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RESUMO 

 

Penha, D. A. (2016). Psicanálise e cinema: efeitos e riscos em intervenções 

psicanalíticas com dispositivos cinematográficos. Dissertação de mestrado, Programa 

de Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

Na presente pesquisa apresentamos considerações sobre os efeitos e os riscos de 

uma intervenção psicanalítica com dispositivos cinematográficos. Partindo de uma 

metodologia clínico-política de investigação, realizamos o tensionamento entre teoria 

psicanalítica e teoria cinematográfica. O conceito de dispositivo cinematográfico presente 

nos trabalhos de Jean Louis-Baudry guiaram as reflexões acerca da questão da ideologia 

no cinema. A experiência cinematográfica é sustentada por condições técnicas e 

ideológicas próprias de seu aparelho de base e do dispositivo cinematográfico. A 

“impressão de realidade” é efeito ilusório produzido pelo dispositivo, que tem por efeito 

a produção de uma subjetividade. Através da noção da dinâmica do estádio do espelho de 

Jacques Lacan investigamos os processos de identificação presentes nas primeiras 

relações do eu com sua imagem. Tal noção articula os processos de formação do eu, 

narcisismo primário, identificação, dentre outros. A problemática da fantasia na infância 

e no cinema foi trabalhada em sua relação com o jogo lúdico. Concluímos que os efeitos 

ideológicos do dispositivo cinematográfico, quando pensados em conjunto com a noção 

de identificação, podem figurar–se em um espaço de jogo e exercício político – desde que 

leve-se em consideração os mecanismos de poder em ação da prática clínico-política. 

Palavras-chave: psicanálise; cinema; ideologia; identificação; dispositivo. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Penha, D. A. (2016). Psychoanalysis and cinema: effects and risks in psychoanalytic 

interventions with cinema apparatus. Master dissertation, Programa de Psicologia 

Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

This study, we present considerations about the effects and the risks of a 

psychoanalytic intervention with cinema apparatus. With a clinical-politic researching 

methodology, we conducted the tension between psychoanalytic theory and cinema 

theory. The concept of cinema apparatus, present in Jean-Louis Baudry’s Works, guided 

our reflections on the issue of cinema ideology. The cinema experience is supported by a 

technical and ideological condition, provided by its own basic apparatus of the cinema 

apparatus. The "impression of reality" is a illusory effect, produced by the apparatus, 

which has the effect of producing subjectivity. Through the notion of Jacques Lacan's 

mirror stage, we investigated the identification processes, present in the first relationships 

of the “Ich” with its own image. This notion articulates the formation processes of the 

“Ich”, primary narcissism, identification, among others. We propose the articulation 

between childhood’ fantasys and film’s fantasys with the notion of “Spiel”. We conclude 

that the ideological effects of the cinema apparatus, when looked conjunction with the 

notion of identification, may include somekind of “Spiel-Raum” and political exercise –

recknowing the power’s mechanisms at work of clinical-politics pratice. 

 

Keywords: psychoanalysis; cinema; ideology; identification; apparatus.
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1. Introdução. 

 

1.1. A farmacia de Woody Allen. 

 

O filme Paris-Manhattan (2012) é uma comédia romântica, da diretora Sophie 

Lellouche, que narra a história da personagem Alice — a qual, desde sua adolescência, 

vive uma relação de fascinação e inveja com a irmã Hélène. Enquanto a primeira é mais 

tímida e introvertida, passando a maior parte do tempo ouvindo discos de jazz e assistindo 

filmes, a segunda é mais extrovertida e confiante. Em uma festa durante sua juventude, 

Alice conhece o rapaz de seus sonhos. Após passarem a noite inteira conversando sobre 

os filmes de Woody Allen, no momento em que Alice e o rapaz iriam beijar-se pela 

primeira vez, o casal é interrompido por Hélène — que também estava na festa. Resultado 

é que, anos depois, vemos que Hélène e o rapaz se casaram, enquanto Alice tornou-se 

uma solteirona, à procura do marido ideal. 

Em uma trama paralela no mesmo filme, acompanhamos o relacionamento que 

Alice estabeleceu com o diretor Woody Allen. Ela nunca chegou a conhecê-lo, porém, 

após anos assistindo e reassistindo seus filmes, Alice consegue imaginar a voz de Woody. 

Quando está no seu quarto, ela conversa com um pôster gigante do diretor, que sempre 

lhe responde com o mesmo humor direto de Woody Allen. A diretora Sophie Lellouche 

monta essas cenas de maneira que realmente pareçam sessões de psicanálise: Alice deita 

em uma namoradeira que tem no seu quarto, enquanto a imagem de Woody Allen — 

fazendo “cara de dedo” — lhe escuta as reclamações, dúvidas e desabafos. Essas 

“sessões” que Alice realiza com seu Woody Allen imaginário são uma representação 

cômica de algo que a personagem, repetidas vezes, sustenta ao longo do filme. Trata-se 

da ideia de que os filmes de Woody Allen “mudaram sua vida”. 

Ao herdar a farmácia de seu pai, Alice faz o que pode para manter as delicadas 

relações de décadas que ele havia estabelecido com seus clientes. Ela descobre que a 

clientela da farmácia é constante e sempre procurava por seu pai em momento de aflição, 

buscando remédios ou conselhos. Ao descobrir que Victor, seu amigo, nunca havia visto 

nenhum filme do diretor, Alice decide levar todos os seus DVD’s para a farmácia. Assim 

sendo, quando algum cliente da farmácia lhe contava uma situação problemática de sua 
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vida, ela lhe “receitava” um ou dois filmes do Woody Allen para a pessoa. Durante um 

assalto à farmácia, Alice — empática ao nervosismo do assaltante —ajuda-o a fugir 

quando a polícia chega, não antes de lhe dar três filmes de sua prateleira. Ao longo da 

película1, vemos Alice tendo de lidar com alguns clientes que não gostaram dos filmes 

indicados; enquanto que, por exemplo, ao reencontrar o assaltante em outra situação, este 

a agradece, pois os filmes também “mudaram sua vida”. 

Nossa pesquisa discute a ideia de se utilizar filmes como um instrumento de 

intervenção em psicanálise. Em trabalhos anteriores já havíamos pesquisado os 

mecanismos psíquicos subjacentes a espectadores de filmes de terror2, assim como a 

relação entre fenômenos sociais e narrativas cinematográficas3. Dando sequência a nossas 

investigações quanto às articulações possíveis entre psicanálise e cinema, investigamos 

os efeitos e os riscos em intervenções psicanalíticas com dispositivos cinematográficos. 

Esse problema de pesquisa brotou de algumas inquietações que nos convocavam à 

implicação, tanto em nossa experiência com atendimentos em consultório particular 

quanto em nossa experiência com intervenções psicanalíticas fora do consultório 

particular. Ainda cabe ressaltar que nossa experiência prática e teórica em relação à 

posição de espectador cinematográfico teve efeitos diretos em nossas indagações críticas 

sobre o tema. 

Em nosso círculo de colegas de profissão, a ideia de intervenções psicanalíticas 

com dispositivos cinematográficos produz uma variedade de reações que podem ser 

compreendidas em um espectro de três posicionamentos apriorísticos com a questão. A 

primeira posição é aquela na qual o psicólogo ou o psicanalista têm uma ideia do que 

seria este tipo de intervenção. Geralmente já tiveram contato com serviços de saúde, como 

os CAPS, ou de assistência social, como os CREAS — lugares em que a prática de sessões 

de cinema e discussão como intervenção não é tão estranho. Isso se explica, por exemplo, 

                                                 

 

1 O termo “película” refere-se à película cinematográfica na qual são registradas e inscritas as imagens que 

irão transformar-se em uma filme. Porém, no sentido utilizado na maior parte da pesquisa, refere-se ao uso 

coloquial que o termo tem, isto é, como sinônimo de “filme”. 

 
2 Filmes de Terror e Psicanálise: Um esboço sobre os mecanismos psíquicos subjacentes a espectadores. 

(Penha, 2011). 

  
3 Zumbis: O Discurso Inconsciente em um Fenômeno Social. (Penha, 2012). 
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a partir do documento Saúde mental no SUS: Os centros de atenção psicossocial (2004), 

que considera o “cinema” como uma das atividades comunitárias realizadas pelos CAPS 

(Ministério da Saúde, 2004, p.21). Trata-se de uma constatação de que, de alguma 

maneira, o cinema foi incluído dentro da política pública de saúde mental do Brasil, como 

um serviço oferecido por um aparelho do Estado. 

O segundo tipo de posicionamento é aquele no qual nossos colegas gostam da 

ideia, não importando muito se já sabiam ou não da existência desse tipo de intervenção. 

Nesse caso, nossos colegas estão na mesma posição que Alice, personagem de Paris-

Manhattan; e, através do tipo de relação que já estabeleceram com o cinema em suas 

vidas, compreendem que intervenções psicanalíticas que utilizem filmes como 

instrumento podem ser muito produtivas. Geralmente compreendem a inclusão do cinema 

em uma prática psicoterapêutica, tal como Jacob Levy Moreno (1889-1974) se utilizando 

de algumas técnicas e teorias da dramaturgia para elaborar o psicodrama. Quando nessa 

posição, reconhecemos que há uma grande aposta de que o cinema e os filmes são 

catalizadores de transformações subjetivas, o que faz com que a ideia de incluí-los nas 

intervenções seja, no mínimo, útil. 

Por último, temos aqueles que, ao escutar essa ideia, de imediato devolvem uma 

postura reticente que duvida não só dos efeitos que esse tipo de intervenção poderia ter, 

mas permanecem céticos da possibilidade mesma da existência de psicólogos ou 

psicanalistas que realizem intervenções com filmes. Para sermos justos, em nossa 

experiência, tal postura é muito mais frequente em psicanalistas do que psicólogos. 

Acreditamos que esse tipo de posicionamento é sustentado por uma ideia de pureza da 

clínica psicanalítica, que, em sua face mais problemática, transforma-se em um saber 

último sobre a essência do que é psicanálise e o que não é psicanálise. Esse tipo de postura 

não é aleatória, pois está na base do julgamento protetivo freudiano em relação à 

psicanálise: 

Julguei necessário formar uma associação oficial porque temia os 

abusos a que a psicanálise estaria sujeita logo que se tornasse popular. 

Deveria haver alguma sede cuja função seria declarar: “Todas essas 

tolices nada têm que ver com a análise; isto não é psicanálise”. (Freud, 

1914a/1996, p. 52) 

Entretanto, se compreendemos a passagem, o principal motivo atribuído por Freud 

para a fundação da Associação Psicanalítica Internacional era que essa organização em 
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um nível institucional pudesse controlar e manejar a prática psicanalítica, com o intuito 

de protegê-la frente às constantes acusações de charlatanismo que ela enfrentou ao longo 

de sua história (Freud, 1927/1996, p. 241). Entretanto, a história da psicanálise nos conta 

como essa atribuição, originariamente concebida por Freud como uma função 

institucional, passou a ser um constante subterfúgio para a expulsão e o desligamento 

daqueles que apostavam em alguma “elasticidade da técnica psicanalítica” (Ferenczi, 

1928/2011, p. 41). O limite dessa postura aponta para uma violenta despolitização dos 

acontecimentos e experiências psicanalíticas4. Tal postura protetiva parece se afastar da 

ideia de que: 

O método psicanalítico vai do fenômeno ao conceito, e constrói uma 

metapsicologia não isolada mas fruto da escuta psicanalítica, que não 

enfatiza ou prioriza a interpretação, a teoria por si só, mas integra teoria, 

prática e pesquisa. O psicanalista não aplica teorias, não é o especialista 

da interpretação, nem mesmo da fantasia, posto que não é só aí que o 

inconsciente se manifesta; o psicanalista deve estar a serviço da questão 

que se apresenta. A observação dos fenômenos está em interação com 

a teoria, produzindo o objeto da pesquisa, não dado a priori, mas 

produzido na e pela transferência. (Rosa, 2004, p. 341) 

Nessa perspectiva, a prática e a teoria psicanalíticas ficam em uma constante 

dialética de transformação. O método psicanalítico de pesquisa é aquele que busca lidar 

com as anomalias da experiência prática e teórica. Não se trata necessariamente de um 

movimento de ida e retorno entre o campo metapsicológico e a clínica, mas tem uma 

fundamentação que busca encontrar fenômenos tanto teóricos quando práticos que 

questionem a psicanálise como um todo. Ao ter como paradigma o sujeito do 

inconsciente, o saber psicanalítico coloca-se frente ao um desconhecimento fundamental 

que implica o pesquisador em situar-se em uma posição de não saber apriorístico sobre 

seu objeto de pesquisa, assim como sobre seu método de investigação. Segundo Rosa e 

Domingues: 

                                                 

 

4 O caso Amílcar Lobo é paradigmático neste ponto. Trata-se de um psicanalista da Sociedade Psicanalítica 

do Rio de Janeiro que, em 1980, fora acusado de ter participado como médico de sessões de tortura durante 

a ditadura militar brasileira (Moreira, Bulamah e Kupermann, 2014). Podemos resumir duas estratégias 

básicas que os psicanalistas têm tomado em relação a esse caso: 1) afirmar que Lobo não era um 

psicanalista, pois a psicanálise não corrobora com dispositivos de tortura; 2) tomar o caso Lobo como um 

acontecimento traumático/político da psicanálise brasileira que ainda precisa ser compreendido. A primeira 

estratégia busca retirar a mancha “Amílcar Lobo” da história da psicanálise, enquanto a segunda ainda tenta 

encaixar o fato “Amílcar Lobo” na construção de sua própria história.   
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A psicanálise porta uma dimensão própria de sujeito e de objeto, a qual 

constitui o seu método específico de pesquisar e em que o desejo do 

pesquisador faz parte da investigação e o objeto da pesquisa não é dado 

a priori, mas sim produzido na e pela investigação. Pautada pela 

dimensão do enunciado e da enunciação do discurso, a pesquisa 

psicanalítica produz conhecimento interceptando a transmissão de 

dogmas e de idealizações, mediante o conhecimento de uma série de 

contextos e histórias, acrescido de articulações fora da história oficial. 

(Rosa e Domingues, 2010, p. 182) 

A implicação do desejo do pesquisador em seu próprio objeto de estudo indica 

que o método de investigação psicanalítico não é uma “aplicação” da psicanálise. 

Segundo Freud (1927/1996, p. 247), há uma “linha de divisão” que situa a psicanálise 

científica e a psicanálise aplicada. Trata-se da advertência retomada por Dunker (2011, 

p. 332) ao afirmar que “é importante não confundir a ideia de procedimento de 

investigação com a noção de psicanálise aplicada. A aplicação, seja ela pertinente ou não, 

refere-se ao objeto, não ao método”. Podemos encontrar essa divisão em dois artigos de 

Freud que apresentam uma radical diferenciação metodológica. São eles, Leonardo da 

Vinci e uma lembrança de sua infância (1910) e O Moisés de Michelangelo (1914). 

Ambos os textos convocam Freud a abordar obras de artistas do renascimento; entretanto, 

há uma radical diferença na postura freudiana frente a essa convocação. Em “Leonardo 

da Vinci e uma lembrança de sua infância” busca articular os conceitos de sublimação e 

narcisismo, aplicando-os às obras de Leonardo, de maneira a encontrar pistas 

inconscientes de como elas possivelmente relacionam-se a história do artista. 

Concordamos com Dionisio (2012, p. 149), ao considerar que Freud acaba “nos levando 

a uma idealização da figura do artista, mesmo considerando que sua intenção era 

exatamente oposta, tal como se pode ler logo na introdução de seu estudo”. Trata-se de 

uma tentativa de Freud aplicar seus conceitos à história e às obras de arte, per via di porre, 

tal como se aplica tinta à tela sobre o cavalete.  

Por outro lado, no artigo O Moisés de Michelangelo, Freud (1914c) nos apresenta 

como o método de investigação psicanalítico é pertinente dentro e fora de um tratamento. 

Ele intercepta a transmissão de dogmas e de idealizações em relação à estátua de 

Michelangelo. Através do detalhe na posição da mão direita, em relação ao movimento 

da barba e a maneira como ele sustenta as tábuas da lei, Freud opõe-se a uma tradição de 

historiadores da arte que interpretavam que na obra, Moisés representaria a “calmaria que 

precede a tempestade”. A reinterpretação de Freud lê que Michelangelo haveria 

representado um Moisés que controlou sua cólera, “dominando sua tempestade interior”. 
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Trata-se de uma investigação per via di levare, em que a pedra guia o escultor em seus 

movimentos, enquanto este a “descasca”, inventando sua forma definitiva a partir das 

anomalias do relevo. 

Este é o ponto de encontro entre o método de investigação e o método de 

tratamento psicanalíticos. Sobre o método de tratamento, segundo Dunker (2011, p. 318), 

“toda forma de psicologia que se queira crítica deve renunciar a converter o sujeito que 

nela se empenha em um reprodutor do discurso psicológico do agente da cura”. Essa 

concepção busca indicar que o direcionamento para a cura busca libertar o sujeito de suas 

formas de objetificação, isto é, de alienação. Esse direcionamento ocorre através da 

dimensão singular de cada caso. Sobre a singularidade de um caso, Lacan diz: 

Quer dizer essencialmente que, para ele [o caso], o interesse, a essência, 

o fundamento, a dimensão própria da análise, é a reintegração, pelo 

sujeito, da sua história até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até 

uma dimensão que ultrapassa de muito os limites individuais.” (Lacan, 

1953-1954/2009, p. 22) 

Pesquisa e clínica produzem conhecimento a partir da interceptação das 

idealizações e alienações presentes no campo do Outro. Tal interceptação brota da 

experiência frente ao detalhe anômalo de um discurso inconsciente, em sua potência de 

verdade histórica que sustenta uma singularidade. A verdade histórica do sujeito tensiona 

a verdade material da história compartilhada. Nesse sentido, podemos encontrar em 

Benjamin (1939/2012) um interessante interlocutor para a psicanálise; quando ele propõe 

a metodologia do historiador implicado — ao invés de ceder à identificação (Einfühlung) 

com a verdade factual dos vencedores —, busca uma outra versão da imagem histórica, 

em sua aparição como “relampejar fugaz”. Benjamin (1939/2012, pp. 244-245) 

denominou essa postura como “escovar a história a contrapelo”. Compreendemos essa 

noção como uma implicação do pesquisador com seu objeto, não cedendo às impressões 

apriorísticas ofertadas como fatos. O método de investigação psicanalítico está mais 

preocupado em construir o enigma, do que comprovar e repetir saberes pré-estabelecidos.  

A centralidade na experiência singular e a recusa de tomar um objeto de estudo 

como um a priori estabelecido fazem com que a pesquisa em psicanálise corra o risco de 

envelopar-se em um solipsismo de seus pesquisadores. Trazer o desejo do pesquisador 

como eixo central da investigação pode funcionar como uma estratégia de 

“desimplicação” do mesmo em seu objeto. Nesse sentido, a própria singularidade do 
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pesquisador torna-se o objeto da pesquisa, aos moldes de um narcisismo. O efeito dessa 

postura é o fechamento da estrutura do método de investigação a um acontecimento 

singular e pontual, impassível de releitura ou reprodução. Isso se dá devido a uma 

confusão entre método de investigação e método de tratamento. Segundo Dunker: 

Pela heterogeneidade de fontes, pela diversidade de meios e pela 

distinção de princípios, o método de investigação é uma estrutura 

aberta. Ela se comunica diretamente com outros discursos, estratégias 

de poder e investigação. O método de tratamento, ao contrário, é uma 

estrutura fechada. Com isso não se quer dizer que ele permaneça sempre 

o mesmo ao longo do tempo ou que contenha qualquer petição de 

identidade que justifique falar numa psicanálise verdadeira ou 

ilegítima, em contraste com derivações e cópias impuras. (Dunker, 

2011, p. 323) 

Trata-se da ideia por trás da diferenciação proposta por Lacan entre psicanálise 

em extensão e intensão. A extensão do campo psicanalítico articula-se com um método 

de investigação. Lacan (1967/2003, p. 251) compreende como psicanálise em extensão 

“tudo o que resume à função de nossa Escola como presentificadora da psicanálise no 

mundo” e psicanálise em intensão como “a didática, como não fazendo mais do que 

preparar operadores para ela”. A relação entre elas é intrínseca, não sendo ocasional. O 

método de tratamento e método de investigação encontram-se em uma relação mútua de 

dependência. Isso significa dizer que a práxis psicanalítica encontra-se em um ponto de 

articulação entre singularidade do sujeito, enlaçamento social, construção da história e 

implicação política. Segundo Rosa (2013, p. 29), a “psicanálise implicada” é aquela que 

tem por método a interlocução com autores de outros campos como sociologia, filosofia 

e política, por exemplo. Trata-se da postura que visa compreender essas interlocuções em 

sua radicalidade, isto é, a assumir que o encontro da psicanálise com outros campos do 

saber põe em risco a consistência do próprio saber psicanalítico. 

