atingi-lo mais 

intimamente. Assim como outras recentes consequências militares. 

Vale contextualizar: a conjuntura dessa altura da trama leva Frank a duvidar sobre a 

efetividade de suas ações. Nos episódios vizinhos, ele se vê diante de um homem que perdeu 

as pernas por razão de um ataque aéreo de drone executado em uma área de civis no Oriente 

Médio. O homem é convidado à Casa Branca com a intenção de que o presidente pudesse lhe 

pedir perdão. Frank, contudo, ao término do encontro, recebe como resposta a total recusa de 

absolvição de seus atos. A imagem que fica em sua mente é a dos espasmos da dor fantasma 

que acomete o homem durante a conversa. Outra situação relevante a esse mesmo período é a 

do dilema que Frank enfrenta em lidar com um juiz da suprema corte que, se descobre 

secretamente, sofre de Alzheimer e passa a representar obstáculos às necessidades da 

presidência. Frank, de modo incomum em seus solilóquios impiedosos, confessa à plateia 

considerar um equívoco a ideia de lhe promover o mal: “Must I destroy this man?”, devo 

acabar com esse homem? (HOC, S03E04, 21:00), ele pergunta com um semblante raramente 

tomado pelo pesar; “No. I won’t”, ele mesmo responde e segue por outro caminho. A suspeita 

do espectador, sobretudo neste episódio, é de que a presidência pode, de algum modo, mesmo 

que ínfimo, testar e alterar a autonomia moral de Frank. 

É com essa carga dramática que se desenrolam os seguintes diálogos, entre Frank e o 

bispo que fora responsável por dar o sermão diante do caixão do soldado; Frank ligou pedindo 

que ele o encontrasse para uma conversa na igreja: 

 

FRANK 

I want to understand what justice is. 

  BISHOP 

That's a big one. 
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 Eu rezo para mim, e por mim mesmo. 
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  FRANK 

I know. 

  BISHOP 

There's our justice, the kind men create. […] 

(HOC, S03E04, 39:54)
69

 

A resposta do bispo segue o esperado do discurso religioso, mas surpreende quando 

abre uma espécie de concessão ao pecado e às leituras que possam ser feitas sobre a Bíblia. 

Sobre os mandamentos diz que eles requerem interpretação. Isso dá a Frank a abertura para 

que fale com sinceridade sobre a sua dificuldade em compreender a maneira como o poder 

deve ser utilizado (o que nos remete ao valor do diálogo de Alcibíades, que vimos no capítulo 

2). Frank aponta para Jesus na cruz e diz: 

FRANK 

Why didn't he fight? Why did he allow himself to be sacrificed? 

 

BISHOP 

I ask myself that question a lot. 

FRANK 

I understand the Old Testament God whose power is absolute, who rules 

through fear, but him… 

  BISHOP 

There's no such thing as absolute power for us, except on the receiving end. 

(HOC, S03E04, 39:54 – 45:11)
70

 

 

Reconhecemos aqui o problema principal da questão de Frank: sua busca pela execução 

de um poder que seja maior que ele próprio. Se sua retórica, quando ele ainda não era 

presidente, se mostrou suficiente para a manipulação das pessoas que estavam próximas ao 

poder e, então, suficientemente capaz de derrubá-las, dirigi-las na direção que seus interesses 

escusos apontavam, resta questionar-se, agora que é presidente, sobre a falta de efetividade 

dessa mesma retórica na condução da nação. Frank enfrenta, pela primeira vez, o desafio não 

exatamente de ser justo, mas de parecer justo à multidão de cidadãos que deseja alcançar com 
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 FRANK  Quero entender o que é a justiça. 

BISPO  Essa é das grandes. 

FRANK  Eu sei. 

BISPO Uma delas é a nossa justiça, do tipo que o homem cria. […] 
70

 FRANK  Por que ele não lutou? Por que se permitiu ser sacrificado? 

BISPO  Eu me faço essa mesma pergunta muitas vezes. 

FRANK Eu entendo o Deus do Antigo Testamento, cujo poder é absoluto, que governa por meio do medo, mas 

ele... [diz apontando para a estátua de Jesus na cruz] 

BISPO Não há algo como um poder absoluto para nós, exceto o poder a que nos submetemos. 
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sua fala. Só assim, fazendo com os cidadãos o que ele já fizera com as pessoas que estavam 

próximas ao poder, poderá guiá-los na direção que deseja: a da reeleição. Encontramos então 

o cerne de seu conflito, que poderia parecer verdadeiramente ético e pessoal, mas que não o é; 

é, muito pelo contrário, ainda centrado na ideia de mera aparência sobre a verdade: Como 

ajustar seu discurso para que se aproxime da justiça? Como conquistar aquilo que sua má 

parresía não parece mais alcançar? 

O bispo então segue o mesmo caminho de Sócrates na resposta a Alcibíades, 

considerados os devidos contextos e as distintas licenças sobre o conhecimento de si no 

discurso cristão e no discurso filosófico: 

  BISHOP 

Using fear will get you nowhere. 

It's not your job to determine what's just. 

It's not your place to choose the version of God you like best. 

It's not your duty to serve this country alone, and it better not be your goal to 

simply serve yourself. 

You serve the Lord. 

And through him, you serve others. Two rules. Love God. Love each other. 

Period. You weren't chosen, Mr President. Only he was. 

FRANK 

May I have a few moments for myself, to pray? 

BISHOP 

It's all yours. 