Uma psicanálise implicada não empresta seus instrumentos práticos e teóricos 

para solucionar os impasses de outros campos. Tem de haver nessa articulação certa 

disposição ao risco inevitável do tensionamento entre saber e verdade — risco de 

reconhecer que a teoria e prática psicanalíticas são insuficientes para solucionar os 

enigmas a que se propõem. Tal risco é apontado por Foucault como estrutural da relação 

que a psicanálise estabelece com o autor “Freud”. Segundo Foucault: 

Não há nenhuma probabilidade de que a redescoberta de um texto 

desconhecido de Newton ou de Cantor modifique a cosmologia clássica 

ou teoria dos conjuntos, tais como foram desenvolvidas (no máximo, 
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essa exumação é suscetível de modificar o conhecimento histórico que 

temos de sua gênese). Em compensação, a reedição de um texto como 

o Projeto de Freud — e na mesma medida em que é um texto de Freud 

— corre sempre o risco de modificar não o conhecimento histórico da 

psicanálise, mas seu próprio campo teórico — e isso só ocorreria 

deslocando sua acentuação ou seu centro de gravidade. Através de tais 

retornos, que fazem parte de sua própria trama, os campos discursivos 

de que falo comportam do ponto de vista do autor “fundamental” e 

mediato uma relação que não é idêntica à relação que um texto qualquer 

mantém com seu autor imediato. (Foucault, 1969/2013, pp. 289-290) 

De certa maneira, esse tipo de revisão é constante na trajetória freudiana. 

Compreendemos que isso seja efeito direto do objeto de estudo da investigação 

psicanalítica: o inconsciente. Tal objeto implica uma metodologia que dê conta do “modo 

como os sujeitos se enredam nos fenômenos sociais e empreendem ações coletivas, o 

imaginário social e coletivo, os processos de identificação, a repressão, a canalização das 

pulsões — que, por sua vez, são demandados pela sociedade” (Rosa e Domingues, 2010, 

p. 181). Nesse sentido, em nossas pesquisas psicanalíticas, sempre nos mantemos na 

esfera da clínica, “pois política e sociedade são termos que relançam e explicitam a 

articulação da constituição subjetiva com o desejo, o gozo e a dimensão dos laços sociais 

como laços discursivos” (Rosa, 2013, p. 30).  

Compreendemos que o sujeito do inconsciente sempre está situado no campo 

social, de alguma maneira capturado e enredado pela maquinaria do poder. As 

articulações com outros campos buscam auxiliar na construção de táticas clínicas que 

sustentem a posição desejante do sujeito no laço com o outro, através de modalidades de 

resistência frente aos processos de alienação social. As relações entre clínica e política 

podem parecer óbvias, mas elas se diluem no dia-a-dia da prática psicanalítica. Insistir na 

demarcação da práxis clínico-política é sustentar uma posição de resistência frente à 

despolitização dos acontecimentos dentro e fora do consultório. Sem essa sustentação a 

prática clínica facilmente torna-se o “exercício de um poder” (Lacan, 1958a/1998, p. 

592). 

 

1.2. Entre exú e arte: Vingadores vs Favela. 

 

O objetivo de nossa pesquisa delimita-se em abordar as intervenções psicanalíticas 

que utilizam filmes em sua prática. Buscaremos — através de uma articulação entre 
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psicanálise e teoria do cinema — apontar quais são os efeitos e os riscos que podem ser 

esperados desse tipo de intervenção. O problema de nossa pesquisa nasce de nossa 

experiência clínico-política, de nossa trajetória de pesquisa em psicanálise, assim como 

da nossa relação singular com o cinema. Em 2013 integrávamos o projeto chamado “eixo-

exú-arte”. Esse projeto reunia psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, agentes de 

saúde e outros profissionais que estavam em contato direto com as crianças e os 

adolescentes em situação de rua no centro de São Paulo.  

O projeto buscava garantir que essa população pudesse usufruir de espaços 

culturais e artísticos espalhados pela cidade, e principalmente daqueles próximos à região 

de habitação deles. Devido a uma variedade de não ditos sociais, entre outros fatores, os 

museus, parques, cinemas, shoppings e etc. — apesar de oficialmente públicos — 

corroboram com a não aceitação, ou mesmo exclusão da população em situação de rua 

desses espaços. Um braço desse projeto, no qual atuávamos, buscava levar as crianças e 

os adolescentes ao cinema ou, por vezes, o cinema até eles. As atividades resumiam-se a 

exibir um filme em uma sala de cinema da região central e, em seguida, realizar uma 

atividade lúdica, pedagógica ou terapêutica — prática que intitulamos de “cinemão”. 

Mensalmente os integrantes do projeto reuniam-se para avaliar o andamento do 

projeto, assim como para planejar o “cinemão” do mês seguinte. Já em uma de nossas 

primeiras reuniões a equipe passou a discutir um tema que seria, ao longo de nossa 

participação, um dos maiores imbróglios técnicos e teóricos entre a equipe, que se repetiu 

em quase todas as reuniões conseguintes. Para exemplificar, nessa primeira reunião 

discutimos sobre qual filme iríamos passar na primeira atividade. Dois filmes disputavam 

as opiniões dos membros do projeto: Os Vingadores (The Avengers, 2012), filme de 

aventura e ficção; e 5X Favela, Agora por Nós Mesmos (2010), filme nacional, dirigido 

por jovens cineastas moradores das favelas no Rio de Janeiro. A discussão girava em 

torno do fato de que alguns dos organizadores eram partidários de que o filme brasileiro 

dialogaria com os jovens, pois, ao tratar da vida na periferia, favoreceria os processos de 

identificação com os personagens — o que iria “capturar” a atenção deles. Ainda 

afirmavam que os filmes de Hollywood difundem uma cultura ideológica capitalista que 

não era adequada para a “proposta da intervenção”.  

Por outro lado, outros organizadores entendiam que, apesar de seu teor ideológico, 

assistir Os Vingadores teria como efeito a inclusão dos jovens em uma campo cultural do 



10 

 

 

 

qual são excluídos. Corroborava para essa ideia o fato de que sabíamos que alguns jovens 

ansiavam por assistir ao filme de super-heróis. Também discutimos nesse dia que até os 

partidários do filme nacional já haviam assistido ao filme hollywoodiano, mesmo sendo 

ele “ideologia pura”, como diziam. Por outro lado, defendiam que, quando o viram, 

estavam em uma situação de distração e entretenimento — situação diferente de nossa 

proposta. Estávamos discutindo sobre qual direção de tratamento daríamos para essa 

atividade. Problematizávamos qual tipo de modelo ou narrativa ofereceríamos como 

suporte identificatório, além de discutirmos sobre os contextos culturais e ideológicos de 

produção e distribuição dos filmes em questão. Tratava-se de uma questão clínica, assim 

como política. 

Apesar de conseguirmos formular essa questão em seu nível clínico-político, 

problematizando as relações entre ideologia e identificação, ainda nos faltava certo 

mapeamento das conjecturas acerca no saber psicanalítico, ou até mesmo da psicologia, 

sobre essa atividade que propúnhamos como “cinemão”. Cabe destacar que entramos no 

projeto exatamente para cumprir certa função de “especialista” das articulações entre 

cinema e psicanálise. Tal função nos lançou a uma primeira investigação sobre as práticas 

psicanalíticas e psicológicas que utilizavam do cinema como intervenção. O que 

encontramos nos indicou certo “estado da arte” do que fora produzido nesse campo. 

Para nosso uso na pesquisa, apresentaremos apenas os dados mais relevantes que 

encontramos na bibliografia. Nosso intuito é oferecer um panorama geral da situação, o 

que mostrou-se muito difícil, já que os autores5 e artigos encontrados convidavam ao 

posicionamento crítico e à reprodução de suas descobertas. Entretanto, como iremos 

discutir, a estratégia que encontramos foi a de recusar o debate com os psiquiatras, 

psicanalistas e psicoterapeutas que publicaram experiências de intervenção com cinema. 

Esse refugo foi um momento decisivo de nossa pesquisa, já que — ao resistirmos ao 

confronto direto — pudemos circunscrever uma lacuna no campo. Todas publicações 

sobre esse tema evitam uma interlocução com o campo teórico e prático do cinema. 

                                                 

 

5 Utilizaremos o termo “autor”, ao longo de nossa pesquisa, em seu uso convencional científico. Esta 

ressalva faz-se necessária a partir da inclusão, mesmo que tangente, da noção de “autor” em Foucault 

(1969/2013). Se seguíssemos as reflexões apresentadas no livro O que é um autor?, teríamos que utilizar 

esse conceito de maneira mais cuidadosa. 
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Em 2004, Lampropoulos, Kazantzis e Deane publicaram o artigo Psychologists’ 

use of motion pictures in clinical practice, com dados de uma pesquisa realizada com 

psicólogos norte-americanos sobre o uso de filmes na prática clínica tradicional, isto é, 

em seus consultórios e ambulatórios. Afirmam que, dos 827 psicólogos licenciados 

entrevistados, 67% relatam utilizar películas como instrumento terapêutico. 88% destes 

consideram que o uso de filmes no tratamento clínico apresenta efetivos ganhos 

terapêuticos e 1% do total afirma que o uso de filmes pode prejudicar ou atrapalhar o 

desenvolvimento do caso (Lampropoulos, Kazantzis e Dane, 2004, p. 535). No Brasil, 

apesar de não termos dados como os apresentados no artigo para podermos realizar uma 

comparação, podemos inferir o mesmo tipo de abertura para o uso de filmes como 

intervenção a partir de outros documentos.  

De fato, é possível encontrar publicações que indiquem diversos tipos de uso do 

cinema como intervenção psicológica ou psicanalítica. O interesse no cinema enquanto 

intervenção pode ser localizado desde antes do advento do cinema sonoro, isto é, antes 

do lançamento do filme O Cantor de Jazz (Jazz Singer) em 1927 (Oliva et al., 2010, p. 

138). Entretanto, a primeira publicação em que esse tipo de intervenção aparece — apenas 

em 1951 —, é o artigo The use of films in psychotherapy do psiquiatra e psicanalista 

canadense Miguel Prados6. Este realizava atividades em grupos de pacientes internados 

em hospital psiquiátrico de Montreal. Zucker et al. (1960) e Trevisan (2007) também 

publicaram artigos que descrevem intervenções com grupos de pacientes psiquiátricos.  

Em The impact of mental health films on in-patient psychotherapy (1960), Zucker 

et al. discutem um estudo realizado no serviço psiquiátrico do hospital Mount Sinai na 

cidade de Nova York. O projeto foi organizado pelos residentes em psiquiatria e 

psicologia, assim como pela diretoria do Mental Health Film Board7. O artigo A 

                                                 

 

6 Miguel Prados era membro da Associação Psicanalítica Internacional (IPA) desde 1951. Foi um dos 

principais responsáveis pelos trâmites para tornar a Sociedade Psicanalítica Canadense (CSP) uma 

instituição filiada à IPA, em 1957 (Book, 2015). 

 
7 A produtora Mental Health Film Board foi fundada em 1950 por Aberta e Irving Jacoby. A produtora era 

especializada em filmes de saúde mental [mental health films], ou seja, películas psico-educacionais com 

objetivos terapêuticos e pedagógicos. Em 1957, quatorze películas já haviam sido lançadas, e em 1996, 

após quarenta seis anos de produções, a Mental Health foi transformada e renomeada na Metropolis Film 

Board. A Metropolis manteve os objetivos psicopedagógicos; porém, também funcionando como uma 

organização de arrecadação para as produções sem fins lucrativos (Storyvillefilms.org, 2015). 

 



12 

 

 

 

transferência e os dispositivos terapêuticos em saúde mental: a proposta do ‘cinema em 

debate na saúde mental’ (2007) apresenta o projeto da psicanalista Ester Trevisan 

realizado em um CAPS da cidade de Porto Alegre (RS). O projeto chamado “Cinema em 

Debate na Saúde Mental” consistia em levar um grupo de pacientes ao cinema. As autoras 

Lauretti et al., no Cine interactivo como estrategia de intervención grupal (2009), 

também relatam as intervenções com cinema realizadas em um grupo terapêutico, porém 

sem informar o local em que as atividades ocorriam. 

Berg-Cross et al. (1990), Hesley e Hesley (2001) e Solomon (1995) apresentam 

uma modalidade de intervenção em atendimentos psicoterápicos individuais. Berg-Cross 

et al. em Cinematherapy: theory and application (1990) propõem o uso de filmes como 

uma técnica do processo terapêutico: quando, durante o tratamento de determinado 

paciente, um tema tornar-se relevante ou problemático, o terapeuta escolhe uma película 

relacionada ao tema emergente e o indica ao paciente. Na sessão seguinte, ambos 

discutem o tema conflituoso, através das sensações que foram despertadas na experiência 

de assistir o filme. No livro Rent two films and let’s talk in the morning: using popular 

films in psychotherapy (2001), Hesley e Hesley apresentaram uma proposta similar a de 

Berg-Cross et al., em que afirmam que os filmes servem para reforçar ideias que estejam 

sendo trabalhadas em terapia, produzindo autocrítica no paciente. Solomon (2013) é 

conhecido como “Dr. Filme” e possuí três livros publicados sobre o tema8. Assim como 

Berg-Cross et al. e Hesley e Hesley, Solomon indica filmes para seu pacientes. Entretanto, 

ele elaborou em seus livros diversas listas que buscam elencar filmes que são indicados 

para cada problemática clínica. 

Prados (1951) e Zucker et al. (1960) realizam as intervenções com cinema durante 

o tratamento psiquiátrico de seus pacientes em internação e semi-internação. Para tanto, 

optam por exibir “filmes de saúde mental”, isto é, filmes que foram especificamente 

produzidos para finalidades psicopedagógicas. Over-Dependency9 (1949) e Feeling of 

                                                 

 

8 The motion picture prescription: watch this movie and call me in the morning (1995),  Reel therapy: how 

movies inspire you to overcome life’s problems (2001) e Cinemaparenting: using movies to teach life’s 

most important lessons (2005) 
9 Miguel Prados foi roteirista desse filme. 
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Rejection (1948). Zucker et al., por exemplo, relatam ter utilizado, por exemplo, a película 

Angry Boy (1950) para realizar suas intervenções (Zucker et al., 1960, p. 274).  

Berg-Cross et al. (1990), Hesley e Hesley (2001), Trevisan (2007), Lauretti et al. 

(2009) e Solomon (2013) optam por utilizar filmes comerciais, ou seja, películas que 

sejam de fácil acesso, podendo ser assistidas nos cinemas ou alugadas em locadoras10. 

Solomon indica filmes como A Guerra dos Roses (War of the Roses, 1989) e Nosso Amor 

de Ontem (The way we were, 1979) para conflitos de casais e Marcas de Um Passado 

(Clean and Sober, 1988) para pacientes que estejam tendo problemas com drogas 

(Solomon, 2013). Trevisan relata a experiência de ter assistido às películas brasileiras 

Castelo Rá-Tim-Bum, O Filme (1999) e A Partilha (2001) com seus pacientes (Trevisan, 

2007, p. 33). Te Doy Mis Ojos (2003) e A Cor Púrpura (The Color Purple, 1985) são 

exemplos dos filmes utilizados por Lauretti et al. nas intervenções (Lauretti et al., 2009, 

p. 65). 

Solomon é o único dos autores a inferir que uma discussão ou um debate pós-

filme seria prescindível. Em sua página oficial podemos encontrar tal afirmação: “quem 

precisa de um terapeuta quando você pode sentar no conforto de sua própria sala e assistir 

os filmes recomendados pelo Dr. Gary Solomon” (Solomon, 2013; trad. nossa). A própria 

realização de listas e manuais de referência para pacientes e terapeutas parece indicar a 

ideia de que nem mesmo um tratamento que acompanhe a atividade de assistir aos filmes 

seja necessário para o autor. Para Prados (1951), Zucker et al. (1960), Trevisan (2007) e 

Lauretti et al. (2009) as atividades de debate e discussão aconteciam logo após a exibição 

dos filmes. Berg-Cross et al. (1990), Hesley e Hesley (2001) e Solomon (1995) — em 

seu primeiro livro — propõem aos pacientes que assistam o filme indicado em casa, 

realizando a discussão sobre o mesmo na sessão seguinte (Oliva et al., 2010, p. 140). 

Zucker et al. (1960), Trevisan (2007) e Lauretti et al. (2009) afirmam que os 

coordenadores dos grupos pós-filme buscavam não intervir diretamente nas discussões, 

deixando com que o próprio grupo ditasse as direções do debate. Já Prados (1951), Berg-

Cross et al. (1990), Hesley e Hesley (2001) e Solomon (1995) tinham objetivos 

                                                 

 

10 A realidade do mercado cinematográfico faz com que atualmente alugar um filme não seja algo tão fácil. 

Entretanto, principalmente após o ano de 2010, diversos serviços de streaming, como Youtube e Netflix, 

substituem as praticamente extintas locadoras. 
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específicos para cada sessão e buscavam direcionar as discussões em terapia individual 

ou em grupo para o tema proposto. Na experiência de Trevisan, os debates ocorriam com 

a possibilidade de presença dos espectadores que eventualmente haviam assistido ao 

filme na mesma sessão que os pacientes do CAPS. Após o filme, um microfone era aberto 

para que qualquer um fazer seu depoimento sobre a película assistida (Trevisan, 2007, p. 

27). 

Todos os autores relataram observar que as películas promoviam identificações 

nos pacientes. Identificação com os personagens ou mesmo com os temas representados 

pelos filmes. Prados (1951) aponta para uma identificação por meio da incorporação dos 

objeto-imagens, devido a uma regressão à fase oral produzida pelo filme. Também indica 

que essas identificações ficavam menos intensas quando os pacientes viam o mesmo filme 

pela segunda vez, e assim por diante. Zucker et al. (1960, p. 279; trad. nossa) não utiliza 

ideal de “identificação”, mas comenta que os filmes intensificavam vários aspectos do 

vínculo entre os integrantes do grupo, através da constituição de um setting de 

“experiência mútua”. Segundo os psiquiatras, os efeitos dos filmes ficavam mais intensos 

nos grupos terapêuticos, aparecendo menos nas sessões individuais. Assim sendo, os 

autores interpretam que assistir as películas em grupo tinha um algum tipo de efeito de 

experiência compartilhada no próprio grupo. 

Berg-Cross et al. (1990), Hesley e Hesley (2001) e Solomon (2005) apostavam na 

concepção de que os personagens dos filmes apareciam como modelos identificatórios 

para os pacientes, sendo essa a lógica terapêutica de suas intervenções. Na realidade, é a 

própria situação conflituosa ou problemática do paciente que torna a indicação de 

determinado filme emergente. Nesses termos, a identificação é um pressuposto dos 

autores. Os personagens, as narrativas e os temas abordados pelos filmes funcionam como 

padrões morais através dos quais o paciente deve se posicionar. Berg-Cross et al. (1990) 

e Hesley e Hesley (2001) entendem que as metáforas apresentadas pelas películas são 

incorporadas ao repertório discursivo dos pacientes. Segundo os autores, se os pacientes 

puderem aplicar essas metáforas em suas próprias vidas, o tratamento será mais efetivo 

(Oliva et al., 2010, p. 140). Lauretti et al. (2009, p. 58) afirmam que, através da 

identificação dos integrantes do grupo com os personagens, eles podem se reposicionar 

em relação a uma moral, uma ideologia ou um hábito. Trevisan (2007, p. 31) indica que 

os filmes emprestam-se como linguagem na qual podemos nos identificar. 
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 Alguns autores também abordaram a questão da resistência como efeito das 

atividades. Entretanto, nesse ponto os autores mais discordam do que se complementam. 

Prados indica que as películas ajudavam os pacientes a romper com a resistência em larga 

escala, abalando as barreiras da repressão. Isso ocorria devido ao estado de letargia 

provocado pela diminuição da luz e da redução motora, exigidos pela atividade. Inclusive, 

ele faz um paralelo entre a hipnose e a intervenção com filmes, sendo que, no lugar de 

um hipnotizador, nessas atividades temos uma tela luminosa (Prados, 1951, p. 39). 

Devido a esse efeito, as películas teriam o poder de levar os pacientes a regredir para a 

fase oral, aquela na qual, segundo Prados, o terapeuta torna-se uma mãe que oferece bons 

ou maus objetos, produzindo uma ação reativa de amor ou ódio do paciente (Prados, 1951, 

pp. 40-41). Prados comenta que, quando os filmes acabavam, o pacientes deixavam de 

obter prazer oral, levando-os a ficar agressivos com o terapeuta. Nesse momento as 

resistências eram intensificadas, possibilitando a verdadeira intervenção terapêutica: o 

teste de realidade (Prados, 1951, p. 36). Para Prados o objetivo da atividade era: 

[...] ajudar o paciente a perceber a natureza emocional do 

relacionamento entre ele e seu terapeuta; no caso de uma terapia em 

grupo, ajudá-lo a reconhecer a natureza emocional da relação entre ele, 

os outros membros do grupo e o terapeuta. Ele precisa aprender a sentir 

que está revivendo, no que deveria ser um setting terapêutico adulto, 

suas próprias situações familiares infantis, um resultado que tem de ser 

atingido através de um constante teste de realidade. (Prados, 1951, pp. 

37-38; tradução nossa) 

Quando os pacientes tornavam-se resistentes e agressivos, o terapeuta teria a 

oportunidade de produzir neles um insight sobre as causas inconscientes de seus 

comportamentos, afirma Prados. O psiquiatra esclarecia para eles o caráter repetitivo de 

suas fantasia infantis em relação ao terapeuta-mãe. Segundo o psiquiatra, nesse momento 

os pacientes deveriam reconhecer seu estado regressivo, percebendo que não estavam 

comportando-se de maneira adequada para um setting adulto. Sendo assim, a atividade 

com filmes aumentava as resistências, algo esperado e desejado para dar sequência ao 

tratamento. 

Já para Zucker et al. (1960, p. 273), os filmes amenizavam as resistências do 

grupo. A redução das resistências dava-se pelo mesmo sentimento de “experiência 

compartilhada”. Entretanto, segundo os autores, as resistência podiam retornar durante as 

discussões pós-filme. Nesse caso, os pacientes passavam a fazer comentários e críticas 

em relação a aspectos técnicos e estéticos dos filmes. Segundo Zucker et al., quando isso 
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ocorria, os pacientes utilizavam os próprios filmes para evadir de discutir sobre o que eles 

sentiram durante o filme. Trevisan (2007, pp. 30-31) indica que a atividade de levar os 

pacientes do CAPS ao cinema provoca uma intensa resistência institucional; entretanto, 

a autora indica que esse não era exatamente um efeito do dispositivo cinematográfico em 

si. As “saídas” da instituição com os pacientes tinham, em geral, esse potencial 

mobilizador das dinâmicas institucionais. 

Encontramos poucas contraindicações das intervenções com cinema. Apenas 

Berg-Cross et al. (1990) e Hesley e Hesley (2001) apontam que a pratica da 

“cinematerapia” estaria indicada principalmente para pacientes com problemas nas 

relações interpessoais. Porém, fazem ressalva aos casos em que o funcionamento social 

dos pacientes esteja muito prejudicado. Contraindicam a prática para: 1) crianças da 

primeira e segunda infância; 2) pacientes com transtornos mentais graves — devido à 

possível falta de suporte domiciliar em caso de desconforto ao assistirem o filme; 3) casais 

com histórico de violência, pois há o risco de uma reação imprevisível diante de uma 

película; 4) pacientes que passaram por situações traumáticas11 semelhantes aos 

personagens do filme; e por fim, para 5) pacientes supostamente mais vulneráveis, devido 

à possiblidade da presença de cenas emocionalmente fortes que poderiam causar mal-

estar. 

 Como podemos ver, a bibliografia nos apresenta certa variedade dos tipos de 

intervenções que são realizados com a utilização de filmes como instrumento 

interventivo. Em geral, pudemos destacar que a problemática da identificação enquanto 

presente na experiência do espectador parece ser consenso entre os autores. Entretanto, a 

questão da ideologia não aparece e, se aparece, está vinculada a um efeito desejado — e 

não como um risco. A questão dos efeitos pedagógicos do cinema são uma constante e 

nos remetem à problemática da identificação e da ideologia. 

Que terapêutica e aprendizagem estejam imbricadas em certas vertentes da 

psicologia e da psicanálise não é surpresa. Freud (1913/1996, p. 190) já vislumbrava a 

possibilidade de articulação entre psicanálise e educação como uma possibilidade em 

1913. Em seu artigo Direção do tratamento e os princípios de seu poder (1958), Lacan 

                                                 

 

11 No capítulo Discussão retomamos essa questão, problematizando-a a partir de uma vinheta. 
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realizou diversas críticas a “psicologia do ego”. Elas visavam atacar a ideia de tratamento 

ortopédico do ego, que, segundo Lacan (1958a/1998, p. 596), estava sustentada em um 

“princípio autoritário dos educadores de sempre”. De certa maneira, Lacan inclusive 

aborda a questão do tratamento e da ortopedia pedagógica em termos de ideologia quando 

afirma que a psicologia do ego “se oferece aos norte-americanos para guiá-los em direção 

à happiness, sem perturbar as autonomias, egoístas ou não, que pavimentam o American 

way de chegar lá” (Lacan, 1958a/1998, p. 597). A questão da identificação é central nessa 

discussão sobre terapêutica e educação. 

Segundo Rancière (2012, p. 14), o saber é uma posição, e não um conjunto de 

conhecimentos. Entre uma posição de mestre e uma posição de aluno há uma distância 

que, em um ensino progressivo, tende a se manter preservada. Isso significa que a posição 

do mestre — aquela de quem sabe de alguma coisa — sempre se mantém “um passo à 

frente” da posição do aprendiz. Trata-se de uma prática de embrutecimento, pois o 

aprendiz precisa primeiramente aprender sobre a sua própria incapacidade. Uma vez 

aprendida sua própria ignorância em relação ao mestre, o aluno está fadado à 

desigualdade de inteligências. O abismo que se apresenta é uma ilusão intransponível que 

tem por objetivo blindar a posição privilegiada do mestre. Para que a educação não padeça 

do embrutecimento e possa ser uma prática emancipadora, o educador precisa posicionar-

se como um “mestre ignorante”: 

O que este ignora é a distância embrutecedora, a distância transformada 

em abismo radical que só um especialista pode “preencher”. [...] A 

distância que o ignorante precisa transpor não é o abismo entre sua 

ignorância e o saber do mestre. É simplesmente o caminho que vai 

daquilo que ele já sabe àquilo que ele ainda ignora, mas pode apreender 

como aprendeu o resto, que pode aprender não para ocupar a posição 

intelectual, mas para praticar melhor a arte de traduzir, de pôr suas 

experiências em palavras e suas palavras à prova, traduzir suas 

aventuras intelectuais para uso dos outros e de contratraduzir as 

traduções que eles lhe apresentam de suas próprias aventuras. 

(Rancière, 2012, p. 15) 

A questão da educação não é central em nossa pesquisa, mas de certa maneira ela 

esteve presente durante toda a nossa trajetória. Acreditamos que isso tenha ocorrido 

devido à tensão constante entre as intervenções psicanalíticas de qualquer natureza e a 

educação. Trata-se de uma certa anomalia de nossa própria pesquisa, da qual não 

conseguimos ter uma dimensão mais clara dos elementos que estavam ali em jogo. Mas 

essa incerteza quanto à inclusão da problemática da aprendizagem iluminou uma questão 
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essencial para nosso objetivo de pesquisa. Uma das principais dificuldades que 

encontramos ao longo de nossa trajetória foi a constante imprecisão ou, até mesmo, 

ausência de produções sobre práticas interventivas com cinema. Apesar do cinema 

aparentemente fazer parte do rol de instrumentos de intervenção disponíveis para os 

psicanalistas, dificilmente encontramos textos, artigos, livro ou qualquer outro material 

que proporcionasse uma fundamentação teórica e crítica satisfatória. Na realidade, 

encontramos algumas publicações de experiências dispersas — assim como os dados da 

pesquisa de Lampropoulos, Kazantzis e Dane (2004) — indicando que, ao menos nos 

EUA, boa parte dos psicólogos diz se utilizar de filmes como intervenção. 

Assim sendo, para além de todos os possíveis leitores que essa pesquisa poderá 

ter, definimos como principais interlocutores os profissionais que tenham a intenção de, 

ou a experiência em, realizar intervenções clínico-políticas com cinema. Nossa vertente 

teórica e nosso posicionamento acadêmico-político nos limitam a falar de uma posição 

que articula a psicanálise com a psicologia social. Entretanto, acreditamos que 

profissionais de diversas áreas poderão encontrar nesta pesquisa ao menos referencias que 

indiquem quais efeitos e quais riscos podem ser esperados de uma intervenção 

psicanalítica com dispositivos cinematográficos. Acreditamos que as dificuldades que 

encontramos nesta pesquisa sejam minimamente atenuadas para próximos pesquisadores 

e profissionais.      

Iniciamos com o capítulo Cinema e Ideologia, buscando na teoria do cinema 

reflexões acerca da discussão sobre a problemática da ideologia. Utilizamos a teoria do 

dispositivo cinematográfico apresentada por Jean Louis-Baudry devido a sua pertinência 

em relação à história da teoria do cinema, assim como às suas articulações com o 

pensamento de Michel Foucault, Louis Althusser e Jacques Lacan. A produção de Baudry 

teve efeitos importantes no campo cinematográfico, apresentando-se como uma discussão 

atual e implicada. Baudry destaca que a experiência cinematográfica esconde um aparelho 

de base que tem por finalidade a produção de um efeito de “impressão de realidade”, ao 

mesmo tempo em que apaga seus rastros do produto final: o filme. Nesse capítulo 

buscaremos compreender o que pode ser entendido como efeito ideológico do cinema, 

assim como sua articulação com a problemática da identificação. 

Das reflexões produzidas pela discussão entre cinema e ideologia, passamos para 

o capítulo Psicanálise e Identificação, em que buscamos na teoria psicanalítica a 
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problematização do fenômeno da identificação — naquilo em que ele está implicado no 

laço social. Recorremos a Sigmund Freud e Jacques Lacan como autores de destaque 

nesse capítulo. Tomamos a problemática lacaniana do estádio do espelho como eixo 

central, principalmente por ela articular as ideias freudianas acerca da identificação, assim 

como por elaborar uma importante reflexão sobre a pulsão escópica. Nesse capítulo 

apresentamos a ideia que a identificação primária é sustentada por uma ficção presente 

no campo do Outro. Assim como no dispositivo cinematográfico, o efeito desta 

identificação é uma “impressão de realidade” que marca a constituição psíquica do 

sujeito. 

Nosso capítulo final apresenta algumas amarrações que concluímos necessárias, 

porém ele tem como principal efeito uma série de desamarrações. Oferecemos ali algumas 

reflexões que acreditamos importantes para quem possa utilizar um dispositivo 

cinematográfico em uma intervenção psicanalítica. A discussão final aborda questões 

relativas aos dispositivos presentes na clínica psicanalítica, assim como os próprios 

aparelhos institucionais da psicanálise. Trazemos uma vinheta apresentada por Felícia 

Knobloch em um texto sobre a experiência do trauma — que, de certa maneira, relaciona-

se com o tema proposto — e finalizamos a pesquisa retomando o uso do conceito de jogo 

lúdico [Spiel] entre Freud e Benjamin como um conceito articulador entre clínica, política 

e cinema. 
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2. Cinema e Ideologia. 

Com o intuito de buscar — na própria teoria do cinema — formulações que 

apontem para uma teoria da ideologia no campo cinematográfico, recorremos à teoria do 

dispositivo do escritor e teórico Jean-Louis Baudry (1930-2015). Ela contém algumas das 

articulações mais provocativas e singulares sobre a problemática entre ideologia e 

cinema, já que Baudry compreende a ideologia como vocação fundamental do dispositivo 

cinematográfico, levando em conta aquilo que denominou aparelho de base. Essa 

radicalidade escandalizou as vertentes teóricas e práticas do cinema nos anos 1970, pois 

rumava em direção oposta a qualquer utopia ou elogio do dispositivo técnico 

cinematográfico, além de sobrepor este às estruturas narrativas e aos sistemas de 

representação. Buscaremos apresentar a maneira pela qual Baudry identifica como todos 

os processos da confecção de filme articulam-se com a ideologia dominante. Esse é um 

passo importante em nossa dissertação, principalmente por apontar os efeitos da 

experiência cinematográfica através de uma crítica que leva em consideração seus 

próprios mecanismos de funcionamento. 

A visada de Baudry em relação à ideologia no cinema é bastante original e, em 

diversos aspectos, parece estar articulada à noção de Aparelhos Ideológicos do Estado 

(AIE) de Louis Althusser (1916-1990). Tal referência não aparece nos artigos de Baudry; 

no entanto, é possível tecer algum comentário sobre a ideia de aparelho de base e os AIE 

de Althusser, principalmente devido à contemporaneidade dos conceitos — ambos 

formulados em 1970. Mas a descrição de tal conceito apresentada na obra baudryniana 

não oferece margens seguras para essa aproximação; o que não muda o fato de Baudry 

(1970) apresentar uma concepção na qual desaparecem as “ideias” como núcleo da 

ideologia, dando destaque para “práticas”, “técnicas” e uma consistente definição de 

“aparelho” na centralidade da ideologia. De certa maneira, as formulações de Baudry 

correspondem à noção de AIE de Althusser, assim como demonstra-se afinada com a 

questão de nossa pesquisa, no sentido de pensar a ideologia enquanto operante em uma 

prática: intervenções psicanalíticas com cinema.  

Já a noção de dispositivo, em Baudry, é contemporânea à formulação de Michel 

Foucault (1926-1984) sobre o mesmo conceito. A proximidade entre os trabalhos de 

Baudry e Foucault favorece uma compreensão conjunta entre os autores sobre o conceito 
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de dispositivo. Porém, como veremos, os dispositivos em Foucault estão relacionados 

com a descrição do exercício de poder, não tanto com a operabilidade da ideologia. Uma 

articulação entre dispositivos e AIE é possível, como demonstra Žižek em Vivendo no fim 

dos tempos (2012) e Menos que nada: Hegel e a sombra do materialismo dialético (2013). 

Althusser (1970/1996), Foucault (1977/2012), Agamben (2009) e Žižek (2013) serão 

convocados para auxiliar a compreensão e dar corpo às discussões já promovidas por 

Baudry. Entretanto, essa discussão só nos é pertinente no que pode nos auxiliar a 

compreender o fenômeno ideológico no dispositivo cinematográfico. Assim sendo, este 

capítulo privilegia o conceito de ideologia que pode ser decantado das formulações de 

Baudry sobre o cinema. 

Esse caminho nos levará a reconhecer alguns conceitos e algumas categorias de 

trabalho que poderão ser mais bem exploradas em nossas discussões subsequentes com a 

teoria psicanalítica. O autor tinha como principal campo de interlocução a teoria 

cinematográfica, apesar de não se reconhecer como um “especialista do cinema” (Baudry, 

1978, p. 9; trad. nossa). Isso não muda o efeito retumbante que sua teoria do dispositivo 

teve na teoria do cinema pós anos 1970. Ele, em seus artigos, tece algumas conexões de 

sua teoria com o conceito de estádio do espelho lacaniano, assim como com a 

metapsicologia freudiana; mas a possibilidade de se utilizar o cinema como uma 

intervenção psicanalítica não aparece em momento algum na obra de Baudry — suas 

preocupações direcionavam-se para a crítica da ideologia, através da experiência 

cinematográfica. Será de nossa alçada, então, articular a teoria do Baudry com o campo 

psicanalítico, já que o escritor francês somente ensaia tal articulação. 

 

2.1.  Uma breve contextualização. 

 

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970 a revista Cinéthique estava 

empenhada na desconstrução das teorias cinematográficas de inspiração existencial-

fenomenológica, fundamentadas principalmente nas ideias de André Bazin12 (1918-

                                                 

 

12 André Bazin foi um renomado crítico de cinema e o principal teórico de cinema da tradição realista. 

Nascido na França, foi o grande mentor do importante movimento cinematográfico de vanguarda francês 
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1958), que até então davam corpo à revista Cahiers du cinéma. As críticas tinham como 

alvo a teoria do realismo e o conceito de “efeito de realidade” ou “efeito-janela” proposto 

pelo autor. Baudry era integrante do grupo responsável pela Cinéthique, juntamente com 

Philippe Sollers (1936-), Julia Kristeva (1941-) e outros13. Esse período correspondia a 

um momento de grande efervescência política, social, cultural e intelectual na França, 

precedendo e sucedendo a greve geral e os protestos de maio de 1968; momento 

contemporâneo também à segunda metade dos seminários de Lacan, em meio a intenta 

de “retorno a Freud” — exercendo grande influência nas teorizações francesas sobre 

cinema. Ambas as revistas francesas eram traduzidas para diversas línguas, fazendo com 

que seus embasamentos teóricos fossem expressivamente difundidos pelo mundo. 

Tratava-se de um período em que se acreditava possível uma sólida síntese de 

ideias de diversos e divergentes campos do saber; por exemplo, a tarefa de tomar o cinema 

como objeto de uma perspectiva teórica híbrida entre marxismo, psicanálise e semiologia 

parecia viável. Segundo Xavier (1983), as sínteses propostas com o tempo mostraram-se 

problemáticas, fazendo com que os anos 1970 figurassem diversos “[...] desquites, 

reconciliações, rearranjos e ressentimentos” (Xavier, 1983, p.356). As influências da 

psicanálise, entretanto, mantiveram-se como ponto estável desses processos, levando a 

uma situação em que a perspectiva psicanalítica tornou-se a maneira hegemônica de se 

pensar o cinema na França. É nesse cenário que Baudry publica, em 1970, na revista 

Cinéthique, o artigo Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base, 

(1970) que, para Xavier (1983), é “[...] um ponto de inflexão escrito em plena polêmica, 

texto que permanece referência obrigatória ao longo dos anos, tendo larga influência na 

produção teórica [...]” do cinema (Xavier, 1983, p. 357). 

Cinco anos depois, Baudry publicou outro artigo, O dispositivo: aproximações 

metapsicológicas à impressão de realidade no cinema (1975), desta vez no famoso 

volume 23 da revista Communications. Esse volume, organizado por Christian Metz, 

Reymond Bellour e Thiery Kunstzel, reunia artigos de diversos autores — como Roland 

Barthes, Félix Guattari e o próprio Metz — influenciados pelo texto de Baudry, de 1970. 

                                                 

 

que ficou conhecido como Nouvelle Vague. Fundou a revista Cahiers du cinéma, juntamente com Jacques 

Doniol-Valcroze e Lo Luca em 1951. 

 
13 Trata-se do mesmo grupo responsável pela importante revista de literatura Tel quel, do mesmo período.  
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No novo artigo, encontramos sua teoria do dispositivo, possivelmente derivada daquela 

proposta por Foucault ao longo dos anos 1970. Suas ideias expostas nesses dois artigos 

obtiveram grande repercussão entre os teóricos do cinema. Segundo Xavier (2005), os 

textos apresentam uma “[...] síntese do percurso da teoria nos anos 1970, propondo uma 

análise crítica do efeito-janela que levava em conta não só as características próprias da 

imagem, mas também as condições psíquicas de sua recepção” (Xavier, 2005, p. 178). 

Os efeitos ideológicos no cinema estão sedimentados em seu próprio aparato 

técnico da confecção de filmes, em seu aparelho de base; assim como no próprio 

dispositivo de projeção, o dispositivo, que antecipa um lugar de sujeito para o espectador. 