(HOC, S03E04, 39:54 – 45:11)
71

 

Toda a prescrição religiosa sobre uma ideia de verdade superior à dos homens nos 

remete à segunda cena de Frank na igreja, a qual analisamos imediatamente antes desta. Lá, 

sua ideia de autonomia moral prevalecia sobre qualquer discussão acerca do que é justo ou 

verdadeiro. Aqui, Frank recebe a informação de que, para adquirir alguma ajuda em suas 

dúvidas, deveria tomar uma posição submissa a um poder maior que a sua compreensão; que 

deveria servir a outra ideia que não a ideia de si mesmo. Das duas regras, sua recusa é dada a 

ambas. Mas a negação à religião não se dá por uma mera posição secular de exclusão da 

necessidade de um deus como guia moral. Ele é propenso a negar a religião porque 
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 BISPO Usar do medo não te levará a lugar algum. Não é seu trabalho determinar o que é justo. Não é seu 

direito escolher qual versão de Deus você gosta mais. Não é seu dever servir a este país sozinho, e é bom que 

não seja seu objetivo servir apenas a si mesmo. Você serve ao senhor. E por meio dele, você serve aos outros. 

Duas regras. Amem a Deus. Amem uns aos outros. Ponto final. Você não foi escolhido, Sr. Presidente. Apenas 

ele foi. 

FRANK Posso ter um momento sozinho, para rezar? 

BISPO Fique à vontade. 



 
107 

 

 

 

menospreza firmemente o discurso humanitário; a segunda regra dita pelo bispo é que lhe 

atormenta especialmente: love each other. À não-ideologia de Frank não é possível encontrar 

espaço para uma ideia de alteridade. O outro não existe em sua formulação sobre a verdade. 

Há apenas ele e a plateia que carrega em sua mente. Por servir somente a si, a compaixão e o 

amor, como frutos que são da alteridade, não se desenvolvem em sua conduta pessoal. Sem a 

compaixão na relação com o outro, também em sua narcísica relação consigo próprio não é 

dado solo fértil à compaixão; o que sucede igualmente a Ricardo III, que chega, inclusive, 

como vimos, à realização e ao diagnóstico desse problema. E o que poderia parecer, tanto no 

caso de Ricardo como no de Frank, um cuidado extremo consigo próprio é, na verdade, o 

maior dos descuidos. 

Afinal, a parresía como cuidado de si revela uma condição de alteridade 

imprescindível, a qual Foucault já anunciara ao fim de seu último curso: 

Não há instauração da verdade sem uma posição essencial da alteridade; a 

verdade nunca é a mesma; só pode haver verdade na forma do outro mundo 

e da vida outra. (FOUCAULT, 2011, p.316) 

Deixado sozinho no altar, para rezar, Frank não se ajoelha desta vez. Espera que o bispo 

se retire e lentamente caminha à cruz. Não reza. Seu movimento é unicamente o de fitar com 

repulsa a imagem. Ele vira o rosto e verifica mais uma vez se ninguém está presente na igreja. 

Dá um passo para subir no degrau de madeira do altar, para ficar mais próximo e dizer a 

Jesus: 

Love? That's what you're selling? Well, I don't buy it. 

(HOC, S03E04, 43:41) 
72

 

Ele cospe na direção do rosto da estátua. Por um breve instante, parece se dar conta do 

despropósito da ação e decide corrigir-se, tira do bolso um pano e estica o braço para limpar 

do rosto de cerâmica as evidências. Assim que toca a imagem com a mão, ela se desprende, 

vai ao chão e se estilhaça. O barulho da queda da estátua chama a atenção dos seguranças do 

Serviço Secreto, que adentram a igreja. Frank encontra, entre os pedaços da cerâmica 

quebrada, parte da orelha da estátua. 

 

MEECHUM 

Is everything all right, sir? 

FRANK 

I was praying, and it just fell. 

Please have someone clean this up. 
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 Amor? É isso que você está propondo? Bem, eu não aceito. 
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MEECHUM 

Yes, sir. 

FRANK [Aside] 

Well, I've got God's ear now. 

(HOC, S03E04, 44:20)
73

 

“Bem, agora tenho o ouvido de Deus.” Como se pudesse acrescentar a plateia divina à 

plateia com a qual já se comunica, ele retorna à sua posição de autonomia moral. Toda a 

aparente insegurança e o incipiente remorso, anteriores a esta ida à igreja, são novamente 

reprimidos e sua ideia de justiça pessoal é mantida inquebrantável. 

O risco de seu solilóquio, contudo, nunca foi colocado de forma mais evidente. Sua 

afronta à imagem e consequente derrubada da estátua servem para a reconfiguração da 

parresía que tem com a plateia. O mesmo episódio em que decidira poupar o juiz da suprema 

corte, e seguir com a inesperada ideia de não lhe causar mal algum – cena que, ironicamente, 

por surpreender a plateia com o estranhamento de um ato de bondade, havia ameaçado as 

certezas do vínculo já estabelecido –, este mesmo episódio termina com a reafirmação de uma 

única e confiável verdade. O vínculo com a plateia é curiosamente fortalecido e o impalatável 

pacto sustenta-se devido à natureza de aceitação da parresía. 

Com semelhante intenção e efeito de recuperação e reafirmação do vínculo 

característico do jogo parresiástico, o espectador é trazido de volta à série no episódio de 

abertura da segunda temporada, após o assassinato da jornalista Zoe Barnes: 

FRANK [Aside – Looking into the mirror] 

Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. 

Don't waste a breath mourning Ms. Barnes. Every kitten grows up to be a 

cat. They seem so harmless at first. Small, quiet, lapping up their saucer of 

milk. But once their claws get long enough, they draw blood. 

Sometimes from the hand that feeds them. 

For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. 

There is but one rule. Hunt or be hunted. 

Welcome back. 