Baudry, “[...] inverte a tradição e vê na simulação, na produção de efeitos (ilusórios) de 

conhecimento, o destino maior da nova arte (visão que julga confirmada pela permanência 

do ilusionismo do cinema industrial)” (Xavier, 2003, p.48). Isso o direciona para novas 

reflexões sobre a ideologia no cinema e como denunciá-la, produzindo “efeitos de 

conhecimento” (Baudry, 1970/1983, p. 386).  

Baudry rompe com as propostas predominantes da tradição realista da teoria 

cinematográfica, aproximando-se de algumas reflexões que estavam presentes na corrente 

formalista da teoria do cinema. Porém, sua teoria do dispositivo também se distancia do 

formalismo, principalmente no que tange a discussão sobre a ideologia no cinema. A 

intervenção de Baudry “[...] põe em questão a constante promessa de um estilo mais 

verdadeiro e dirige seu ataque às premissas do cinema em geral, examinando mais a fundo 

as condições do espectador” (Xavier, 2003, p. 47). Para Baudry, tanto faz evitar as 

distorções promovidas pela montagem, como propõem Bazin (1985/2014), ou presar pela 

coerência entre posicionamento político e argumento, como propunha Eisenstein 

(1923/1983). O próprio escritor entende que os efeitos de seus artigos estão relacionados 

ao fato de que ele não estava vinculado a nenhuma tradição da teoria ou crítica do cinema. 

De alguma maneira, não precisar defender sua reputação de filmólogo, permitiu-lhe uma 

abertura para o julgamento crítico. 

Portanto, a teoria de Baudry apresenta-se em dois artigos que dão destaque aos 

dois conceitos que exploraremos neste capítulo. Com o artigo Cinema: efeitos ideológicos 

produzidos pelo aparelho de base (1970), recolheremos a noção de aparelho de base, 

pois trata-se do terreno no qual Baudry planta sua hipóteses. O aparelho de base figura 

como a radicalidade de toda teoria do dispositivo baudryniana; isso ocorre devido ao 
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mergulho que o escritor faz nos processos técnicos da confecção de um filme, desde a 

ideia do cineasta até a exibição em uma sala de projeção. Desse mergulho, o autor recolhe 

diversas problemáticas que o levam a afirmar que a base técnica — ou seja, o aparelho de 

base da cinematografia — é inerentemente ideológico. Em O dispositivo: aproximações 

metapsicológicas à impressão de realidade no cinema (1975), acompanhamos Baudry no 

desenvolvimento da sua hipótese sobre o dispositivo cinematográfico. Ali ele recorre à 

Platão, Freud e Lacan para promover analogias e homologias entre a alegoria da caverna, 

a metapsicologia psicanalítica e a experiência cinematográfica; a hipótese sobre a 

ideologia ganha peso na discussão sobre o desejo histórico da humanidade por um 

simulacro de realidade — ou seja, por um dispositivo de ilusão. 

 

2.2.  O aparelho de base. 

 

Há na teoria formulada por Baudry uma diferenciação fundamental para a 

compreensão de sua proposta que não aparece em Cinema: efeitos ideológicos produzidos 

pelo aparelho de base, de 1970. Apenas no segundo texto, O dispositivo: aproximações 

metapsicológicas à impressão de realidade no cinema (1975), em uma nota de rodapé, 

há um alerta relacionado a certa confusão conceitual entre os termos franceses: appareil 

e dispositif. Ambos os termos foram traduzidos para o inglês como apparatus, levando a 

mal-entendidos14. Esta é a única vez que o autor fará uma distinção mais pragmática sobre 

os tais termos, sendo que a mesma precisa ser subentendida em seus textos. Na nota de 

rodapé, Baudry (1975) afirma: 

[...] de um modo geral, é possível distinguir o aparelho de base, que diz 

respeito a todos os equipamentos e operações necessários para a 

produção de um filme e a sua projeção, do dispositivo, que se refere 

apenas à projeção e que inclui o sujeito a quem a projeção se dirige. 

Assim, o aparelho de base comporta tanto a película, a câmera, o 

desenvolvimento, a montagem encarada em seu aspecto técnico etc. 

quanto o dispositivo da projeção. Há uma boa distância entre o aparelho 

de base e a câmara apenas, à qual quiseram (a gente se pergunta por 

                                                 

 

14 Na antologia organizada por Ismail Xavier, A experiência do cinema: antologia (1983), há uma nota de 

rodapé do tradutor Hugo Sérgio Franco indicando a distinção entre os termos. Porém, essa nota está na 

sessão dedicada a textos de Chiristian Metz, não havendo indicação alguma quando do texto de Baudry 

presente na mesma coletânea. 
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que, para servir a qual intriga) que eu me limitasse. (Baudry, 1975, pp. 
58-59, n.1; tradução nossa) 

 

Portanto, temos que o texto de 1970 aborda com maior precisão os elementos 

constitutivos do aparelho de base, incluindo como elemento deste o próprio dispositivo 

cinematográfico, que é retomado e mais aprofundado no texto de 1975. A grande 

inovação de Baudry, em termos de teoria do cinema, está em localizar no dispositivo 

cinematográfico os efeitos da ocultação dos processos e operações do aparelho de base, 

do qual o dispositivo em si é apenas um elemento. Ao recuperar o mito da caverna de 

Platão e a metapsicologia freudiana, Baudry assinala que a ocultação dos mecanismos 

operantes na caverna e no aparelho psíquico são análogos aos mecanismos de 

dissimulação do dispositivo cinematográfico. Porém, a radicalidade dos textos de Baudry 

vai além, reconhecendo que, do início ao fim — da realidade objetiva ao produto final 

(projeção do filme para espectadores) —, esse tipo de dissimulação já está operante, 

associada a processos outros que, assim como essa ocultação, incidem como 

atravessamento ideológico constitutivo e inerente a qualquer produção cinematográfica.  

É nesse ponto que Xavier (2005, p. 202) aponta a teoria do dispositivo de Baudry 

como “beco sem saída”, ou seja: ela, com sua radicalidade, solapa das grandes tradições 

da teoria do cinema (realismo, formalismo e até mesmo do cinema clássico) a 

reivindicação de uma natureza de revelação da verdade do cinema. Baudry “[...] inverte 

a tradição e vê na simulação, na produção de efeitos (ilusórios) de conhecimento, o 

destino maior da nova arte (visão que julga confirmada pela predominância do 

ilusionismo do cinema industrial)” (Xavier, 2003, pp. 47-48). Ou seja, há no próprio 

mecanismo ilusório a potencialidade da produção de um efeito de conhecimento, que não 

significa escapar da ilusão, mas uma espécie de construção que sustentaria a denúncia da 

ideologia e a crítica do idealismo (Baudry, 1970/1983, p. 386). Este aparelho de base foi 

apresentado por Baudry, no texto de 1970, exatamente como podemos observar na figura 

1.  



26 

 

 

 

 

Figura 1. O aparelho de base (Baudry, 1970/1983, p.  385) 

A figura 1 representa a especificidade cinematográfica segundo Baudry 

(1970/1983), isto é, o processo de transformação da realidade objetiva em produto final. 

Exemplifica que, entre a captura das informações luminosas que chamuscam a película e 

o filme sendo projetado em uma sala de cinema, há um trabalho que pode ficar à mostra 

ou dissimulado. Se o trabalho ficar à mostra, o consumo do produto produzirá um efeito 

de conhecimento; caso seja dissimulado, seu consumo estará impregnado por uma mais-

valia ideológica. A pergunta que nos guiará no exame do esquema a seguir é: 

Se os instrumentos (a base técnica) produzem efeitos ideológicos 

específicos, e se tais efeitos são determinados pela ideologia dominante, 
nesse caso, a dissimulação da base técnica também provocará um efeito 

ideológico determinado. Sua inscrição, sua manifestação como tal, 

deveria, pelo contrário, produzir um efeito de conhecimento — ao 

mesmo tempo atualização do processo do trabalho, denúncia da 

ideologia e crítica do idealismo. (Baudry, 1970/1983, p. 386) 

   

Portanto, a preocupação de Baudry se restringe aos possíveis efeitos ideológicos 

do aparelho de base, ou seja, do próprio instrumental técnico do cinema. A teoria do 

dispositivo debruça-se sobre a problemática da ideologia no cinema, reinserindo o 

dispositivo cinematográfico e o aparelho de base numa tradição de ciência moderna que 

coincide exatamente com o desenvolvimento de dispositivos óticos como luneta, 

telescópio, microscópio, camera oscura, câmera etc.. Baudry vai além das categorias de 

análise textual e contextual para problematizar o cinema enquanto ideologia; ele aponta 

para um caráter ideológico estrutural na aparelhagem técnica do cinema que 
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invariavelmente afeta o produto final da experiência cinematográfica, a saber, o momento 

da projeção que inclui o espectador, o dispositivo cinematográfico. 

O esquema representa o trajeto da confecção de um filme. Esse trajeto inicia-se 

no canto direito superior com a realidade objetiva, ou seja, o material bruto do cinema. O 

final do trajeto é o momento da projeção, onde o produto final é exibido para o público 

— também denominado “dispositivo”. O primeiro ponto para a compreensão do esquema 

é que há uma divisão vertical separando o lado direito, que corresponde ao início e o final 

da confecção cinematográfica, do lado esquerdo, em que se situa a maior parte da 

elaboração fílmica. Essa divisão marca aquilo que permanece visível do processo 

cinematográfico (lado direito) e o que é omitido (lado esquerdo). Assim sendo, a linha 

que separa a realidade objetiva do produto final constitui a própria distância entre o início 

do processo e seu produto final, indicando que o mesmo “[...] não deixa perceber a 

transformação efetuada” no processo (Baudry, 1970/1983, p. 385). 

 

2.2.1. Realidade objetiva (luz). 

 

 A realidade objetiva pode ser entendida como o material bruto do cinema, ou seja, 

a realidade enquanto raios de luz e sombras. Nisso a realidade objetiva nada tem a ver 

com a realidade enquanto materialidade objetiva — o que significa que a realidade 

objetiva seria aquilo que se oferece à percepção enquanto realidade, mas só o que se 

oferece. Em termos de cinema, faz sentido identificar o fenômeno luz como realidade 

objetiva, por resumir o fenômeno perceptivo óptico como um processo de captação de 

uma diversidade de efeitos luminosos. Em outros termos, a captura das imagens em 

película é exatamente as marcas/queimaduras que a luz absorvida pela câmera faz no 

negativo. Mesmo o processo da decupagem, que pode vir antes da filmagem em si, parece 

referir-se diretamente à percepção óptica de uma realidade objetiva que se resume a luz. 

Aqui também podemos recorrer a Lacan (1953-1954/2009) quando, ao falar sobre 

óptica, apresenta uma curiosa reflexão sobre o fenômeno óptico do arco-íris, trazendo 

uma interessante problematização em relação à realidade. O psicanalista põe em xeque a 

distinção precipitada que frequentemente fazemos entre fenômenos subjetivos e 
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objetivos. De quebra, questiona o estatuto da realidade em uma câmera — nesse caso, a 

fotográfica — que, como sabemos, é à base para o cinematógrafo: 

Quando vocês veem um arco-íris, veem algo de inteiramente subjetivo. 

Vocês o veem a uma certa distância que se desenha na paisagem. Ele 

não está lá. É um fenômeno subjetivo. E, entretanto, graças a um 

aparelho fotográfico, vocês o registram de modo inteiramente objetivo. 

Então o que é isso? Não sabemos mais muito bem, não é?, onde está o 

subjetivo, onde está o objetivo. Ou não seria que temos o hábito de 

colocar no nosso compreendedorzinho uma distinção muito sumária 

entre o objetivo e o subjetivo? O aparelho fotográfico não seria um 

aparelho subjetivo, inteiramente construído com a ajuda de um x e um 

y, que habitam o domínio em que vive o sujeito, quer dizer, o da 

linguagem? (Lacan, 1953-1954/2009, p. 106) 

 

Lacan está de acordo com Baudry. A materialidade objetiva de um arco-íris é 

praticamente nula, pois depende totalmente da presença de um olho, que testemunhe a 

função de prisma das gotículas de água atravessadas por um feixe de luz branca. 

Entretanto, isso não impede que uma câmera, seja fotográfica ou cinematográfica, registre 

tal fenômeno enquanto realidade objetiva, nos termos de Baudry. A realidade objetiva de 

uma câmera está relacionada a tudo o que se apresente enquanto realidade imagética, por 

mais que dependa de uma ilusão óptica. Para o aparelho de base não há realidade para 

além daquilo que se registra em filme. O interessante na reflexão de Lacan é que ele não 

deixa de reconhecer o recorte do campo da linguagem na estrutura do aparelho 

fotográfico. Lacan aponta aqui para uma identificação estruturante entre câmera e olho, 

reflexão presente em Baudry quando este esmiúça a câmera enquanto elemento do 

aparelho de base. O que importa na noção de realidade objetiva é sua especificidade 

cinematográfica, ou seja, que é “[...] uma a natureza que fala à câmera e outra a que fala 

aos olhos” (Benjamin, 1989/2014, p. 99). 

  Em Blow-up – Depois daquele beijo (Blow-up, 1966), o diretor Michelangelo 

Antonioni joga com essa especificidade da câmera. Ao relevar as fotos que haviam tirado 

de um casal namorando no parque, o fotógrafo Thomas percebe que o casal na realidade 

estava discutindo e que havia um homem misterioso atrás dos arbustos com um revolver. 

As fotografias começam a revelar a câmera havia captado uma realidade outra, distinta 

da que Thomas havia captado com os próprios olhos. Recortando, ampliando, distorcendo 

e colocando as fotografias em uma sequência lógica, o fotógrafo descobre ter em mão a 

evidência de um crime, pois havia fotografado um corpo estirado no chão. Entretanto, o 

estúdio de Thomas é assaltado, provavelmente pelo assassino, sobrando apenas uma única 
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foto do acontecimento. Trata-se da foto do corpo estirado no parque. Porém, trata-se de 

uma foto que fora ampliada e recortada, de maneira que a imagem ficou completamente 

distorcida. A ausência de uma sequência narrativa dos eventos faz com que a fotografia 

transforme-se em apenas um borrão, ou como uma “arte abstrata”, como diz uma amiga 

à Thomas. 

  

2.2.2. Decupagem/Roteiro. 

 

O segundo processo do esquema é a decupagem e o roteiro. O roteiro é a forma 

escrita do filme, nele encontra-se desde descrições de cenário e personagens, passando 

por diálogos e narrações, até anotações técnicas sobre qualquer outra etapa do processo 

cinematográfico. Essa forma escrita do filme também é conhecida como argumento ou 

guião. A decupagem é um termo cinematográfico que define o processo pelo qual o filme 

é decomposto em sequências de planos. Ela não é apenas a transposição do roteiro em 

imagens, mas também a maneira pela qual estas se organizarão tempo-espacialmente ao 

longo do desenvolvimento do filme. Porém, é possível argumentar que a decupagem 

possa ser a própria confecção do roteiro cinematográfico em si (Xavier, 2005, p. 27). 

Bazin (1985/2014) apresenta um exemplo muito esclarecedor sobre a decupagem: 

Um personagem, trancado num quarto, espera que seu carrasco venha 

a seu encontro. Ele fixa angustiadamente a porta. No momento em que 

o carrasco vai entrar, o diretor não deixará de fazer um close da 

maçaneta da porta girando devagar; esse close é psicologicamente 

justificado pela extrema atenção da vítima ao sinal de sua aflição. É a 

sequência de planos, análise convencional de uma realidade contínua, 

que constitui propriamente a linguagem cinematográfica. (Bazin, 

1985/2014, p. 293) 

       

Essa passagem traz a visualização do diretor como ponto crucial desse processo. 

De fato, a decupagem é um processo imaginativo, apesar de poder ser transposta para um 

storyboard ou algo do tipo. Esse é o processo pelo qual o texto narrativo transforma-se 

em texto fílmico, ou seja, uma sequência de imagens inscritas dentro de cenas. 

Exatamente pelo fato de a decupagem constituir a linguagem cinematográfica que ela se 

encontra na mesma etapa do roteiro no esquema. Burch (1969/2011) compreende a 

decupagem como o último estágio do roteiro, “[...] as indicações técnicas que o diretor 

julga necessário registrar no papel, e que permite a seus colaboradores acompanharem o 



30 

 

 

 

trabalho no plano técnico, preparando, em função dele, sua própria participação” (Burch, 

1969/2011, p. 23). Para explicar decupagem, Xavier apresenta a maneira como se 

relacionam a esse processo o plano e o ponto de vista, que é explorado como um dos 

principais eixos do argumento de Baudry: 

[...] definimos por enquanto decupagem como processo de 

decomposição do filme (e, portanto das sequências de cenas) em planos. 

O plano corresponde a cada tomada certa, ou seja, à extensão de filme 

compreendida entre dois cortes, o que significa dizer que o plano é um 

segmento contínuo da imagem. O fato de que plano corresponde a um 

determinado ponto de vista em relação ao objeto filmado (quando a 

relação câmera-objeto é fixa), sugere um segundo sentido para este 

termo que passa a designar a posição particular da câmera (distância e 

ângulo) em relação ao objeto. (Xavier, 2005, p. 27) 

 

Em resumo, a decupagem é o primeiro momento no qual o espectador é 

automaticamente antecipado, antes mesmo da filmagem. O que será visto pelo espectador 

começa a sofrer suas primeiras determinações, antecipando sua posição de testemunha. 

Quando o roteirista — ou o diretor — opta por tal sequência de planos, a partir de sua 

visualização de como a cena deve organizar-se no espaço e no tempo fílmico, o ponto de 

vista do espectador é antecipado e definido. Obviamente que mudanças ocorrem entre a 

visão do diretor e a execução do próprio filme; porém, há de se reconhecer que parte do 

processo de transformação da “realidade objetiva” já se inicia nesse primeiro processo da 

confecção de um filme, como demarca Baudry. Já há uma determinação nessa escolha 

que influenciará todos os outros processos do aparelho de base. Para exemplificar, 

tomemos como exemplo a entrevista de Stanley Kubrick (1928-1999) sobre as locações 

de Laranja mecânica (A clockwork orange, 1971). O filme foi essencialmente rodado em 

locações com cenários naturais da cidade de Londres, mas algumas cenas precisaram ser 

filmadas em estúdio. Kubrick em entrevista para Michel Ciment (2013) explica: 

[No filme] só há quatro cenários e eles foram construídos em uma 

fábrica abandonada: o Korova Milk Bar, a entrada e o banheiro na casa 

dos Alexander, e o vestiário da prisão. E adotamos essa solução porque 

não encontramos um lugar adequado para filmar. Eu queria que os 

lugares tivessem um aspecto ligeiramente futurista e comprei todos os 

números antigos dos últimos dez anos de três revistas de arquitetura. A 

maioria dos lugares interessantes que acabamos escolhendo foram 

descobertos dessa maneira. Estava fora de cogitação ir procurar em 

Londres, pois demoraria uns cinco anos. (Ciment, 2013, p. 120) 
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 Como vemos nessa passagem, o diretor possuía de maneira muito delimitada o 

que gostaria de filmar, o que esperava que fosse visto por seus espectadores. Há um 

direcionamento total sobre o que irá e o que não irá participar do campo de visão da 

câmera — e, por consequência, do espectador. É possível argumentar, como veremos com 

Benjamin (1989/2014), que a câmera captura mais realidade objetiva do que o antecipado 

pelo diretor, pelo cinegrafista ou pelo diretor de arte. Mas isso não muda o recorte que já 

ocorre, de antemão, na escolha dos fragmentos de realidade que comporão a diegese15. 

 Mesmo se recorrermos a exemplos mais radicais, como o filme Acossado (À bout 

de souffle, 1960) de Jean-Luc Godard, reconheceremos que a realidade objetiva 

dificilmente não é de um jeito ou outro antecipada e predeterminada. Carlos (2011) 

ressalta a maneira como Godard buscou apostar no improviso com o intuito de ir “[...] às 

ruas e ao mundo, abandonar o fundo falso do modo de produção industrial e abrir-se ao 

real, fazendo o público sentir o pulsar da vida” (Carlos, 2011, p. 42). Godard filma o dia-

a-dia, escrevia as cenas durante o café da manhã e as filmava depois. Tanto quanto 

Kubrick, Godard tem uma intenção e faz seu recorte da realidade objetiva para atingir 

determinado efeito nos espectadores. Mesmo que aparentemente a situação de improviso 

liberte o diretor para filmar “acontecimentos”, e não apenas ilusões premeditadas, o breve 

momento de escrever algo pela manhã e filmá-lo posteriormente era imprescindível para 

Godard. 