(HOC, S02E01, 46:24) 
74

 

Novamente, ele utiliza de sua maior e mais amarga franqueza, e de sua coragem de 

dizê-lo, de dizer verdadeiramente tudo o que tem a dizer. É o bastante para o retorno da 
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 MEECHUM  Está tudo bem, senhor?   FRANK Eu estava rezando, e isso caiu de repente. Por favor faça 

alguém limpar tudo.  MEECHUM  Sim, senhor.   FRANK [À parte] Bem, agora tenho o ouvido de Deus. 
74

 FRANK [À parte – Olhando no espelho] Achou que eu tivesse me esquecido de você? Talvez desejasse que 

sim. Não perca um segundo de luto pela Srta. Barnes. Todo gatinho cresce para se tornar um felino. Eles nos 

parecem tão inofensivos a princípio. Pequenos, quietos, lambendo seu pote de leite. Mas assim que suas presas 

ficam longas o suficiente, eles tiram sangue. Às vezes mesmo da mão que os alimenta. 

Para aqueles que estão subindo ao topo da cadeia alimentar, não pode haver misericórdia. Há senão uma só 

regra. Cace ou seja caçado. Bem-vindo de volta. 
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plateia para perto do protagonista, e para perto do que há de pior em si mesma; é uma fala que 

inspira o espectador a seguir uma mesma linha de pensamento: “by rationalizing the obscene 

into the palatable”, racionalizando o obsceno em algo palatável (HOC, S03E04, 32:28). 

O fator dramático do solilóquio como manutenção do pacto com a plateia é 

intensificado pelo fato de que, diferentemente de outros solilóquios, esta parresía é feita 

diante do espelho e revela, assim, a significação de intimidade e transparência do conceito: a 

verdade de si para si. Como voz da consciência a justificar-se a si mesma, a verdade dita 

corajosamente ao espelho é o único mecanismo encontrado por Frank para manter-se ciente e 

apropriado de sua autonomia moral. É sua única dinâmica trágica, a de um discurso 

verdadeiro, mas confinado em si mesmo, jamais apto a ser exposto além da imagem que parte 

de si. Não há retroação. Há apenas o encontro com uma cumplicidade omissa que, como o 

espectador, reflete de volta aos seus olhos um silêncio perigoso e lhe entrega a permissão de 

que tanto necessita para continuar. 

 

 

 

5.5.   A VERDADE, SOMENTE A VERDADE, NADA MAIS QUE A VERDADE 

 

O penúltimo monólogo de Frank Underwood se dá diante do comitê de investigação do 

senado, que apura contribuições de campanha ilegais. Todos os depoimentos recolhidos, 

somados a uma delação do ex-presidente, implicam que não há saída e a investigação levará 

ao impeachment de Frank. A cena tem abertura com o juramento pela verdade: 

 

CHAIRMAN 

Do you solemnly swear and affirm that the testimony you are about to give 

is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? 

 

FRANK 

I do. 

(HOC, S05E12, 46:30)
75

 

 

Assim como Ricardo III, Frank chegou ao último degrau da escadaria e tem diante de si 

o abismo. Ao contrário do rei, no entanto, que se lança à batalha e à morte como único 
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 PRESIDENTE DO SENADO – Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? 

FRANK – Juro. 
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movimento de força e poder, Frank imagina que a queda possa ser evitada de alguma maneira, 

ao menos em seu imediatismo: em vez de lutar contra a investigação com todo o poder e 

influência que o cargo possa lhe conferir, ele opta por dar as costas ao abismo e 

voluntariamente iniciar sua descida pelos degraus. Ele decide renunciar e assim o comunica 

em sua declaração de abertura ao comitê. No episódio seguinte, quando se justifica à esposa, 

usa das seguintes palavras: 

FRANK 

When you bring yourself down before someone else can, you control the 

way it happens. This was the only path to get us to this moment where you 

and I can own it all. 

(HOC, S05E13, 6:05)
76 

 

Há um senso de autonomia em sua retirada, “o controle sobre a maneira da queda”, 

controle que pensa colocá-lo ainda numa posição de poder – mesmo que temporária, como 

veremos. Para ele, recuar ao precipício do último degrau garantirá um reposicionamento de 

sua influência e poder. Essa decisão é tomada de modo unilateral, ninguém em seu gabinete 

fora notificado. Nem mesmo sua esposa, a vice-presidente, estava ciente da renúncia. 

Eis o início de sua declaração ao comitê: 

 

FRANK 

Thank you, Mr. Chairman and to the other members of this committee. 

I have agreed to appear before this committee today because I'm guilty. 

Guilty of having spent the last 30 years of my life here in this Congress. 

In this House. Then as vice president and now as president, trying to do the 

people's work. Now, this committee has accused me of a great number of 

things. 

You accused me of pay to play. And so I accuse you of exactly the same. 

I also accuse you of playing politics only when it suits you. 

You're all being paid. You're all serving some master; each and every one of 

you, and you know I know that for a fact. 

You, for example, Congressman Romero and your crusade to take me down, 

is it for justice? For the good of the nation? Is the truth what you're really 

after? Or is it for some personal gain? Perhaps to try to fill the small hole in 

your soul that you sold off a long time ago? 

 

CHAIRMAN 

Mr. President… 
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 Quando você derruba a si mesmo antes que outra pessoa o faça, você controla a maneira como isso acontece. 

Esse era o único caminho para nos trazer a este momento em que você e eu podemos possuir tudo. 
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FRANK 

No, no, no. This is my opening statement, and I will give it in full. 

I am not done, ladies and gentlemen. 

You accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the 

rules. 

The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I 

all wrote together. So, yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. 

Yes, the system is corrupt, but you wanted a guardian at the gate like me. 

And why? Because you know I will do whatever it takes. 

And you have all enjoyed it, been party to it and benefited by it. 

(HOC, S05E12, 47:00, grifo nosso)
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Seja notada a ênfase do grifo da pergunta que o próprio Frank levanta. É sua acusação e 

justificativa de seus próprios erros: “Is the truth what you’re really after?” Após a última frase 

destacada acima, sobre o desfrute que terceiros tiveram a partir dos esquemas que agora 

tentam condenar, há uma interrupção na declaração ao comitê; Frank quebra a quarta parede e 

prossegue, dirigindo seu monólogo ao espectador: 

 

 FRANK [Aside] 

Oh, don't deny it. You've loved it. 