 

2.2.3. Película/Câmera (registro sonoro)16. 

 

                                                 

 

15 Diegese é uma palavra de origem grega que busca definir a realidade ficcional sobre a qual o filme 

sustenta-se. Por exemplo, em uma cena que mostra uma árvore em uma planície, quando adicionamos, por 

meio de edição, o som de pássaros cantando, estes passaram a compor a realidade diegética do filme. A 

presença da imagem de pássaros na tela acaba sendo totalmente prescindível, para que na diegese possamos 

conceber que pássaros vivem naquela árvore. 

 
16 O artigo de Baudry refere-se a película do filme como lugar em que opera a inscrição da câmera. 

Atualmente, poucos filmes são realizados com rolos de película cinematográfica, já que convivemos com 

a possibilidade e facilidade da realização de gravações em câmeras digitais. Entretanto, indicamos que a 

troca das películas cinematográficas por informações digitais (bits) muda pouco nossa discussão. Talvez 

poderíamos investigar o que mudanças a digitalização da inscrição cinematográfica produziu em seus 

efeitos ideológicos. 
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 Seguindo com o esquema, temos a etapa em que a câmera entra no processo — 

assim como a película e, possivelmente, o registro sonoro. Retomando a linha vertical 

que divide o esquema, notamos que a câmera ocupa uma posição intermediária no 

processo, distanciada do material bruto (realidade objetiva), assim como do produto final 

(filme em projeção). Para Baudry, no desenrolar dos processos de produção de um filme, 

a câmera ocupa um lugar central, marcado por uma transformação. É na câmera que 

ocorre a inscrição da realidade objetiva, caracterizada por uma impressão de diversas 

intensidades luminosas. Cabe insistir que essa inscrição na película diferencia-se da 

transformação do material significante operada na decupagem (transformação linguística) 

ou, ainda, na montagem (transformação imagética). Segundo Baudry, a inscrição operada 

pela câmera não pode ser reduzida a uma transcrição ou tradução da realidade objetiva; 

trata-se, mesmo, de uma “mutação do material significante” (Baudry, 1970/1983, p. 385). 

Cabe aqui retomarmos o aspecto de mediação realizado pela câmera 

cinematográfica, pois ela é aquela que representa os espectadores no set de filmagens. Ela 

é a marca de que a presença do espectador se faz de antemão; porém, a presença da 

câmera, em si, precisa ser ignorada — o ator não pode “olhar para a câmera”. O 

espectador precisa esquecer de que há uma câmera mediando sua experiência, precisa 

sentir-se excluído da cena que assiste, demanda a ilusão de estar assistindo através do 

olho de uma fechadura. Para que a câmera possa representar o espectador no jogo da cena 

cinematográfica, ela precisa ser apagada da mediação. Um “recalque necessário” se faz 

imprescindível (Goldenberg, 2010, p. 74): o recalque da câmera como espectador. 

Esse imperativo é um efeito do necessário apagamento da câmera enquanto 

mediadora da diegese e espectador. Os filmes de Jean-Luc Godard são exemplares de 

como ao olhar para a câmera e dirigir-se diretamente ao espectador é a melhor maneira 

de apagar a câmera do processo como máquina de mediação. Godard é subversivo, pois 

retorna à verdadeira magia do cinema que estava presente nos primeiros filmes dos irmãos 

Lumière e em O Grande Roubo do Trem (The Great Train Robbery, 1903) de Edwin S. 

Porter, por exemplo. A cena final de O Grande Roubo mostra um close no rosto de um 

pistoleiro, que após alguns segundos encarando a câmera/espectador, saca uma pistola e 

“mata” o espectador. A lendária reação dos espectadores das primeiras exibições do filme 

dos irmãos Lumière, A Chegada de um Trem à Estação (L'arrivée d'un train à La Ciotat, 

1896), não deve exatamente à este “recalque” da câmera cinematográfica? Segundo a 
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lenda, os espectadores acreditavam que as imagens do filme eram reais, sendo assim 

achavam que o trem que vinha em direção à câmera iria atropelá-los causando um efeito 

de fascinação e terror ao mesmo tempo. 

O apagamento da câmera opera no deslizamento característico do cinema entre 

realidade e ficção. O gênero documentário e subgênero de terror found footage17 joga com 

esse tipo de recalque, trazendo-o para a própria construção narrativa. Não recorrendo à 

discussão já apresentada sobre as relações entre ficção e documento, o ponto é que ambos 

os exemplos apoiam-se no fenômeno do “cinegrafista amador” como testemunha de um 

acontecimento. Testemunho verdadeiro ou não, a câmera fatalmente torna-se parte da 

diegese — noção proibida no cinema clássico. Em filmes como A bruxa de Blair (The 

Blair witch project, 1999) e Atividade paranormal (Paranormal activity, 2007) temos 

diversos recursos que sinalizam constantemente a presença da câmera como mediadora 

entre espectador e acontecimento. Péssima qualidade de imagem, instabilidade da câmera 

e do foco, ruídos invasores, pequenas marcações como quantidade de bateria e a indicação 

rec no canto da filmagem são alguns desses recursos. 

A questão é deixar evidente que se trata de uma gravação, ou seja, que há uma 

câmera mediando espectador e a suposta realidade. Ainda assim, a impressão de realidade 

demanda a ocultação da câmera cinematográfica e, consequentemente, do aparelho de 

base como um todo. A estratégia é esconder a câmera cinematográfica, aquele trambolho 

de estúdios de cinema, em sua própria ausência. Isso significa que a troca de uma câmera 

especializada em fazer cinema por uma caseira e amadora busca ofuscar a noção de que 

os acontecimentos presentes no filme são encenações. Ao mesmo tempo em que temos 

uma câmera gravando os atores, substituindo e antecipando o espectador da mesma 

maneira que uma câmera cinematográfica tradicional, temos esta câmera amadora como 

marca da ausência de um instrumento constitutivo do aparelho de base. O que temos aqui 

é algo muito parecido com o apólogo de Zêuxis e Parrásios, em que — para vencer uma 

competição de pintura — o primeiro pinta uvas tão realistas que enganam os pássaros; e 

o segundo, no entanto, pinta uma cortina tão realista que engana o próprio Zêuxis — que 

                                                 

 

17 São filmes que, em seu universo ficcional, foram filmados ao acaso, contendo registros não programados 

da realidade que geralmente são testemunhos de uma situação de horror vivida pelo proprietário da câmera. 

A tradução ao pé-da-letra é “filmagens encontradas”, partindo do pressuposto de que, após a morte do dono 

das imagens, as mesmas passaram adiante, sendo encontradas por terceiros.   
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acreditou ser tratar de uma cortina cobrindo o verdadeiro quadro (Lacan, 1964/2008, p. 

104). 

A câmera ainda inclui outra problemática apontada por Baudry referente à 

“ideologia inerente à perspectiva” (Baudry, 1970/1983, p. 387). A perspectiva no cinema 

fundamenta-se em um enquadre ideal, tal como a pintura renascentista. Mesmo quando, 

sob o efeito de uma diversidade de lentes que produzem alterações e distorções 

significativas na perspectiva, o modelo referencial sobrevive na forma de espaço 

centrado, fixo e monocular. Ou seja, os desvios de perspectivas, por mais inovadores que 

sejam, são desvios de uma proporção referenciada às dimensões de uma média tirada da 

pintura de cavalete (Baudry, 1970/1983, p. 387). A multiplicidade de pontos de vista — 

isto é, um espaço descontínuo e heterogêneo — pode até ocorrer no cinema, com o 

artifício de deslocamentos da câmera ou mesmo com o recurso da filmagem realizada 

com uma ou mais câmeras da mesma cena. Entretanto, esses recursos não são o suficiente 

para corrigir o caráter unificador da imagem em perspectiva18. O efeito ideológico não 

ocorre na representação em si, mas no sujeito/espectador antecipado por essa perspectiva. 

Este ponto a partir do qual os objetos representados se organizam é chamado de “fixo” 

ou “sujeito”. 

Mais do que chamuscar a película cinematográfica, fazendo a inscrição das 

intensidades luminosas da realidade objetiva, a câmera constitui para o olho do sujeito 

uma demarcação do espaço, que não se limita ao dar-se-a-ver, mas — como descreve 

Lacan (1964/2008, p. 89) — trata-se de uma “perspectiva geometral”. Baudry busca 

diferenciar esse “sujeito”, ponto principal da perspectiva, situado no nível do olho, do 

“sujeito do inconsciente” psicanalítico. Aproxima o sujeito da perspectiva com o sujeito 

enquanto “[...] veículo e lugar da intersecção das implicações ideológicas” (Baudry, 

1970/1983, p. 388, n. 6), buscando diferenciá-los do sujeito enquanto função estrutural 

do discurso analítico: 

A visão monocular, que é a da câmera, [...], suscita uma espécie de jogo 

de reflexão; fundada sobre o princípio de um ponto fixo a partir do qual 

os objetos visualizados se organizam, ela circunscreve em troca a 

                                                 

 

18 Ver subtítulo 2.3. Tela/Projeção/Reflexão. 
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posição do “sujeito”, o próprio lugar que este necessariamente deve 

ocupar. (Baudry, 1970/1983, p. 388) 

Nesse trecho, Baudry faz uma referência direta à noção de estádio do espelho de 

Lacan, principalmente em termos de como a imagem especular pode organizar a realidade 

do bebê que se vê refletido no espelho ou no olhar da mãe. Dessa maneira, como vemos 

em Lacan (1949/1988), o sujeito do inconsciente precipitar-se-ia da unidade imaginária 

oferecida pelo reflexo. Entretanto, Baudry não se estende na questão do sujeito do 

inconsciente, sua ambição está em indicar que a construção dessa posição cria uma 

realidade alucinatória, assegurando metafórica e metonimicamente um sujeito ausente da 

cena: 

Ao focalizá-lo [o sujeito], a construção óptica aparece como a projeção-

reflexão de uma “imagem virtual”, criadora de uma realidade 

alucinatória. É ela que dispõe o lugar de uma visão ideal e desse modo 

assegura, metaforicamente (pelo desconhecido ao qual acena, sendo 

preciso lembrar aqui o lugar estrutural que o ponto de fuga ocupa) e 

metonimicamente (pelo deslocamento que parece operar: um sujeito é, 

ao mesmo tempo, um “em-lugar-de” e uma “parte-pelo-todo”) a 

necessidade de uma transcendência. (Baudry, 1970/1983, p. 388) 

 

Essa posição de sujeito antecipada e construída pelo aparelho de base 

cinematográfico será mais aprofundada quando abordarmos as duas últimas etapas da 

figura 1 (Tela/Projeção/Reflexão); mas, por enquanto, basta sedimentarmos as 

incidências da mediação realizada pela câmera e suas implicações. Tanto o efeito de 

ocultação do elemento mediador quanto o efeito de perspectiva ideal produzem o que 

Baudry definiu como “função ideológica da arte”, ou seja, a construção de sujeito 

transcendental. Isto é, o cinema estabelece para o espectador uma posição única e 

invejável, aquela em que se pode ver o mundo desde um ponto de vista ideal. Ideal porque 

apresenta ao sujeito um universo dotado de continuidade, movimento e sentido. Faz do 

espectador um olho que está presente na cena, vendo tudo do melhor ângulo possível — 

mas, ao mesmo tempo, sem materialidade alguma. Trata-se de um sujeito etéreo, 

metafisico; um olho transcendente que, aparentemente, em nada influencia no 

acontecimento. 
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2.2.4. Montagem. 

 

 Como é possível observar a partir da etapa na qual consiste o processo de 

inscrição mediada pela câmera, encontramos uma bifurcação. Há a opção de seguir 

diretamente para o projetor/filme, ou fazer um desvio para o processo de montagem e, em 

seguida, retornar ao trajeto anterior. Para Baudry (1970/1983, p. 389), a montagem tem 

“[...] papel decisivo na estratégia da ideologia produzida” pelo aparelho de base, fazendo 

dessa bifurcação a representação histórica do tensionamento entre formalismo e realismo 

— teorias cinematográficas que divergiam, principalmente, quanto ao lugar e importância 

da montagem na produção do filme. Se recorrermos à Eisenstein e suas formulações sobre 

a incidência dessa etapa na produção de um filme, teremos que a montagem: 

[É] uma abordagem autenticamente nova que altera de forma radical a 

possibilidade dos princípios de construção da “estrutura ativa” (o 

espetáculo em sua totalidade); em lugar do “reflexo” estático de um 

determinado fato que é exigido pelo tema e cuja solução é admitida 

unicamente por meio de ações, logicamente relacionadas a um tal 

conhecimento, um novo procedimento é proposto: a montagem livre de 

ações (atrações) arbitrariamente escolhidas e independentes (também 

exteriores à composição e ao enredo vivido pelos atores), porém com o 

objetivo preciso de atingir um certo efeito temático final. É isso a 

montagem de atrações. (Eisenstein, 1923/1983, p. 191) 

Essa proposta defende a introdução de técnicas e artifícios manipuláveis, que 

tenham por finalidade a promoção de um discurso que rompa com a ilusão de 

representação dos fatos. A montagem eisensteiniana busca distanciar-se do cinema 

narrativo de sua época, o qual buscava simular a realidade ao mesmo tempo em que 

escamoteava os rastros da simulação. Eisenstein procura criar um cinema que inclua a 

descontinuidade, através da justaposição de planos; um cinema que passe da captação do 

real para uma transformação do real. O ataque voltava-se para os filmes tradicionais que 

tinham uma progressão linear dos planos, em que o roteiro é construído “tijolo a tijolo”. 

Para ele o cinema é um discurso e é ideológico, invariavelmente. Trata-se de uma 

transformação da matéria-prima impressa no celuloide, ou seja, na inscrição realizada 

pela câmera. Segundo Xavier (2005, p. 36), a montagem, “[...] em sentido estrito, é 

identificada com as operações materiais de organização, corte e colagem dos fragmentos 

filmados”. Nesse ponto ainda concordam teóricos de tradições cinematográficas 

diferentes, por exemplo, o realista Bazin (1985/2014, p. 97) define montagem como “[...] 
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a criação de um sentido que as imagens não contêm objetivamente e que procede 

unicamente de suas relações”. 

Eisenstein buscava um afastamento da falsa objetividade do realismo burguês para 

aproximar-se de uma lógica discursiva outra, que privilegiasse a dialética e a 

descontinuidade. No decorrer de um acontecimento em um filme, abre-se uma brecha em 

uma cadeia que liga várias ações — brecha entre cenas de uma mesma sequência ou de 

um mesmo plano. Nessa brecha serão inseridas outras imagens não pertencentes ao 

mesmo espaço da ação. Em O encouraçado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925), 

após a discussão entre a tripulação e o médico do navio, os marujos retornam a seus 

afazeres normais, oleando os canhões, limpando o convés e a maquinaria. A essa 

sequência de cenas é adicionada uma cena de um ensopado de carne podre fervendo. 

Cenas do cotidiano dos marujos relacionadas à limpeza são intercaladas com essa enorme 

panela putrefata em ebulição. A sobreposição de imagens insinua ao espectador de que 

algo está fervente nos marujos; enquanto que, na superfície, tudo parece limpo e 

organizado, por dentro algo podre está em ebulição. Logo a seguir, no filme, um motim 

ocorre. 

Pode-se observar que a ideia do motim é antecipada ao espectador, mesmo que de 

maneira não declarada; porém, essa mesma ideia não pode ser encontrada nas cenas de 

limpeza do convés — muito menos na cena de fervura do ensopado. O efeito almejado 

pela montagem está em o significado do filme ser produzido pelo espectador, ao 

contrastar ou comparar as duas imagens elencadas na mesma. Como afirma Turner 

(1988/1997, p. 39), para Eisenstein “[...] dois pedaços de filme, de qualquer tipo, ao se 

juntarem inevitavelmente combinam-se num novo conceito”, sendo esse o principal 

objetivo da montagem. Há uma oposição aparente entre a decupagem e a montagem na 

operação realizada por ambas em relação ao espaço-tempo fílmico, apesar de não serem 

necessariamente procedimentos antagônicos. Enquanto a decupagem tem por efeito a 

continuidade narrativa, apenas na montagem uma ruptura que produza descontinuidade 

se faz possível. 

Não é difícil perceber que, na tradição cinematográfica hegemônica, decupagem 

e montagem caminham juntas na sustentação da continuidade narrativa; porém, cabe 

marcar o caráter agregador de um em oposição à fragmentação inerente ao outro processo. 

A bifurcação no esquema indica a concepção apresentada por Bazin de que a montagem 
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é um procedimento anticinematográfico por excelência, e não a essência do cinema — 

como afirmam Eisenstein e os formalistas. Portanto, há a possibilidade de evitar essa 

etapa e, ainda assim, produzir-se um filme. Para Bazin, a montagem é um subterfúgio que 

busca a ilusão arbitrariamente: 

[...] é preciso que o que é imaginário na tela tenha a densidade espacial 

do real. A montagem só pode ser utilizada aí dentro de limites precisos, 

sob pena de atentar contra a própria ontologia da fábula 

cinematográfica. Por exemplo, não é permitido ao realizador 

escamotear, com o campo/contracampo, a dificuldade de mostrar dois 

aspectos simultâneos de uma ação. (Bazin, 1985/2014, p. 90) 

Aqui retomamos a discussão entre transparência e opacidade, sendo que o motivo 

pelo qual se escolheria evitar o desvio pela etapa da montagem no esquema de Baudry 

seria a busca pela representação de um acontecimento essencial ao filme, dependente da 

presença simultânea de dois ou mais fatores de ação. Para Bazin, o que justifica a 

proibição da montagem é principalmente a “[...] natureza do que é filmado, o status dos 

figurantes [...] obrigados a dividir a tela, pondo em risco algumas vezes a própria vida” 

(Daney, 2007, p. 56). O filme O circo (The circus, 1928) de Charles Chaplin é com 

frequência utilizado como exemplo daquilo que propunha Bazin ao afirmar que, em geral, 

para manter-se o efeito de realidade, a montagem cinematográfica fica proibida. Após ter 

engolido por acidente uma pílula destinada a um cavalo de circo doente e ter sido 

perseguido por um burrico, Carlitos protege-se dentro da jaula do leão. Este, que estava 

dormindo, acorda devido às agitações de Carlitos, tentando fugir desesperadamente da 

jaula. O leão parece não se preocupar muito com a presença de Carlitos, oferecendo tempo 

suficiente para que o vagabundo pudesse escapar. 

Outro exemplo mais radical é encontrado em filmes como A casa (La casa muda, 

2010), no qual seguimos a personagem Laura segundo a segundo com um mínimo de 

cortes e edições para produzir o efeito de realidade discutido por Bazin. Baseado em uma 

história real dos anos 1940, o filme narra os 86 minutos de horror vividos por uma jovem 

tentando escapar de uma casa rural no Uruguai. A busca pelo extremo realismo faz com 

que o filme seja cortado apenas quando há ausência de luminosidade nas cenas, evitando 

qualquer possibilidade de ruptura narrativa produzida por uma montagem. 
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2.2.5. Projetor/Filme. 

 

Da projeção de uma imagem estática para a reprodução do movimento nas 

imagens assistidas há um fenômeno que se poderia julgar imprescindível para a 

efetividade da experiência cinematográfica. O projetor encontra-se na etapa da restituição 

da luz ao processo cinematográfico. Vimos que na película cinematográfica a decupagem 

é transformada em inscrição — isto é, em que diferenças intensidades luminosas 

chamuscaram a fita virgem, produzindo o “negativo” do filme. Sendo assim, a operação 

do projetor é incidir uma nova intensidade luminosa constante nessa fita chamuscada. A 

fita filtra a luz produzida pela lâmpada interna do projetor. Os pontos nos quais, no 

processo de inscrição, ocorreu uma maior intensidade de luz — aqueles que foram mais 

intensamente queimados pela luminosidade — são mais opacos e impedem, assim, que 

as ondas luminosas os atravessem. Esse bloqueio produzirá sombras, ao passo que os 

pontos da película que sofreram menos incidência de luz no processo de inscrição, devido 

sua transparência, permitirão o maior atravessamento das ondas luminosas. 