You don't actually need me to stand for anything. 

You just need me to stand. 

To be the strong man. 

The man of action. 

(HOC, S05E12, 49:27)
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Trata-se de uma última acusação. Frank toma uma posição semelhante à do comitê que 

deseja incriminá-lo e acusa então o espectador como conivente de seus atos. Sua esquiva é a 

de uma isenção moral. O jogo de palavras inicial – “You don’t actually need me to stand for 
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 FRANK – Obrigado, Sr. Presidente e membros deste comitê. Eu concordei em aparecer diante de vocês hoje 

porque eu sou culpado. Culpado de ter passado os últimos 30 anos da minha vida aqui neste Congresso. Nesta 

Casa. Antes como vice-presidente e agora como presidente, tentando fazer o trabalho do povo. Agora, este 

comitê me acusa de um grande número de coisas. Vocês me acusam de comprar influências. E então os acuso do 

mesmo. Também os acuso de utilizar da política apenas quando lhes serve. Você todos estão sendo pagos. Estão 

todos servindo a algum chefe; cada um de vocês, e vocês sabem que eu realmente sei do que estou falando. 

Você, por exemplo, deputado Romero e sua cruzada para me derrubar, ela é por justiça? Para o bem da nação? É 

a verdade o que você realmente está buscando? Ou é por algum ganho pessoal? Talvez para tentar preencher 

o pequeno buraco na alma que você vendeu há muito tempo? 

PRESIDENTE DO SENADO – Senhor Presidente... 

FRANK – Não, não, não. Esta é minha declaração de abertura e eu a farei por inteiro. Não terminei, senhoras e 

senhores. Vocês me acusam de quebrar as regras, e eu lhes direi, eu estou jogando dentro das regras. As mesmas 

regras com as quais vocês todos e eu concordamos. As mesmas regras que nós todos escrevemos juntos. Então, 

sim, eu sou culpado demais, mas então também são vocês todos. Sim, o sistema é corrupto, mas vocês desejaram 

um guardião no portão que fosse como eu. E por quê? Porque vocês sabem que eu farei o que for necessário. E 

vocês todos desfrutaram, foram parte disso e se beneficiaram. 
78

 FRANK [À parte] – Ah, não negue. Vocês amaram. Vocês não precisam de verdade que eu represente algo. 

Precisam apenas que eu me levante. Que seja o homem forte. O homem da ação. 
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anything. You just need me to stand” – coloca em contraste o sentido de um phrasal verb e o 

sentido do verbo to stand desacompanhado da preposição for; tem-se assim o primeiro sentido 

de representar algo (como representar uma ideia ou representar um grupo de eleitores) e o 

segundo sentido literal de levantar-se (como ato de imposição e força), que é seguido de uma 

escolha do ator, Kevin Spacey, por levantar-se da cadeira em que é colocado diante do 

comitê. Segundo esse argumento – que reveste o espectador de sua condição de cidadão e 

diminui a distância entre a ficção e a realidade política –, o ato de assistir ao drama e à 

tragédia de um anti-herói pode se assemelhar ao de uma escolha por um líder político; as 

figuras dotadas de poder que nos governam e às quais assistimos num palco tomam o 

protagonismo da ação e se levantam, com a palavra, para falar por nós. Não sendo necessário 

que o ator e a figura pública representem honestamente alguma verdade, as máscaras 

significam o bastante e com a mentira é possível que o público se entretenha; basta que 

alguém se levante ao palco e nos dirija a palavra e o comando. Este é o ápice argumentativo 

da série. 

Frank, então de pé, caminha pelo senado, nenhum dos outros atores e figurantes se 

movem, o tempo e o espaço ao seu redor se mantêm congelados enquanto ele prossegue em 

seu monólogo à câmera: 

 

FRANK [Aside] 

My God, you're addicted to action and slogans. 

It doesn't matter what I say. 

It doesn't matter what I do. 

Just as long as I'm doing something, you're happy to be along for the ride. 

And frankly, I don't blame you. With all the foolishness and indecision in 

your lives, why not a man like me? I don't apologize. 

(HOC, S05E12, 49:39)
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Aqui se completa a transição do argumento ao valor político do indivíduo tomado como 

representante. Assim como se dá ao protagonista, que não necessita partilhar dos mesmos 

valores da plateia para tê-la atenta à história, ao representante é suficiente que demonstre 

ação, não importando como fale, como aja, como pense. Outra análise que buscasse o valor 

contemporâneo da série não poderia deixar de notar o papel interdiscursivo com a conjuntura 

política dos Estados Unidos após a controversa e sem precedentes eleição presidencial de 

2016.  

                                                           
79

 FRANK [À parte] – Meu Deus, vocês são viciados em ação e em slogans. Não importa o que eu diga. Não 

importa o que eu faça. Contanto que eu esteja fazendo algo, vocês ficam felizes em me acompanhar. E 

francamente, não os culpo. Com toda a estupidez e indecisão em suas vidas, por que não um homem como eu? 

Eu não peço desculpas. 
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Esta cena, portanto, ocupa a tênue fronteira entre o diálogo com a realidade e a 

consolidação das verdades internas da narrativa. Em poucas palavras, descortinam-se uma 

crítica política, um retrato social contemporâneo, uma exploração das implicações do ato de 

expectação, e, por último, uma intensificação da natureza amoral do protagonista Frank 

Underwood. E ele assim finaliza sua argumentação ao espectador: 

 

In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I 

win. 

The deck is stacked. The rules are rigged. 

Welcome to the death of the Age of Reason. 

There is no right or wrong. 

Not anymore. 

There's only being in and then being out. 

(HOC, S05E12, 50:01)
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Vemos aqui a filosofia maquiavélica sobre a inutilidade de preceitos morais aos 

interesses políticos. Frank se opõe à necessidade de equilibrar-se entre o amor e o ódio que 

pode provocar sobre aqueles que governa. Diz não se importar, contanto que possa ganhar: 

continuar dentro do jogo, antes que seja colocado para fora. Nisso, sua visão sobre o 

mecanismo político, ao declarar a morte da Era da Razão (“Welcome to the death of the Age 

of Reason”), nos remete diretamente à publicação de Thomas Paine, The Age of Reason: 

Being an Investigation of True and Fabulous Theology, de 1794, livro em que se aviva a 

defesa por um deísmo crítico ao poder religioso e às verdades defendidas como absolutas pela 

Igreja Cristã. Paine é considerado um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos devido às suas 

contribuições para a formação e consolidação dos ideais seculares da nação americana. Sua 

história pessoal não apenas faz parte dos alicerces da democracia estadunidense, como sua 

publicação de A Era da Razão apresentou uma articulação sólida contra a centralização do 

poder absoluto e a favor da forma de governo democrática e representativa. O diagnóstico de 

Frank Underwood, portanto, de que deveríamos ser “bem-vindos à morte da Era da Razão”, 

tem o significado da morte da democracia e da pluralidade de verdades que com ela, como 

vimos ao longo da pesquisa, podem florescer indiscriminadamente. Frank representa o 

extremo oposto de Paine, representa a centralização totalitária do poder como previsto por 

Platão na “transformação do homem democrático em tirânico” (PLATÃO, 2014, p.303). 
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 FRANK – No fim das contas, eu não me importo se vocês me amam ou me odeiam, contanto que eu ganhe. As 

cartas estão empilhadas. As regras manipuladas. Bem-vindos à morte da Era da Razão. Não há certo e errado. 

Não mais. Há apenas os que estão dentro e, depois, fora. 
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Mais tarde, quando é confrontado por sua esposa, justifica sua decisão pela renúncia 

dizendo-lhe ter se dado conta da natureza ilusória do poder que há no topo, no cargo 

supostamente máximo da nação. Ele alega ter descoberto que o poder só pode estar localizado 

fora desse patamar, “beyond it” (além dele) e “above it” (abaixo dele), “fora da bolha” em que 

ele e ela “estiveram presos”: 
 

CLAIRE 

How could you not warn me? 

 

FRANK 

No, look, I understand if you feel broadsided. 

 

CLAIRE 

I don't care about feelings, Francis. You made me look absolutely ridiculous. 

Ill-prepared and ignorant. 

 

FRANK 

No! Claire… 

 

CLAIRE 

We have one rule, Francis. One rule. I cannot be your ally if I don't know 

what you're thinking. 

 

FRANK 

Listen, Claire. It would have never ended. All right, fine, we got to stop 

judiciary, but other committees would have sprung up, just to keep the 

charges going. Oversight, Armed Services, Foreign Affairs, Intelligence. It 

would have gone on and on. Years and years of investigation. 

 

CLAIRE 

I don't care. You should have talked to me, instead of making a last-minute 

decision like this. 

 

FRANK 

I didn't. I created this confusion in order to take advantage of it. I saw it 

almost like a light bulb going off above my head. Where does the real power 

lie? The power behind the power. And I understood, Claire, that we have to 

think and act differently than we ever have. Because it's no longer about who 

lives in the White House it's about who owns the White House. 

 

CLAIRE 

This is the presidency. How much higher can a politician go? 

 

FRANK 

The real power isn't here. It's beyond here. It's above it, but still working in 

conjunction with it. Look, Claire, you and I have always been on the inside. 
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Trapped. In the bubble. But going forward with my operating on the outside, 

in the private sector, and you working from here we can own this house 

together. Don't you see? I've designed this. I wanted you to be the president. 

I've made you the president. 

 

CLAIRE 

Am I supposed to say thank you? 

 

FRANK 

No. But you will have to pardon me. 

Pardon me for all of my crimes. 

As the president, you're the only one who can. 

(HOC, S05E13, 2:59)
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Enquanto Claire ainda parece enxergar a necessidade da subida e a permanência no topo 

da presidência (“This is the presidency. How much higher can a politician go?”), Frank 

demonstra ter aprendido a temer a insegurança do topo, do último degrau, de onde a queda 

pode se tornar iminente. Sua decisão por se retirar voluntariamente se daria, segundo sua 

explicação, não como uma fuga ou admissão de derrota, mas como um próximo estágio, uma 

fase final de sua dominação e influência (“The real power isn't here. It's beyond here. It's 

above it”). Para tanto, seria necessário que ele renunciasse e que Claire, sua vice, ao se tornar 

presidente, revestida de um poder que escapa a ele, o perdoasse de todos os seus crimes. A 

Constituição não permite que ele utilize do poder de perdão para si mesmo. É necessário que 

seja um outro a fazê-lo em seu lugar. 
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 CLAIRE - Como pôde não me avisar? 

FRANK - Não, olhe, eu entendo que você se sinta excluída. 

CLAIRE - Eu não me importo com isso, Francis. Você me fez parecer absolutamente ridícula. Despreparada e 

ignorante. 

FRANK - Não! Claire... 

CLAIRE - Não temos uma regra, Francis. Uma regra. Não posso ser sua aliada se não sei o que você está 

pensando. 

FRANK - Ouça, Claire. Nunca teria tido fim. Certo, está bem, nós paramos o judiciário, mas outros comitês 

surgiriam, só para manterem as acusações de pé. A Controladoria, as Forças Armadas, Relações Exteriores, a 

Inteligência. Isso tudo teria continuado sem fim. Anos e anos de investigação. 

CLAIRE - Não importa. Você deveria ter falado comigo, em vez de tomar uma decisão de última hora como 

essa. 

FRANK - Não foi de última hora. Criei essa confusão para tirar vantagem dela. Eu entendi quase como uma 

lâmpada se acendendo sobre a minha cabeça. Onde o verdadeiro poder está? O poder por trás do poder. E eu 

entendi, Claire, que temos que pensar e agir de maneira diferente do que sempre fizemos. Porque não é mais 

sobre quem mora na Casa Branca, é sobre quem é dono da Casa Branca. 