Assim sendo, as imagens lançadas à tela cinematográfica são, em sua mais 

reduzida organização, uma vasta variedade de intensidades luminosas e sombras 

produzidas pela fita da película cinematográfica, funcionando como filtro ou forma pela 

qual a luz interna do projetor precisou atravessar. Temos então o mecanismo da lâmpada 

do projetor, película cinematográfica e tela. Baudry especifica que localizar os 

espectadores entre o projetor e a tela é uma técnica imprescindível para a manutenção do 

efeito de realidade. Há a preocupação de que os espectadores não projetem sua própria 

sombra à tela. Esse tipo de ocorrência romperia com a ilusão de que as imagens projetadas 

são representações da realidade, e não representações manipuladas. 

Cada película cinematográfica constitui-se de uma fita na qual um acontecimento 

da realidade objetiva fora gravado. A película cinematográfica é composta de uma 

sequência de fotogramas. Estes correspondem à pequenas fotografias capturadas por uma 

câmera cinematográfica. Geralmente são retirados 24 fotogramas à cada segundo de 

filmagem, resultando em uma média de 172.800 fotogramas em um longa-metragem de 

duas horas, por exemplo. A rapidez das fotografias faz com que as imagens sejam 

praticamente idênticas, com exceção de uma diferenças mínima. Podemos ver na imagem 
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1 uma sequência em fotogramas de um cavalo galopando. O rolo de filme posiciona-se 

de maneira que, enquanto desligado, focalize apenas um fotograma; quando ligado, por 

sua vez, o projetor faz o rolo de filmes girar rapidamente, passando em média 24 

fotogramas por segundo19 no foco que será projetado — mesma velocidade na qual foram 

capturados. 

Benjamin (1989/2014, p. 89) diz que a câmera cinematográfica “[...] penetra 

profundamente no tecido (Gewebe)20 da realidade dada”, assinalando que essas diferenças 

mínimas são de uma realidade que se apresenta apenas à máquina, são micro-

acontecimentos imperceptíveis à natureza do olho humano21. Essas diferenças mínimas 

são a chave para a compreensão do efeito ilusório de movimento produzido pela projeção. 

Por mais que o aparelho de base seja capaz não só de perceber, mas de registrar essas 

diferenças mínimas entre as imagens, será necessário que o mecanismo de projeção as 

apague: 

Trata-se então, em nível técnico, de privilegiar a diferença mínima entre 

cada imagem, pois em função de um fator orgânico ela fica 

impossibilitada de aparecer. Assim pode-se dizer que o cinema — e 

talvez isso seja exemplar — vive da diferença negada (a diferença é 

necessária à sua vida, mas ele vive de sua negação). (Baudry, 

1970/1983, pp. 389-390) 

 

A “diferença negada” é o mecanismo descrito por Baudry responsável tanto pelo 

efeito de sentido, quanto pela continuidade ilusória, dimensão de tempo e própria 

possibilidade da produção de um efeito de conhecimento, ou seja, da possibilidade do 

espectador estranhar. Tal como os pontos estão para a curva, as imagens fixas estão para 

o resultado da projeção. Como vimos, no projetor ocorre a reinstituição da luz ao processo 

cinematográfico, com o objetivo de iluminar a película cinematográfica reproduzindo na 

tela um simulacro da realidade objetiva capturada pela câmera.  

                                                 

 

19 Desde o advento do cinema sonoro (1927), convencionou-se a sempre gravar e projetar 24 quadros por 

segundo (frames per second). Os filmes mudos anteriores a 1927 mantinham uma proporção de 18 quadros 

por segundo. Recentemente o diretor Peter Jackson rodou a trilogia de seus filmes O hobbit (2012, 2013 e 

2014) em 48 quadros por segundo, devido ao advento do registro digital. 

 
20 Termo também utilizado por Benjamin (1989/2014) para definir ‘aura’. 

 
21 Essa ideia do registro de micro-acontecimentos imperceptíveis ao olho humano é a base da noção de 

inconsciente ótico apresentada por Benjamin (1989/2014). Retomamos esta noção no capítulo 4. Discussão. 
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A ilusão de movimento ocorre ao mesmo tempo pela semelhança e pela diferença 

entre as imagens. A diferença é negada no sentido de que o espectador confere uma 

unidade à imagem em movimento, retirando dela sua propriedade fragmentaria de 

descontinuidade, assim como dota-a de vida e movimento. O processo de decupagem e 

montagem podem quebrar esta continuidade, mas em geral não o fazem, pois asseguram 

a ilusão dotando diversas sequências de fotograma distintas com uma unidade de sentido. 

A montagem de duas ou mais sequências de acontecimentos diferentes também deriva 

sua unidade de uma diferença negada. A negação da diferença mínima não está baseada 

em sua simples ausência. A ideia é que por mais negada que a diferença possa estar, a 

fonte da ilusão de movimento, continuidade e sentido é sustentada exatamente pela sua 

presença.      

Neste paradoxo localiza-se um dos principais elementos chave para compreensão 

dos efeitos ideológicos do aparelho de base como um todo e principalmente da 

compreensão do posicionamento de Baudry frente a ele – que nos interessa no que nos 

remete à nossa própria posição. O efeito de sentido, continuidade e movimento provocado 

pelo projetor depende da repetição dos fotogramas com a variação de suas mínimas 

diferenças. Depende tanto da ilusão de que não há repetição alguma, quanto da negação 

das diferenças em si. São dois fenômenos imprescindíveis para a experiência 

cinematográfica, porém, em termos técnicos são intrinsecamente antagônicos e 

interdependentes. 

                     

Imagem 1. Sequência de um cavalo de corrida galopando (Muybridge, 1887) 
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2.2.6. Espectador. 

 

Ao colocar o espectador como elemento constitutivo do aparelho de base, Baudry 

retoma formulações que circulavam na teoria do cinema desde 1916, nos estudos de Hugo 

Münsterberg sobre o fenômeno-phi22. Ao mesmo tempo em que a posição do sujeito e 

sua perspectiva lhe são antecipadas nos processos contidos no aparelho de base, nenhum 

desses processos está completo sem a presença do espectador. Para Baudry, o 

reestabelecimento da continuidade e movimento às imagens fragmentárias da realidade 

objetiva depende da inclusão de um sujeito-consciência-transcendência ao aparelho de 

base. Esse reestabelecimento é, ao mesmo tempo, a retomada de sentido às imagens — já 

que elas, por si só, não são particularmente dotadas a priori de sentido algum. É nesse 

ponto que o sujeito é elemento fundamental do aparelho de base (assim como será do 

dispositivo cinematográfico). Retomemos Baudry sobre a projeção e identifiquemos as 

formulações levantadas: 

O mecanismo de projeção permite suprimir os elementos diferenciais 

(a descontinuidade inscrita pela câmera), deixando em cena apenas a 

relação entre eles. Portanto, as imagens como tais se apagam para que 

o movimento e a continuidade apareçam. Mas o movimento e a 

continuidade são a expressão — a projeção, haveria que dizer — visível 

de suas relações calculadas segundo o mínimo diferencial. Assim, pode-

se presumir que aquilo que já estava na obra como fundamento 

constitutivo da imagem perspectivista, isto é, o olho, o “sujeito”, é 

relançado (como uma reação química libera uma substância) por uma 

operação que transforma imagens sucessivas, descontínuas (enquanto 

imagens isoladas, falando com propriedade, elas não têm sentido, 

                                                 

 

22 No livro The photoplay: a psychological study (1916), Münsterberg apresenta o fenômeno-phi, que o 

distingue de outros autores pósteros que trabalhavam com cinema. Ao explicar de que maneira opera a 

“ilusão” do cinema, ou seja, como as imagens estáticas projetadas sequencialmente produziam a ilusão de 

movimento, Münsterberg afasta-se da teoria de “retenção de estímulos visuais”. Afirma que, ao se projetar 

para um espectador uma linha em um canto da tela e, em seguida, outra linha do lado oposto da tela, assim 

que a primeira linha desapareceu, a mente do espectador ativamente produzirá uma relação entre as linhas 

— geralmente uma relação de “sentido” ou “movimento”. O ponto importante é que o espaço vazio entre 

as linhas será “completado” pela mente (Pizlo, Steinman, Pizlo, 2000). A teoria de “retenção de estímulos 

visuais” ainda é recorrente e está embasada na delay que ocorre entre a troca de imagens na projeção e o 

desaparecimento da imagem assistida na retina. Esse atraso faria com que a rápida substituição de uma 

imagem por outra produzisse uma ilusão de continuidade no aparelho ótico. Para Münsterberg esse 

processo, por abordar o espectador como sujeito passivo da experiência cinematográfica, explica como as 

fotografias intermitentemente projetadas ganharam movimento, mas não como ganham vida. Ou seja, a 

ilusão cinematográfica estaria pautada na capacidade do espectador de completar a ausência de movimentos 

entre as imagens com um “sentido de movimento”, o que se difere da concepção de que a ilusão é falha do 

sistema perceptivo, produzida pela passividade.  
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tampouco unidade de sentido), em continuidade, movimento, sentido. 

(Baudry, 1970/1983, pp. 390-391) 

 

O olho-sujeito é apenas o representante dessa transcendência. O efeito do cinema, 

a impressão de realidade depende tanto de um aparato mecânico para produzir a ilusão de 

movimento e continuidade quanto de um sujeito ideal antecipado. O efeito que retorna 

para o espectador pode ser compreendido em uma das passagens mais interessantes de 

Baudry, onde afirma que “apreender o movimento é tornar-se movimento, seguir uma 

trajetória é tornar-se trajetória, captar uma direção é ter a possibilidade de escolher uma, 

determinar um sentido é dar-se sentido” (Baudry, 1970/1983, p. 391). Ou seja, o olho-

sujeito é um processo de identificação não apenas com a câmera, mas com o próprio 

acontecimento representado no filme. A continuidade, o movimento e o sentido 

encontram bastião nessa identificação do espectador com um ponto de vista ideal. 

Como afirma Baudry (1970/1983, p. 393), por exemplo, “[...] a continuidade é um 

atributo do sujeito”, tanto a continuidade formal derivada da montagem e da necessária 

atribuição de sentido quanto da continuidade narrativa e sua exigência por um sujeito 

transcendental. Este pode ser localizado na figura 1 como o espectador contabilizado 

como presente à esquerda da linha vertical, significando que uma de suas características 

é não fazer-se visível no produto final. Trata-se de um olho-sujeito identificado com a 

câmera: 

 

[...] constitutivo, mas implícito, da perspectiva artificial, na verdade, é 

apenas o representante de uma transcendência que, ao se esforçar para 

reencontrar a ordem regrada desta transcendência, acha-se absorvido, 

“elevado” a uma função mais ampla, à medida do movimento que é 

capaz de operar. E se o olho que se desloca não está mais entravado em 

um corpo pelas leis da matéria, pela dimensão temporal, se já não 

existem limites assinaláveis para seu deslocamento — condições 

preenchidas pelas possibilidades da tomada de cena e da película — o 

mundo não se constituirá somente através dele, mas para ele. (Baudry, 

1970/1983, p. 391) 

 

Baudry assinala a relação dialética entre esse olho-sujeito antecipado no aparelho 

de base e os efeitos dessa mesma transcendência na constituição da própria organização 

das imagens cinematográficas no que diz respeito ao enquadramento, movimento, 

narrativa e sentido. Apesar de sua aparição na figura 1 como último processo antes do 

dispositivo (projeção/tela), a construção do olho-sujeito transcendental se dá ao longo de 

cada etapa e processo do aparelho de base. A “fantasmatização de uma realidade objetiva” 
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(Baudry, 1970/1983, p. 392) ocorre em função e para esse olho etéreo, substituído 

materialmente por uma câmera. Baudry reconhece uma ambivalência nesse processo de 

fantasmatização, ao mesmo tempo constitutiva do sujeito transcendental e constituída por 

ele. Em seus efeitos pode tanto prevalecer a coação dos espectadores (aqueles não 

transcendentais) quanto se pode induzi-los a certa potencialidade. Nesse ponto, a 

aproximação entre o pensamento de Baudry e Althusser (1970/1996) chama a atenção.  

Althusser descreve uma noção de ideologia que inclua práticas ideológicas, 

localizadas nos Aparelho Ideológicos do Estado (AIE). Mesma hipótese que podemos 

encontrar em Baudry, quando parece estar afirmando que a prática cinematográfica é 

inevitavelmente ideológica, pois “[...] não existe prática, a não ser através de uma 

ideologia, e dentro dela” (Althusser, 1970/1996, p.131). Assim podemos chegar à tese 

principal de Althusser sobre os AIE, em que “a ideologia interpela os indivíduos como 

sujeitos” (Althusser, 1970/1996, p. 131). Isso significa que a ideologia opera através de 

mecanismos materiais de reconhecimento. A inclusão do sujeito como peça fundamental 

do aparelho de base do cinema articula-se a isso, pois, segundo Althusser (1970/1996, 

p.131): “não existe ideologia, exceto pelo sujeito e para os sujeitos”. Daí Baudry destacar 

que a antecipação do espectador como categoria fundamental para a manutenção da 

continuidade, do sentido e do movimento — elementos constitutivos da ideologia no 

cinema. 

   

2.3.  O dispositivo (Tela/Projeção/Reflexão). 

 

O processo de projeção é compreendido por Baudry como o dispositivo 

cinematográfico e é abordado com mais detalhes no texto de 1975, “O dispositivo: 

aproximações metapsicológicas à impressão de realidade no cinema”. Isso não faz com 

que o autor ignore o instrumental técnico dessa etapa; pelo contrário, é o momento 

derradeiro dos efeitos ideológicos no cinema enquanto dispositivo, assim como um dos 

elementos do aparelho de base. De certa maneira, a etapa da projeção reforça os efeitos 

produzidos pelos processos anteriores; sua operação no material significante 

cinematográfico é o de reestabelecer a continuidade de movimento e a dimensão do tempo 

às imagens fixas capturadas pela câmera e inscritas na película. 



45 

 

 

 

No artigo de 1975, Baudry retoma as aproximações que havia realizado entre o 

dispositivo cinematográfico e a alegoria da caverna de Platão, em 1970, no artigo Cinema: 

efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base. Porém, ao invés de manter as 

homologias e analogias realizadas com o estádio do espelho lacaniano — como havia 

feito no texto anterior —, em O Dispositivo busca estabelecer conexões entre o 

dispositivo cinematográfico e a primeira tópica do aparelho psíquico proposto por Freud. 

A primeira investida, aquela em direção aos mecanismos de identificação e o estádio do 

espelho realizada em 1970, nos parece muito mais promissora e coerente do que a 

segunda. Entretanto, não podemos negar que em Cinema: efeitos ideológicos produzidos 

pelo aparelho de base a ambição de sobrepor os aparelhos metapsicológicos freudianos 

ao aparelho de base e ao dispositivo cinematográfico já estavam presentes. 

Em 1970, Baudry toma o modelo ótico apresentado por Freud em A interpretação 

dos sonhos (1900) como ponto de partida para uma discussão sobre o lugar ideológico — 

tanto do exemplo freudiano quanto da invenção do cinema — em uma história da 

ideologia da ciência ocidental. Ao retomar a seguinte citação de Freud, quando o mesmo 

buscava esquematizar o aparelho psíquico no famoso capítulo VII de A Interpretação dos 

sonhos, na seção dedicada à “regressão”,  Baudry sedimenta sua ambição de formalizar 

uma analogia entre o dispositivo cinematográfico e o aparelho psíquico: “[...] proponho 

simplesmente seguir a sugestão de visualizarmos o instrumento que executa nossas 

funções anímicas como semelhante a um microscópio composto, um aparelho fotográfico 

ou algo desse tipo” (Freud, 1900, p. 567). Nessa mesma seção, Freud articula a relação 

entre “traços mnêmicos” e “atividade motora” (Freud, 1900, p. 568)23. Baudry bem 

reconhece que aí se encontra a base conceitual sobre a qual Lacan (1953-1954/2009) 

sustentará sua esquematização de tópica do imaginário (Lacan, 1953-1954/2009, p. 103), 

que tem fundamental importância na compreensão da noção de estádio do espelho. 

As articulações com o estádio do espelho apresentado por Lacan estão baseadas 

em dois pontos: a prematuração motriz específica do nascimento no homem e maturação 

precoce da organização visual da criança. Baudry (1970/1983) propõem analogias dessas 

condições de prematuração e maturação com as condições do sujeito durante a projeção 

                                                 

 

23 Retomaremos a articulação freudiana e sua importância em nosso Capítulo 3.. 
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cinematográfica, na qual ocorre certa “suspensão da motricidade e predominância da 

função visual” (Baudry, 1970/1983, p. 396). Assim sendo, a origem da impressão de 

realidade estaria fundamentada nessas duas condições. Isso significa afirmar que a 

produção de sentido, continuidade e movimento derivam de uma repetição da cena 

constituinte trabalhada por Lacan em suas formulações sobre o estádio do espelho; ou 

seja, Baudry leva para o registro do Imaginário lacaniano a discussão sobre o dispositivo 

cinematográfico. 

Temos em Lacan (1949/1998) que o estádio do espelho é como uma identificação, 

pela qual um infante identifica-se com uma imagem espacial de eu antecipada pelo olhar 

do outro — em geral, o olhar da mãe. Baudry não perde de vista todo o caráter de 

“engodo” dessa “identificação alienante” (Lacan, 1949/1998, p. 100), ou seja, o caráter 

idealizante desse processo — que, como demonstraremos, resulta em um eu-ideal. Lacan 

parte da noção de que a inscrição no registro Imaginário de um recém-nascido não ocorre 

de antemão, muito menos de maneira natural. Em resumo, um bebê experiencia em sua 

mais tenra idade uma fragmentação original, uma vivência do “corpo despedaçado” 

[corps morcelé] (Lacan, 1949/1998, p. 100). No estádio do espelho, o olhar-reflexo da 

mãe oferece um anteparo alucinatório de um corpo integrado, no qual a constituição 

Imaginária e Simbólica do eu ideal do bebê pode se sustentar. A imagem espelhada no 

olhar da mãe seria esse anteparo no qual o eu do bebê encontra um corpo integrado 

antecipado, ao qual poderá se identificar. 

No dispositivo cinematográfico, entretanto, a imagem refletida, segundo Baudry, 

não é a de um corpo integrado, mas de um mundo dotado de movimento, continuidade e 

sentido. Dois níveis de identificação são oferecidos ao espectador: o primeiro, ligado à 

própria imagem “[...] derivando da personagem enquanto foco de identificações 

secundárias, portadora de uma identidade que pede sem cessar para ser apreendida e 

reestabelecida” (Baudry, 1970/1983, p. 397); e “o segundo, ligado à ordem que permite 

a aparição e coloca em cena o sujeito transcendental, ao qual a câmera substitui, 

constituindo e dominando objetos intramundanos” (Baudry, 1970/1983, p. 397). No 

primeiro nível há uma identificação com aquilo que está sendo representado, enquanto 

que no segundo nível o espectador identifica-se com aquilo que dá vida ao encenado — 

com aquele olho onisciente e onipresente, fonte da continuidade, do movimento e do 

sentido. 



47 

 

 

 

Baudry localiza, nesse segundo nível de identificação, o mecanismo ideológico 

fundamental do cinema. Entende que a antecipação imaginária do corpo unificado e o 

sujeito transcendental, elemento produtor de um sentido unificante no cinema, como mais 

do que uma analogia. Ele propõe uma homologia entre os processos: “pouco importa, no 

fundo, as formas do enunciado adotadas, os “conteúdos” da imagem [...]” (Baudry, 

1970/1983, p. 397), pois o cinema, como instrumento da ideologia, constitui o sujeito pela 

construção ilusória de um lugar ideal central na cena. Seja esse lugar a pele do 

investigador Scottie em Um corpo que cai (Vertigo, 1958) ou a visão de “deus” em Os 

pássaros (The birds, 1963) — posição impossível ao espectador, aquela mais acima do 

que as gaivotas. 

O argumento de Baudry delineia a dificuldade que se apresenta ao espectador, na 

experiência cinematográfica, de responder de seu próprio lugar. O aparelho de base como 

um todo é constituído e organizado de maneira que é demandado antecipadamente do 

espectador que ele substitua seus próprios órgãos perceptivos por órgãos secundários 

enxertados. Que componha lado a lado a um arsenal técnico a continuidade, o movimento 

e o sentido que são necessariamente ausentes à própria materialidade dos componentes 

em si. Para, além disso, esperar que o espectador corrobore para o esquecimento dessa 

composição, fazendo a sutura final da produção do efeito de realidade e a manutenção do 

idealismo. Como afirma Baudry (1970/1983, p. 398), o cinema é “um aparelho destinado 

a obter um efeito ideológico preciso e necessário à ideologia dominante”. 

Entretanto, Baudry afirma que, mesmo se descontinuidade e falta de sentido estão 

apagadas no nível da imagem, estas podem ressurgir no nível da sequência narrativa — o 

que provocaria aqueles efeitos perturbadores de estranhamento nos espectadores. Isso, 

em geral, é contornado pelos efeitos ideológicos inerentes à experiência cinematográfica. 

A manutenção da continuidade narrativa não é algo fácil de conseguir através da 

manipulação da base material, ou seja, no aparelho de base. No texto de 1970, Baudry 

aposta que a anulação dos efeitos ideológicos do aparelho de base só ocorreria se o 

trabalho — ou seja, os processos técnicos produtores dos mesmos efeitos — viesse à tona 

no dispositivo cinematográfico. Esse tipo de desvelamento foi nomeado por Baudry como 

“denúncia”. 

Pode-se observar — por exemplo, em História(s) do cinema: Todas as histórias 

(Histoire(s) du cinéma: Toutes les histoires, 1988), de Jean-Luc Godard — os efeitos de 
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quando algo desse tipo de “denúncia” ocorre. Quando, por alguma imperfeição do 

dispositivo (acidental ou intencional), o espectador percebe a descontinuidade do próprio 

corpo do aparelho de base. Na primeira cena do documentário de Godard vemos uma 

cena retirada de Janela indiscreta (Rear window, 1954), em que o personagem Jeff está 

a bisbilhotar a vida alheia através de sua câmera fotográfica. Em História(s) do cinema 

essa cena aparece isolada e em slow motion, possibilitando ao espectador perceber os 

saltos entre um fotograma e o sequente. Um espectador desatento pode ter a impressão de 

que a cena está congelada; mas, após alguns segundos, os olhos de Jeff movimentam-se 

bruscamente em saltos temporais, saindo de um olhar frontal para um olhar de soslaio. 

 

2.3.1. Ideologia e Poder. 

 

 Ao tratar do cinema como dispositivo, Baudry não se refere diretamente a 

Foucault, ou mesmo a alguma outra formulação do conceito de “dispositivo”, para 

embasar seus artigos. Os encontros ocorridos no final dos anos 1960 entre Baudry e 

Foucault são indícios que apontam para a hipótese de que estivessem partindo da mesma 

concepção de dispositivo. Mas esses mesmos indícios não parecem sustentar uma 

aproximação mais assertiva da mesma hipótese. O dado mais preciso talvez seja as 

próprias explicações que o autor faz sobre o dispositivo cinematográfico. Diferentemente 

de Foucault, o escritor não oferece suas próprias definições do termo, mas há em seus 

textos certos momentos em que podemos destilar algumas definições do que ele 

compreende por dispositivo. 

Se procurarmos buscar a origem do conceito de dispositivo, trazido por Baudry 

para teoria cinematográfica, iremos esbarrar nas formulações de Foucault sobre os 

dispositivos. Mesmo que Foucault não apareça como fonte da teoria de Baudry, para além 

de conterrâneos e contemporâneos, ambos estavam em constante interlocução. Na 

primeira metade da década dos anos 1960, Baudry e Foucault estiveram juntos em uma 

série de trocas de artigos e debates promovidos pela revista de literatura Tel quel, 

impulsionada por Philippe Sollers (Roudinesco, 1988, p. 568). O texto de Foucault 

Distância, aspecto e origem (1963/2013, pp. 61-65) é um diálogo aberto com o livro de 

Baudry do mesmo ano, Les images (1963). Em 1963, também, Baudry e Foucault 

participam de debate sobre literatura, publicado como Debate sobre Romance (1964), 
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promovido por Sollers, no qual se reuniram diversos escritores e intelectuais implicados 

nas discussões sobre poética e romance (Foucault, 1964/2013, pp. 123-180). 

Sabendo dessa interlocução existente entre Baudry e Foucault, torna-se 

coincidência em demasia que ambos passem a utilizar do termo “dispositivo” em seus 

trabalhos nos anos 1970. Em Foucault, o termo dispositivo (dispositif) é difusamente 

utilizado ao longo de seus escritos, palestras e entrevistas. Segundo Edgardo Castro, a 

espisteme era o objeto de descrição dos trabalhos foucaultianos relacionados ao período 

arqueológico — por exemplo, em As palavras e as coisas (1966) e Arqueologia do saber 

(1969). Mais adiante, em Vigiar e punir (1975) e A vontade de saber (1976), o objeto de 

descrição seriam os dispositivos (aliança, carcerário, poder, saber e sexualidade, por 

exemplo), o que ficou conhecido como período genealógico de Foucault (Castro, 2004, 

pp.123-124). 

O conceito de dispositivo em Foucault será abordado detalhadamente neste 

capítulo, mas cabe adiantarmos algumas definições para convidar o leitor a uma reflexão 

sobre o conceito de dispositivo cinematográfico de Baudry. Primeiramente Foucault traz 

a noção de que um dispositivo é uma rede que pode estabelecer-se entre diversos 

elementos heterogêneos, incluindo discursos, instituições, arquiteturas, leis, ciência, 

morais e etc. — em resumo, o dito e o não dito. Em segundo lugar, indica que a natureza 

dessa rede varia dependendo do tipo de relação que se estabelece entre esses elementos. 

Isso significa que, uma vez que se estabelece esse dispositivo, essa rede, há um tipo de 

jogo que pode modificar as relações preexistentes entre os elementos. 

Uma vez em rede, o dispositivo pode assumir a forma de um discurso 

institucional, uma forma de esconder um exercício de poder ou diversas outras faces. Por 

fim, Foucault indica que um dispositivo organiza-se a partir de uma urgência, de uma 

demanda que uma suplantada faz com que o dispositivo fique supérfluo. Porém, nesse 

momento os elementos podem reorganizar-se a ponto de produzirem uma nova urgência 

que demande a existência do dispositivo novamente. Baudry aponta a característica dos 

dispositivos serem produtores de subjetividade, algo apenas implícito em Foucault, já que 

faz parte do programa do filósofo francês compreender de que maneira os processos de 

subjetivação estão imbricados nos dispositivos de poder. Talvez esse seja o caráter mais 

problemático de nossa leitura, já que Foucault — ao explorar a noção de dispositivo — 

não aborda a questão da ideologia. 
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Entretanto, Žižek (1996b) apresenta uma interessante reflexão sobre a constante 

ausência do termo “ideologia” nos trabalhos de Foucault. O filósofo esloveno localiza 

tanto Foucault quanto Althusser em um segundo momento da história da noção de 

ideologia. Esse momento caracteriza-se pelas reflexões em torno da “[...] existência 

material da ideologia nas práticas, rituais e instituições” (Žižek, 1996b, p. 18). O ponto 

principal seria que os aparelhos/dispositivos ideológicos não são mera expressão da 

ideologia dominante, mas a própria fonte das ideologias. Isso fica bastante claro quando 

Althusser (1970/1996) retoma a “dialética” defensiva de Pascal. Segundo ele, Pascal 

inverte a lógica dos instrumentos ideológicos quando afirma: “ajoelhe-se, mexa seus 

lábios numa oração e você terá fé”24 (Althusser, 1970/1996, p. 130). A entonação está na 

prática, e não no saber; ou seja, o funcionamento ideológico opera exatamente quando 

uma prática é sustentada não mais pelo conjunto de ideias e crenças que a antecedem, 

mas pela simples continuidade da máquina ideológica. 

Segundo Žižek, a versão foucaultiana de AIE, ou seja, os dispositivos enquanto 

processos disciplinares que funcionam no nível do “micropoder”, “[...] designam o ponto 

em que o poder se inscreve diretamente no corpo, contornando a ideologia” (Žižek, 

1996b, p. 18) — razão pela qual Foucault não chega a articular poder e ideologia. A noção 

de dispositivo, pelo contrário, aparece no texto foucaultiano como articulada a uma 

estratégia global, fazendo com que os dispositivos sejam “algo muito mais geral” 

(Foucault, 1977/2012, p. 367). Assim como Althusser, Foucault busca deslocar a 

problemática do exercício do poder do campo das ideias para os seus modos de 

funcionamento em técnicas e tecnologias de poder. Sendo nesse exato ponto que Foucault 

abandona o conceito de ideologia, por exemplo, ao explicar a noção de discurso histórico: 

[...] discurso histórico não deve ser tornado como a ideologia ou o 

produto ideológico da nobreza e de sua posição de classe, e que não é 

de ideologia que se trata; trata-se de outra coisa, que tento justamente 

identificar, e que seria, se vocês quiserem, a tática discursiva, um 

dispositivo de saber e de poder que, precisamente, enquanto tática, pode 

ser transferível e se torna finalmente a lei de formação de um saber e, 

ao mesmo tempo, a forma comum à batalha política. (Foucault, 

1976/1999, pp. 225-226) 

                                                 

 

24 Encontramos a versão cinematográfica da dialética de Pascal na famosa expressão dos anúncios que 

passam antes do filme em uma sessão de cinema, que diz: “Sente-se, relaxe e aproveite o show” (Sit back, 

relax and enjoy the show).  
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Abandono também presente em sua formulação sobre o racismo moderno: 

Eu creio que é muito mais profundo do que uma velha tradição, muito 

mais profundo do que uma nova ideologia, e outra coisa. A 

especificidade do racismo moderno, o que faz sua especificidade, não 

está ligado a mentalidades, a ideologias, a mentiras do poder. Está 

ligado à técnica do poder, à tecnologia do poder. Está ligado a isto que 

nos coloca, longe da guerra das raças e dessa inteligibilidade da história, 

num mecanismo que permite ao biopoder exercer-se. Portanto, o 

racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a 

utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação das raças para 

exercer seu poder soberano. (Foucault, 1976/1999, p. 309) 

 

Entretanto, concordamos com a afirmação de Žižek de que “[...] o abandono da 

problemática da ideologia acarreta uma deficiência fatal na teoria de Foucault” (Žižek, 

1996b, p. 18). A crítica do psicanalista esloveno tem como alvo a recorrente “retórica da 

complexidade” que Foucault utiliza quando é forçado, devido às suas próprias 

formulações, a esclarecer como o poder chega ao estado no qual pode ser observado, ou 

seja, verticalmente — “de baixo para cima”. Entendemos que é exatamente nessa 

deficiência que o conceito “dispositivo” ganha seu destaque, como podemos observar na 

passagem acima: “[...] não é de ideologia que se trata; trata-se de outra coisa, que tento 

justamente identificar, [...] um dispositivo de saber e de poder” (Foucault, 1976/1999, pp. 

225-226). Assim sendo, não há surpresa alguma no fato de Baudry, Agamben e Žižek 

abordarem o conceito de dispositivo, associando-o não só a problemática da ideologia, 

como também aos AIE de Althusser. 

Em seu artigo “Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado (Notas para uma 

investigação)”, Althusser irá propor uma diferenciação entre o Aparelho do Estado e os 

Aparelhos Ideológicos do Estado. Para ele, o Aparelho do Estado (AE) “[...] contém o 

governo, os ministérios, o exército, a polícia, os tribunais, os presídio etc.” (Althusser, 

1970/1996, p. 114). O que caracteriza o AE é seu funcionamento pela via repressiva, ou 

seja, pela violência — daí chamá-lo de Aparelho (Repressivo) do Estado. Já os Aparelhos 

Ideológicos do Estado (AIE) operam menos pelo exercício da violência do que pela 

interpelação ideológica. Essa divisão, como atenta o autor, não significa que o AE não 

possa atuar também por efeitos ideológicos, assim como os AIE pela repressão; mas a 

distinção serve para marcar a predominância do funcionamento de cada aparelhagem.  
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Althusser elenca alguns tipos de AIE: familiar; jurídico; político; sindical; da 

informação; cultural; educacional. É através dos AIE que a superestrutura (instâncias 

jurídico-políticas e ideológicas) operam sobre a infra-estrutura (unidades das forças 

produtivas e das relações de produção). Althusser (1970/1996) esclarece que a ideologia 

dominante — ou seja, da classe dominante — usufrui desses aparelhos para assegurar a 

reprodução das relações de produção. Não parece haver divergências entre Althusser e 

Foucault no que diz respeito ao fato de os aparelhos e dispositivos terem certa autonomia 

em relação ao Estado. Essa autonomia encontra seu limite apenas no sentido em que são 

os próprios AIE que produzem e realizam a manutenção da ideologia dominante, através 

da interpelação dos indivíduos como sujeitos. Segundo Žižek, a falha de Althusser estaria 

em sua insistência “[...] deslocada e frustrante na “materialidade” do AIE” (Žižek, 1996b, 

p. 304), isto é, ao insistir na comprovação da existência material da ideologia. Assim 

sendo, Žižek aponta para o fato de que Althusser acaba por ignorar o dispositivo 

primordial da instituição simbólica: “o grande Outro”25, postulado por Lacan (Žižek, 

1996b, p. 304).   

Giorgio Agamben (1942-) é quem consegue aproximar as noções de AIE e 

dispositivo de maneira tangencial e peculiar, já que não trabalha diretamente com o texto 

de Althusser. Em O que é um dispositivo? (2006/2009), é no termo “positividade” em 

Jean Hyppolite (1907-1968) que ele encontra, através de uma pesquisa minuciosa, a 

origem do termo “dispositivo” em Foucault. Segundo Agamben (2009), Hyppolite — em 

A introdução à filosofia da história em Hegel (1944) — indica que, para o jovem Hegel, 

o termo “positividade” estaria relacionado com uma oposição entre “religião natural” e 

“religião positiva”. A “religião natural” circunscreve a relação da razão humana com o 

indivíduo, enquanto que a “religião positiva” trataria de um conjunto de normas, ritos e 

crenças de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico. O 

filósofo italiano costura sua hipótese da origem do termo com suas pesquisas sobre 

genealogia teológica da economia. Encontra que o termo em latim dispositio, se trata da 

tradução do termo grego oikonomia, no sentido de “[...] um conjunto de práxis, de saberes, 

de medidas, de instituições cujo objetivo é gerir, governar, controlar e orientar, num 

                                                 

 

25 Ver Capítulo 3. 
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sentido que se supõe útil, os gestos e os pensamentos dos homens” (Agamben, 2009, p.  

39). 

Agamben aponta a oikonomia como a administração da casa (oikos), no sentido 

de uma práxis, de uma prática que possuí um objeto estratégico específico. Para a teologia 

fundamentada na concepção de cisão entre Deus-ser e Deus-ação, a oikonomia passa a 

designar a maneira como Deus administra e governa o mundo das criaturas. O dispositivo 

ganha seu teor de “sagrado”, no sentido de que “[...] Deus não é nada além da “economia” 

de sua relação com o mundo” (Žižek, 2013, p. 621). Nesse sentido, o filósofo italiano 

fundamenta sua leitura do termo “dispositivo” em Foucault: 

O termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza 

uma pura atividade de governo sem nenhum fundamento no ser. Por 

isso os dispositivos devem sempre implicar um processo de 

subjetivação, isto é, devem produzir seu sujeito. (Agamben, 2009, p.38) 

Esta associação feita por Agamben entre o dispositivo e o sagrado, trazendo a 

discussão para dentro de sua série sobre o Homo Sacer, formula essa questão em termos 

da divisão do existente entre dois grandes grupos: de um lado os seres viventes e, do 

outro, os dispositivos que têm por objetivo aprisionar esses seres. Ao ser capturado por 

um dispositivo, o ser vivente torna-se um sujeito a serviço do sagrado. Essa nova 

formulação articula-se com a postulação foucaultiana, no que tange a uma biopolítica. 

Assim sendo, como a matriz da governabilidade, o termo “dispositivo” nomeia a pura 

atividade de governo, vivida como destinação suprema. De maneira paradoxal, o sujeito 

é engrenagem e produto daquilo que o governa, mas tendo solapado de si mesmo o 

reconhecimento dessa situação. Aqui vemos como, em Agamben, o dispositivo de 

Foucault e os AIE de Althusser são extremamente passíveis de aproximação26. 

Com Althusser, Foucault, Agamben e Žižek podemos deslizar a discussão sobre 

o dispositivo cinematográfico e seus efeitos ideológicos de Baudry para suas relações 

com o exercício de poder. Esse deslizamento nos é de grande valia, já que — ao discutir 

os ricos e os efeitos clínico-políticos do uso do cinema como intervenção — 

necessariamente abordaremos a questão sobre o lugar do poder na clínica psicanalítica. 

Mas, para tanto, trabalharemos com estes grandes conceitos, ideologia e poder; e isso na 

                                                 

 

26 Vale lembrar que Althusser (1970/1996, p.131) escolhe a ideologia cristã como modelo exemplar de um 

AIE. 
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maneira como eles relacionam-se com a noção de dispositivo. A utilização da noção de 

dispositivo para compreender a experiência psicanalítica é bastante frequente, na 

dificuldade de encontrar algum outro termo que substitua a noção de “dispositivo 

analítico”. 

Levando em conta a frequência com que o termo dispositivo é utilizado em 

psicanálise, apesar de não ser necessariamente um conceito psicanalítico, Checchia 

(2010) elabora uma crítica ao uso leviano do conceito, nos levando a pensar sobre qual a 

finalidade da clínica psicanalítica. “Dispositivo analítico” não define algo em si, já que 

não existe consenso sobre divergentes técnicas, teorias, metodologias e concepção de cura 

em psicanálise, por exemplo. Esses diversos elementos que constituiriam tal dispositivo 

analítico se organizam em detrimento de uma estratégia sustentada por uma determinada 

relação de poder. Segundo Checchia (2010, p.89-90), “[...] cada concepção acaba levando 

a distintas políticas de tratamento, isto é, faz com que a clínica psicanalítica tenha 

diferentes papéis sociais em função da concepção de cura empregada”. Como podemos 

sustentar, então, uma práxis que articule cinema e psicanálise que não se reduza ao 

exercício de um poder, como propunha Lacan (1958a/1998, p. 592)? 

  

2.3.2. Dispositivo cinematográfico. 

 

No artigo O dispositivo: aproximações metapsicológicas à impressão de 

realidade no cinema (1975), publicado na revista Communications, n. 23, Baudry 

enfatizou suas hipóteses e formulações sobre o dispositivo cinematográfico. É nesse texto 

que ele apresenta a diferenciação entre dispositivo (dispositif) e aparelho (appareil)27, no 

qual esclarecerá que o primeiro refere-se apenas à projeção, incluindo o sujeito a quem a 

projeção se dirige. Trata-se do último processo do aparelho de base que apresentamos na 

figura 1. Nesse artigo, Baudry busca construir paralelos entre a alegoria da caverna de 

Platão28, a primeira tópica do aparelho psíquico de Freud e sua própria noção de 

                                                 

 

27 Distinção que fora perdida na edição americana, que traduzirá ambos os termos por apparatus. (Ver 

subtítulo 2.2. aparelho de base, nas páginas anteriores). 

 
28 A alegoria da caverna é apresentada por Platão em seu tratado sobre A república (380 a.C./2000). 

Resumidamente, retrata uma caverna que funciona como prisão para alguns homens que estão com 
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dispositivo cinematográfico. Para tanto, aposta em analogias em relação à operação do 

“efeito de realidade” nesses três dispositivos, como irá nomeá-los, e formula sua hipótese 

sobre uma possível homologia29 entre os mesmos, no que tange ao “desejo inerente” 

estruturante desses dispositivos baseados no efeito de realidade. 

Baudry busca traçar as semelhanças entre o dispositivo, a caverna e o aparelho 

psíquico em termos de funcionamento e organização dos elementos para determinado 

efeito. As analogias consistem em conceber os elementos básicos dos quais o dispositivo 

cinematográfico depende para a garantia do efeito de realidade, enquanto que a homologia 

visa apresentar em torno de qual emergência histórica aqueles elementos puderam 

organizar-se para a manutenção da ideologia dominante. Primeiramente o aparelho de 

base como um todo é uma exigência: realidade objetiva, decupagem, roteiro, película, 

câmera, montagem, projetor e espectador. O escritor francês também descreve que a 

impressão de realidade também deve seu efeito à escuridão da sala de cinema, tal como a 

alegoria da caverna de Platão.  