CLAIRE - Esta é a Presidência. Quão mais alto um político pode ir? 

FRANK - O verdadeiro poder não está aqui. Está além daqui. Está abaixo, mas ainda trabalhando em conjunto. 

Olhe, Claire, você e eu sempre estivemos no interior. Presos. Na bolha. Mas daqui em diante, comigo operando 

no lado de fora, no setor privado, e você trabalhando daqui, poderemos ser os donos desta casa juntos. Não vê? 

Eu projetei isso. Eu queria que você fosse presidente. Eu te fiz presidente. 

CLAIRE - Eu deveria agradecer por isso? 

FRANK - Não. Mas você terá que me perdoar. Me perdoar por todos os meus crimes. Como presidente, você é a 

única que pode fazê-lo. 
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Esse desejo de Frank por libertar-se da condenação final é, em certa medida, mascarado 

pela ideia de um plano maior, ainda de dominação, que consiste em posicionar-se fora do 

cargo público, para que passe a cuidar das influências sobre as instituições a partir do setor 

privado. Esse reposicionamento, no entanto, sela a essência dramática do casamento e revela 

diante de Frank um outro abismo cujo verdadeiro perigo ele ignorara até então; sua própria 

esposa firma-se na posição de verdadeira antagonista (posição gradualmente construída ao 

longo da série, de modo que requereria uma outra análise voltada inteiramente a ela). 

Como se o carregasse de volta à beira do último degrau, de onde ele tem de ser obrigado 

a cair, Claire opta por não ser coagida: sua ação final contesta a afirmação de que ele seria o 

responsável pela posição em que ela se encontra. “I’ve made you the president” é uma 

afirmação que ambos fizeram ao longo da série; Frank a fez na cena em que vimos acima, 

Claire a fez no sexto episódio da terceira temporada: “I’ve should never made you the 

president”. A autoria do poder, portanto, sempre se apresentou como um dos conflitos 

principais: quem foi o verdadeiro responsável pela subida? Claire, como em resposta a isso, 

toma as rédeas ao fim. Diante da nação, no comunicado em que Frank espera que seja tornado 

público o seu perdão, Claire não corresponde ao plano. Ela ignora as expectativas e se omite. 

Embora tenha se tornado semelhante a Frank no modo de pensar e agir, sua consciência é 

agora mais expandida que a dele, o poder lhe aparece com sua natureza passageira: “We dont 

live in a home, we live in a house, borrowed and temporary”
82

(HOC, S05E13, 42:10) – ela diz 

a ele na noite em que promete perdoá-lo diante da nação. Mais tarde, sua última fala é uma 

quebra da quarta parede – “My turn”; minha vez –, o público agora é seu. Além do poder 

político, o espectador de Frank lhe foi usurpado. 

O Grande Mecanismo, divisado por Kott em Ricardo III, pode ser aqui reconhecido 

como personificado primeiro por Frank e depois, tão logo ele tropeça e recua em sua 

fragilidade política, personificado novamente por sua esposa. O mecanismo antagoniza-se a 

Frank por intermédio da figura matrimonial, a mesma que se lhe mostrara sempre necessária à 

sua subida. Como em Ricardo III, as condições necessárias para a conquista do último degrau 

do poder e da história guardam em si mesmas os artifícios para a queda. Ele, Frank, é 

substituído por ela. Ela, Claire, é aquela parte que – assim como sucede na relação de Frank 

com o espectador – ele sempre pensou poder entender como extensão íntima de si mesmo, a 

quem – tal qual a consciência de Ricardo – ele nunca soube verdadeiramente persuadir e 

enganar; nem talvez jamais pudesse fazê-lo. 

                                                           
82

 Não vivemos em um lar, vivemos em uma casa, emprestada e temporária. 
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Durante o juramento de Claire ao cargo de presidente, Frank tem seu último monólogo, 

dessa vez acerca da realização de que sempre se enganara em acreditar em seu matrimônio e 

em dizer a si mesmo que amava à esposa mais do que tudo: 

 

FRANK [Aside] 

Here we are again. You know, if you ignore all the pomp and circumstance, 

the most perverse thing is I actually believe in the presidency. Its 

importance. What it means around the world, even symbolically. But I 

believe in power even more. For its own sake. 

Gore Vidal once wrote that power is an end to itself, and the instinctive urge 

to prevail the most important single human trait. I've always told myself that 

everything I did was for her. 

But maybe it wasn't. 

Maybe I love power more. 

(HOC, S05E13, 21:00)
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Por fim, vale notar um conjunto de cenas que é, em grande medida, comparável à visita 

dos fantasmas à consciência de Ricardo na véspera do confronto com o Conde Richmond. 

São, ao todo, cinco cenas entrecortadas cujo tom e estética diferem do realismo clássico e 

asséptico de toda a narrativa de House of Cards. Nelas quase não há diálogo, o que nos obriga 

a um breve desvio do método de análise até aqui restrito ao material dramático das falas. É 

necessário recorrer a uma descrição dos atos cênicos, à pantomima que emerge do roteiro. As 

cinco cenas se localizam no sexto episódio da quarta temporada e adentram o inconsciente de 

Frank enquanto ele está desacordado, em coma induzido para ser colocado à espera de uma 

cirurgia de transplante de fígado – necessária após a extração de uma bala que se alojou em 

seu fígado devido a uma tentativa de assassinato perpetrada por Lucas Goodwin, uma das 

vítimas colaterais do primeiro homicídio de Frank. 

Na primeira das cenas do inconsciente, Frank caminha por uma floresta enevoada e 

avista o carro presidencial com a porta de trás aberta; dentro é possível ver as pernas cruzadas 

de sua esposa; Claire está ali. Ela está dentro, ele está fora. Na segunda cena, Frank está na 

Casa Branca e se dirige a um dos corredores, apinhado de funcionários; por entre as janelas, a 

luz vacila constantemente, como se o corredor estivesse em movimento; é possível ouvir o 

som de trilhos; o corredor é parte de um vagão, como o vagão do trem que passou por cima do 
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 Aqui estamos nós, novamente. Sabe, se você ignorar toda a pompa e a circunstância, a coisa mais perversa é 

que eu realmente acredito na presidência. Em sua importância. O que ela significa ao redor do mundo, mesmo 

que simbolicamente. Mas eu acredito ainda mais no poder. Por si mesmo. Gore Vidal uma vez escreveu que o 

poder é um fim em si mesmo, e a ânsia instintiva de prevalecer a característica humana mais importante de todas. 

Eu sempre disse a mim mesmo que tudo que fiz foi por ela. Mas talvez não tenha sido. Talvez eu ame mais o 

poder. 
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corpo de Zoe Barnes após Frank tê-la empurrado em direção aos trilhos, na primeira 

temporada; Zoe está presente nesta cena do inconsciente, Frank a avista primeiro na forma de 

sua esposa, em um vestido branco; os corpos se alternam, sua esposa passa a ser Zoe; o 

corredor subitamente se esvazia, não há ninguém além dos dois, Frank e Zoe; ela dá as costas 

e o convida a segui-la, em direção ao Salão Oval. Na terceira cena, Frank adentra o Salão 

Oval e ali encontra Zoe e também Claire, são agora dois corpos, não mais se alternam; Claire 

se retira por outra porta e Frank fica a sós com sua primeira vítima; ele se senta no sofá diante 

dela, ela afasta um cálice de vinho e se projeta de joelhos em sua direção, senta-se em seu 

colo e começa a pressionar-lhe os olhos com os polegares, a fim de afundá-los com força; o 

movimento é interrompido pela súbita presença de Peter Russo, segunda vítima de Frank; do 

lado de “fora” da cena, no leito do hospital, Frank convulsiona e os paramédicos intervém a 

fim de estabilizá-lo. Na quarta cena, Frank se percebe aprisionado, do lado de dentro do Salão 

Oval, com as mãos agarradas à janela; ele vê no vidro o reflexo de Claire, mas, ao virar-se 

para encontrá-la, quem está ali é Peter Russo, que lança a mão na direção de seu rosto e o 

empurra contra a janela; Peter lhe diz: “You tried, Frank…”
84

; já não é mais sua mão que o 

prende contra a janela, é a de Zoe, posta ao lado de Peter; Peter continua: “…which is more 

than most people ever do”
85

. Zoe, ainda segurando-o contra a janela, leva um cigarro à boca. 

Peter conclui: “Right now, it's just us. Rest your eyes. We have all the time in the world.
86

” 

Frank transparece dor, Zoe expele a fumaça em seu rosto. 

Um dos acontecimentos colocados entre a quarta e a quinta cenas de entrada ao 

inconsciente de Frank é o suicídio de um adolescente que não faz parte direta da trama, 

adolescente cujo fígado acaba sendo doado e transplantado em Frank. 

A quinta cena do inconsciente se dá durante a cirurgia; Frank, em primeiro plano, 

pálido, é filmado contorcendo-se de dor entre os corpos de Zoe e Peter, como sob a ameaça 

final de unir-se à morte deles; conforme o implante do fígado progride, Frank aparece mais 

uma vez sentado no Salão Oval – agora sem outros móveis além dos sofás –; ele está diante 

de Claire até que as luzes se acendem e ele desperta. 

Embora a cirurgia seja um sucesso, ela nos revela uma natureza de medo e 

autopenitência do protagonista que é, até aqui, inteiramente desconhecida ao espectador. Em 

nenhuma das francas declarações dos monólogos, de toda a série, é possível entrever alguma 

culpa ou inquietação de Frank em relação a Peter Russo e Zoe Barnes. A possibilidade de se 
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 Você tentou, Frank… 
85

 …e isso já é mais do que a maioria das pessoas consegue. 
86

 Agora, somos apenas nós. Descanse seus olhos. Nós temos todo o tempo do mundo. 
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perscrutar o inconsciente do protagonista nos reporta aos medos vociferados no sonho de 

Ricardo III e coloca diante de nós um parentesco de ajuizamento impossível de se ignorar. O 

maior medo de Frank é traduzido pelas palavras de Peter: o medo de ter apenas tentado; 

tentado e conquistado algo provisório demais. A fragilidade do corpo aterroriza seu senso de 

grandeza e, ainda vivo, ele pode se entender encaminhando-se inevitavelmente à morte, que o 

iguala a qualquer um que tenha matado. Nesse fim de igualdade, em que o poder não serve a 

nada, resta todo o tempo do mundo, resta a sombra da companhia aprisionante e moralizante 

da consciência e a sentença irremediável que é não poder esquecer os próprios atos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura comparada, como vimos com Guíllen e Jost, pôde fornecer à presente 

pesquisa uma ferramenta cuja efetividade a relaciona aos pressupostos de uma história do 

intelecto e do espírito (Geistesgeschichte). Buscou-se então um equilíbrio entre as antagônicas 

possibilidades essencialistas e sócio-construcionistas de se analisar o lugar da verdade no 

discurso. Em outras palavras, os achados desta pesquisa se beneficiam da ideia de que a 

literatura se nos apresenta como uma manifestação condensada daquilo que as línguas são 

capazes de captar como unidades variáveis ou constantes das relações socioculturais. O 

elemento específico aqui recuperado, o da parresía, nasce da linguagem e foi compreendido 

quando analisado em contextos literários atemporais, através dos quais pôde provar ser uma 

característica não limitada à geografia e às culturas. Provou ser uma condição permanente da 

comunicação entre os sujeitos, e, portanto, uma natureza transcultural da linguagem, capaz de 

explicar a persistência de determinados conflitos trágicos que sobrevivem a Eurípedes e a 

Shakespeare e nos alcançam nas narrativas contemporâneas, como o selecionado drama 

House of Cards, produzido no formato de uma série de TV. 

A ideia da parresía como uma condição de conflito no ato de fala e no conhecimento de 

si apresentou-nos a um desafio de autoformação ética que há de ser comum a todos os 

indivíduos. A parresía, portanto, é compreendida aqui como a essência primeira dos 

discursos; ela nasce com o ato da fala, e com ele se desenvolve como um problema de maior 

urgência. Antes mesmo que as definições semânticas se consolidassem e a língua pudesse se 

tornar um contrato social, a parresía já estaria a fincar raízes na construção pessoal da 

moralidade humana e a anunciar o iminente embate político que é a disputa de poder pelas 

verdades. 

Nesse sentido de disputa, vimos que não é possível que o indivíduo se coloque diante do 

outro sem insurgir-se diante de uma questão – levantada no capítulo dois: de que maneira se 

forma o sujeito ao representar-se a si mesmo diante do outro? O quanto de si mesmo que é 

apresentado ao outro corresponde ao que é francamente apresentado a si mesmo? Quando o 

sujeito é obrigado a se enxergar diante de si, trata-se então de uma necessidade do 

conhecimento de si. 

Conhecer-se, afinal, compreendemos, é saber as consequências de se viver consigo e 

dotar-se da responsabilidade de fiar-se à autopreservação da consciência. Vimos esse papel 

fundamental expressado, em Ricardo III e em House of Cards, no peso que a consciência 
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pode revelar mesmo àquele que dela pense prescindir livremente. E de que forma pode se 

desempenhar a apresentação de si a si mesmo e de si aos demais, senão através da coragem 

que a franqueza parresiástica requer e prediz? Há nisso a aceitação de limites à liberdade, uma 

vez que nenhum sujeito pode ser livre das respostas que deve a si mesmo. Daí a prescrição de 

um preceito moral que se estende a outras obras de Shakespeare: 

 

This above all: to thine own self be true; 

And it must follow, as the night the day, 

Thou canst not then be false to any man.
87

 

(Hamlet, I.3, v.78-80) 

 

A limitação da liberdade não contradiz a ideia de que a coragem e a independência são 

necessárias ao conhecimento de si, pois o ato de se viver livremente consigo mostrou-nos 

implicar no acordo a um não-esquecimento de si. Conhecer-se é então como uma divisão de si 

em uma outra parte com que se convive, a qual, por consequência, é, ainda, o indivíduo em si 

mesmo e não outro. Daí a condição à primeira vista paradoxal de uma “independência 

dependente”. Isso poderia ser sintetizado por Schopenhauer em outras e melhores palavras: “a 

parte de mim que fica mais próxima das coisas exteriores, como uma camisa fica do corpo, é 

minha independência, que não admite que eu seja obrigado a esquecer quem sou e, assim, a 

desempenhar o papel de um outro. (SCHOPENHAUER, 2009, p.8)  

Com essa necessidade da coragem e da independência (dependente ao não-

esquecimento de si), retomamos o elemento que, ao longo do capítulo dois, foi estabelecido 

sobre a tragicidade da parresía, desde sua má utilização até as consequências de sua ideal 

prática: para a parresía, assim como ao ideal trágico, é necessário que o indivíduo se lance à 

fala por inteiro, com tudo o que tem a dizer, com toda a verdade que guarda sob medos, 

angústias e desesperanças. Como à vivência da verdade, à vivência do trágico também se 

requer coragem. É necessário que o indivíduo se lance ao abismo que é o outro e que se dirija, 

que fale, mesmo na iminência da incompreensão ou do silêncio frio e impassível, pois assim, 

ao menos, permite-se a um eco, um retorno, uma mínima alteração da luz sobre o que foi 

lançado pelas palavras, as quais, uma vez recuperadas, talvez ressignifiquem a razão de se 

dizer o que se diz. 

A parresía, assim como a consciência, apresenta então um desafio moral incontornável. 

E determina, em suma, a necessidade de uma inclinação ao desejo pelo conhecimento, sobre 
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 E sobretudo isto: ser fiel a ti mesmo, Que disso há de seguir-se, como a noite ao dia, Que desleal não serás a 

homem algum que seja. (SHAKESPEARE, 2015, p.69) 
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os significados e sobre as razões e consequências de se optar por dizer o que se diz e de se 

optar por não se dizer o que se oculta. 

Tal qual a mimese defendida por Compagnon como o “entrelugar” fértil em que os 

discursos dialogam, a busca incessante pela verdade e a franqueza do método dessa busca são 

operações que se ocupam de uma contínua contraposição de verdades, são operações que 

podem lançar os indivíduos em direção a uma resolução ampliada da verdade. Algo assim 

aproxima o ato democrático do dizer-a-verdade às propriedades essenciais do fazer poético da 

mimese rejeitada por Platão; ambas ações tomam a forma de uma liberdade da fala e são 

capazes de conferir substância e vitalidade às palavras, aproximá-las concretamente de uma 

significação que não diga respeito apenas à utilidade política temporária, aos ideais escusos e 

às hegemonias discursivas em vigência. O fazer poético pode requerer da ação uma mesma 

autonomia que analisamos na parresía e na construção pessoal do conhecimento de si. Trata-

se de uma natureza dialógica que deve ser corajosamente vivenciada, uma vez que é 

indissociável tanto dos discursos – literário, político, etc. – quanto do indivíduo e de sua 

propensão ao conhecimento. A autoformação ideal do sujeito que, então, se coloca diante dos 

outros com a mesma franqueza com que se coloca diante de si propicia ao seu discurso 

pessoal uma diligência minuciosa e, por isso, o vigor de uma verdade. 
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