Essa é a hipótese compartilhada pelo psicólogo alemão Hugo Mauerhofer, que 

compreende que o isolamento acústico e visual da sala de cinema são essenciais para a 

experiência cinematográfica (Mauerhofer, 1949/1983, p. 376). Para Mauerhofer, a 

suspensão das atividades motoras, sonoras e visuais provocaria uma situação de tédio nos 

espectadores, preparando-os para a ação imaginária que segue na tela. Baudry, sem fazer 

                                                 

 

pescoços, braços e pernas acorrentados ao chão. Esses prisioneiros nasceram nessa situação e nunca tiveram 

experiência alguma antes da prisão. Estão organizados de maneira que fiquem voltados para uma parede da 

caverna em que possam somente visualizar algumas sombras que se projetam na mesma. Estas sombras são 

produzidas devido a uma chama que se localiza numa posição superior da caverna. Entre a chama e os 

prisioneiros há uma passarela em que outros homens (livres?) circulam, carregando toda sorte de objetos, 

como ídolos de madeira, plantas e cerâmicas. As idas e vindas da passarela produzem um “show de 

sombras” para os prisioneiros, que, devido ao seu estado de nascença, apenas conhecem as sombras como 

realidade. Em determinado momento, um prisioneiro rompe suas correntes e visualiza o mundo real, 

externo à caverna. Ao voltar, tenta convencer seus colegas prisioneiros a se libertarem de suas próprias 

correntes. 

  
29 Em termos biológicos sobre estudos evolutivos, a analogia e a homologia entre órgãos são parâmetros 

importantes para serem analisados na categorização das espécies. Os órgãos análogos são correspondentes 

em termos funcionais, ou seja, possuem semelhanças morfológicas entre estruturas, apresentando 

incompatibilidade quanto à origem embrionária. Por exemplo, as asas dos mamíferos (morcegos) são 

análogas às asas de insetos (libélulas). Os órgãos homólogos são os que têm uma mesma origem 

embrionária, podendo variar sua função. Por exemplo, as asas de um morcego e as nadadeiras de uma baleia 

diferem em termos de função (voar e nadar); porém, correspondem a um mesmo folheto embrionário de 

desenvolvimento. 
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referência ao psicólogo alemão, retoma essa ideia, fundamentando-a um pouco mais com 

teoria psicanalítica:  

Sem dúvida, a sala escura e a tela rodeada de preto como um cartão de 

pêsames já apresentam condições privilegiadas de eficácia. Nenhuma 

circulação, nenhuma troca, nenhuma transfusão com o exterior. [...] A 

disposição dos diferentes elementos — projetor, “sala escura”, tela —, 

além de reproduzir de um modo bastante impressionante a mise en 

scène da caverna, cenário exemplar de toda transcendência e modelo 

topológico do idealismo, reconstrói o dispositivo necessário ao 

desencadeamento do estádio do espelho, descoberto por Lacan. 

(Baudry, 1970/1983, p. 395) 

Segundo Baudry, a suspensão da atividade motora é um dos principais elementos 

do efeito de realidade. Buscando realizar uma analogia com a teoria do estádio do espelho, 

Baudry bem identifica, como condições para tal processo, que o bebê tenha certa 

imaturidade motriz e certa maturação precoce do aparato visual; porém, incorre no erro 

de concebê-las imprescindíveis para qualquer identificação — por exemplo, a da 

experiência cinematográfica. Sendo assim, o dispositivo produziria um estado de 

regressão psíquica nos espectadores. Discordamos de tal formulação, assim como 

discordamos que tais identificações advenham de uma situação homóloga ao estádio do 

espelho. Exploraremos essa questão mais à frente — em nosso capítulo 3, sobre 

identificações e constituição do sujeito —, mas podemos adiantar que a experiência 

cinematográfica e o estádio do espelho correspondem no aspecto pelo qual interpelam os 

“indivíduos” como “sujeitos”, através de uma realidade ficcional. 

Por hora, retornemos à maneira pela qual Baudry descrevia o dispositivo 

cinematográfico — como um conjunto de elementos, reunidos e organizados por uma 

emergência histórica. Neste ponto temos todos os recursos para afirmar que o dispositivo 

cinematográfico é um dispositivo foucaultiano. Para Foucault (1977/2012), o dispositivo 

ganhou uma definição mais circunscrita apenas quando a recorrência da utilização do 

termo fez com que, em 197730, o filósofo fosse questionado sobre o significado de 

“dispositivo” em sua obra. A resposta a esse questionamento produziu diferentes 

interpretações e leituras da noção de dispositivo em Foucault31. Apesar disso, a maneira 

                                                 

 

30 Entrevista realizada por Alain Grosrichard, Gérard Wajeman, Jacques-Alain Miller, Catherine Millot, 

Jocelyne Livi, Dominique Colas, Gérard Miller, Guy Le Gaufey e Judith Miller. 
31 Agamben (2009), Deleuze (1990) e Dos Santos (2013).  
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como ele descreve o conceito faz com que o dispositivo ocupe lugar central em seu 

pensamento. Foucault apresenta três pontos para definir dispositivo. O primeiro irá 

elucidar o caráter heterogêneo dos elementos que constituem um dispositivo, assim como 

a superação dos limites discursivos de sua arqueologia (dos Santos, 2013, p. 18). 

Definindo o termo dispositivo, Foucault diz: 

[...] em primeiro lugar, [é] um conjunto decididamente heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e não 

dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre esses elementos. (Foucault, 1977/2012, p. 364) 

Prosseguindo na definição, irá apresentar de que maneira estes elementos 

interagem. No segundo ponto, Foucault apresenta a operatividade dos dispositivos. 

Demonstra que este termo também define os meios pelos quais o poder e o saber são 

exercidos (dos Santos, 2013, p.18): 

Em segundo lugar, gostaria de demarcar a natureza da relação que pode 

existir entre esses elementos heterógenos. Sendo assim, tal discurso 

pode aparecer como programa de uma instituição ou, ao contrário, 

como elemento que permita justificar e mascarar uma prática que 

permanece muda; pode ainda funcionar como reinterpretação dessa 

prática, dando-lhe acesso a um novo campo de racionalidade. Em suma, 

entre estes elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou 

seja, mudanças de posição, modificações de funções que também 

podem ser muito diferentes. (Foucault, 1977/2012, p. 364) 

E, por fim, apresenta o caráter histórico de um dispositivo, também mostrando a 

irrupção de uma urgência como característica constitutiva de sua função estratégica 

dominante. Foucault prossegue: 

Em terceiro lugar, entendo um dispositivo como um tipo de formação 

que, em um determinado momento histórico, teve como função 

principal responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma 

função estratégica dominante. (Foucault, 1977/2012, p. 365) 

As definições apresentadas fazem do conceito de dispositivo um fenômeno mais 

complexo. Ao apresentar os elementos dos dispositivos, Foucault aparentemente opta por 

uma generalização, quando afirma tratar-se de ditos e não ditos. Seu objetivo parece se 

descolar da ideia de que os dispositivos tenham um teor estritamente linguístico. O foco 

é trabalhar de que maneira o poder e o saber articulam-se e operam de múltiplas maneiras 

através dos ditos e não ditos conectados em uma rede — o dispositivo. A ideia é de que 

esses elementos estão em uma espécie de jogo estratégico interno, em que podem deslizar 



58 

 

 

 

de uma posição para outra e articular-se de inúmeras maneiras, dependendo do objetivo 

pelo qual o dispositivo se faz urgente. 

Nesse sentido, o dispositivo pode assumir várias formas, dependendo da maneira 

como esses elementos organizam-se frente a uma estratégia global. A urgência, que de 

certa maneira demanda um dispositivo que sirva como uma resposta, está relacionada a 

uma determinação histórica. Esse evento histórico afeta os elementos heterogêneos do 

dispositivo, organizando-os para um “objetivo estratégico” (Foucault, 1977/2012, p. 365). 

Segundo Baudry, a urgência que se encontra na gênese do dispositivo cinematográfico é 

o desejo histórico por um simulacro total; para o autor, esse desejo é o mesmo que 

direcionou Platão para conceber a caverna como “[...] um dispositivo que não apenas 

evoca, mas descreve de maneira precisa o princípio pelo qual funciona o dispositivo 

cinematográfico e a situação do espectador” (Baudry, 1975, p. 58; trad. nossa). 

Assim sendo, é possível esboçar certas analogias entre o dispositivo ilusório da 

caverna platônica e o dispositivo cinematográfico. As analogias são bastante claras e estão 

embasadas na funcionalidade dos elementos que constituem ambos os dispositivos 

(caverna e cinema). Não podemos perder de vista a importância desses elementos, pois a 

impressão de realidade — causa do efeito ideológico — depende estritamente da operação 

daqueles no dispositivo cinematográfico. Baudry olha para a caverna de Platão não apenas 

como uma metáfora sobre a relação do pensador com o mundo das ideias, mas como um 

dispositivo constituído de diversos elementos que em muito se assemelham aos elementos 

constitutivos do dispositivo cinematográfico: 

[Platão] Evoca, no entanto, o aparelho de projeção. Já não sente a 

necessidade de recorrer à luz natural como expediente; e, mesmo ela, 

deve ser preservada, protegida de um uso impuro: o idealismo faz a 

técnica. Ele se contenta com uma chama queimando atrás dos 

prisioneiros, no alto e distante. Necessária precaução, verificamos a 

precisão de Platão na montagem de seu dispositivo. Ele bem sabe que, 

posicionando o fogo em outro lugar, produziria a sombra dos próprios 

acorrentados na tela. Os “operadores”, os “maquinistas” são igualmente 

posicionados fora do alcance da visão dos prisioneiros, escondidos por 

detrás de uma mureta semelhante àquela dos marionetistas, em que 

posicionam-se os homens que manipulam os bonecos. Porque, sem 

dúvida, associando-os aos objetos que estão frente ao fogo, projetar-se-

ia uma imagem heterogênea suscetível a anular o efeito de realidade, 

que se buscava produzir, brotando suspeitas nos prisioneiros, 

despertando-os. (Baudry, 1975, p. 60; trad. nossa)   
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Para além da sala escura, como uma possível analogia com a caverna, Baudry 

salienta que tanto as projeções na tela cinematográfica quanto aquelas na parede da 

caverna brotam de um feixe de luz localizado acima dos espectadores. O posicionamento 

das chamas e do projetor busca eliminar esses elementos da experiência do espectador, 

impedindo que suas próprias sombras sejam projetadas juntamente com a simulação. As 

analogias vão mais além e Baudry constrói um surpreendente argumento relacionado à 

natureza das imagens produzidas por ambos os dispositivos. Ao invés de afirmar que 

imagens projetadas na tela-parede provinham de objetos naturais, verdadeiros, ou mesmo 

de seres vivos, Platão opta por propor um simulacro de um simulacro. 

Entre a fogueira e os espectadores há uma mureta com uma passarela, por onde 

passam homens transportando “[...] toda sorte de utensílios que ultrapassam a altura do 

muro, e também estátuas e figuras de animais, de pedra e madeira, bem como objetos da 

mais variada espécie” (Platão, 380 a.c./2000, p. 319). A preocupação do filósofo com o 

estabelecimento de um dispositivo de representação da realidade — e não apenas de 

mediação — o faz pensar uma maneira de emular o som, através dos ecos produzidos 

pelos carregadores. Platão indica que os ecos produzidos poderiam ser interpretados pelos 

prisioneiros como produzidos pelas sombras das estátuas e das figuras. O dispositivo 

“caverna” integraria som (voz) e sombra (imagem), produzindo certa impressão de 

realidade. Lembremos que os espectadores da caverna são, na realidade, prisioneiros 

acorrentados ao dispositivo desde seu nascimento. Disso resultará o feito de que, “para 

semelhante gente [prisioneiros], a verdade consistiria apenas na sombra dos objetos 

fabricados” (Platão, 380 a.C./2000, p. 320); como assinala Baudry, a insistência de Platão 

em descrever que as sombras projetadas na caverna advinham de simulacros da realidade 

indica a precisão da alegoria da caverna, enquanto dispositivo de ilusão. 

Principalmente na sonorização das projeções, Platão antecipa a ambiguidade 

característica da história do cinema relativa ao advento do som. As propriedades físicas 

da imagem e do som os impedem de serem capturados, inscritos e reproduzidos por uma 

mesma técnica. Assim sendo, a sonorização de um filme só ocorre através da 

artificialidade: imagem e som serão sobrepostos, mas nunca corresponderão exatamente 

à realidade objetiva na qual estiveram juntos. Baudry recupera, em Platão, o ímpeto do 

filósofo em distinguir não apenas que o som percebido pelos prisioneiros como vindo das 

imagens projetadas na parede trava-se de uma ilusão, como ainda indica que os 
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espectadores/prisioneiros apenas poderiam ouvir os ecos das vozes dos carregadores. Isso 

corrobora com a hipótese de Baudry de que os dispositivos, tanto o cinematográfico 

quanto a caverna de Platão, não trabalham com graus de fidelidade em relação à realidade, 

não são mediadores do sujeito com ela — são dispositivos de criação da ilusão. 

Efetivamente, a grande maioria dos filmes, mesmo quando utilizam um processo 

de filmagem e gravação sonora concomitantemente, precisam de enxertos e correções 

posteriores, realizadas em estúdio. Foram os cineastas realistas que primeiramente 

abraçaram o cinema sonoro, apesar da artificialidade. Já os formalistas criticaram o 

advento, principalmente o psicólogo alemão Rudolf Arnheim (1904-2007), devido 

sustentação característica deste recurso na busca pela completa ilusão. Para Arnheim 

(1975, p. 106), da própria limitação imposta pela ausência do som, ou cores, por exemplo, 

derivariam as maiores potências do cinema enquanto fenômeno artístico. A sincronização 

entre som e imagem traz à tona o risco de descontinuidade, da revelação do aparelho de 

base enquanto mancha na impressão de realidade. Entretanto, a história do cinema indica 

que o dispositivo e sua impressão de realidade mantiveram-se intactos, mesmo com as 

experiências de dessincronização do cinema surrealista, o advento do monólogo interior 

no qual os pensamentos de uma personagem poderiam ser ouvidos, a dublagem para 

outras línguas e diversos outros fenômenos de artificialidade exposta entre som e imagem.  

O mito da caverna reforça outra importante hipótese de Baudry quanto ao 

dispositivo cinematográfico, no que ele corresponde a uma possível alegoria da alienação 

ou “ignorância” (Platão, 380 a.C./2000, p. 324). Lembremos como Platão descreve a 

situação desses prisioneiros: pernas e pescoços acorrentados, de maneira com que não 

consigam olhar para os lados, mas apenas para frente. Na alegoria, também sabemos que 

eles se encontram nessas situação e posição desde que eram muito pequenos; entretanto, 

quando um dos prisioneiros consegue se libertar — saindo da caverna e percebendo o 

dispositivo que o aprisionava — e retornar para libertar seus companheiros, “[...] eles se 

recusam a sair de onde estão; e àquele que iria guiá-los para fora, eles oferecem resistência 

de tal forma que seriam capazes de matá-lo” (Baudry, 1975, p. 59). Aqui retornamos a 

Foucault, quando este afirma que, em dispositivo, os efeitos da aglutinação dos elementos 

em rede estabelecem uma relação de ressonância ou de atrito entre eles, provocando novas 

organizações através de reajustes estratégicos. Foucault (1977/2012, p. 365) denominou 

esse processo “sobredeterminação funcional”. 
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O outro processo, chamado de “preenchimento estratégico” (Foucault, 1977/2012, 

p. 365), delimita o movimento pelo qual a atual organização dos elementos, ao fazer com 

que os mesmos ressoem e atritem-se, pode produzir uma nova urgência, na qual o 

dispositivo será mais uma vez demandado como resposta estratégica. Isso significa que 

Foucault compreende que um dispositivo, ao tentar dar conta de uma emergência X, 

produzirá outra Y que manterá a existência do dispositivo como imprescindível. A ideia 

seria que a organização de elementos heterogêneos em um dispositivo produz um excesso 

que resiste. De maneira paradoxal, isso prolonga a necessidade do dispositivo enquanto 

fenômeno regulador. Essa maneira de conceber a relação entre poder e resistência parece 

ser o cerne da discussão foucaultiana, no que diz respeito aos dispositivos. 

Žižek (2013) afirma que — em Vigiar e punir e no primeiro volume de História 

da sexualidade — Foucault enfatiza que a resistência é apropriada de antemão pelo poder, 

significando que “[...] os mecanismos de poder dominam todo o campo e somos sujeitos 

do poder exatamente quando resistimos a ele” (Žižek, 2013, p. 625). Essa leitura faz 

sentido, com a proposta apresentada na conceituação de dispositivo. Entretanto, segundo 

o filósofo esloveno, no segundo e no terceiro volume de História da sexualidade a ênfase 

muda. Foucault começa a trabalhar com a ideia de que, apesar de o poder produzir a 

resistência, sua opositora, ele jamais a controla. “Longe de manipular a resistência a si 

mesmo, o poder torna-se, portanto, incapaz de controlar seus próprios efeitos”, afirma 

Žižek (2013, p. 625). De fato, a definição de dispositivo, apresentada por Foucault na 

entrevista de 1977, deixa em aberto a maneira como as relações entre poder e resistência 

operam na estrutura de um dispositivo: 

Disse que o dispositivo era de natureza essencialmente estratégica, o 

que supõe que se trata no caso de certa manipulação das relações de 

força, de uma intervenção racional e organizada nessas relações de 

força, seja para desenvolvê-las em determinada direção, seja para 

bloqueá-las, para estabilizá-las, utilizá-las etc... O dispositivo, portanto, 

está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, 

ligado a uma ou a [outra] configuração de saber que dele nascem, mas 

que igualmente o condicionam. É isto o dispositivo: estratégias de 

relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por 

eles. (Foucault, 1977/2012, p. 366-367) 

 

Seria interessante comparar os espectadores da alegoria de Platão com a 

personagem Frank do filme Eles vivem (They live, 1988) de John Carpenter. No filme, 

John Nada (John Nothing) tenta convencer seu amigo Frank a vestir os óculos alienígenas 
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que revelam o que há escondido por detrás de todos os anúncios publicitários, além de 

desmascarar os alienígenas que já estão infiltrados entre os humanos. Porém, Frank 

resiste, mesmo sem saber o porquê de não querer vestir tais óculos. Os amigos 

protagonizam uma bizarra luta até que John convence Frank a ver a verdade sobre a 

invasão alienígena. Como afirma Žižek (2012), a briga é completamente desmedida e 

exagerada para algo simples como vestir um par de óculos, nos levando a questionar: 

[...] por que este cara rejeita tão violentamente colocar os óculos? É 

como se ele estivesse bem consciente que, espontaneamente, ele vive 

em uma mentira. Que os óculos o farão perceber a verdade, mas que 

essa verdade pode ser dolorosa. Pode despedaçar muitas de suas ilusões. 

Este é um paradoxo que temos que aceitar. A violência extrema da 

libertação. (Žižek, 2012)32 

Não é essa a mesma representação que encontramos na alegoria da caverna? Há 

em Platão uma extensa descrição sobre o quão doloroso e constrangedor é para o 

prisioneiro liberto sair da caverna, olhar para o sol e o mundo pela primeira vez, retornar 

e não conseguir enxergar nada na escuridão. Não apenas isso, mas também o fato de que 

os outros prisioneiros gozam de sua atual morbidez, já que estão contemplados pelo 

próprio dispositivo que os aprisiona, a ponto de lutarem e matarem para ficar exatamente 

onde estão. Assim como já havia sinalizado ao descrever o aparelho de base, Baudry 

novamente afirma a importância dos espectadores na manutenção do dispositivo 

cinematográfico. Diz:   

[...] se este dispositivo é um produtor de imagens, antes de tudo produz 

um efeito de sujeito específico, na medida em que um sujeito — que 

faz parte do dispositivo — já está implicado; uma vez que o cinema foi 

tecnicamente aperfeiçoado, produz este mesmo efeito definido por 

“impressão da realidade”. (Baudry, 1975, p. 62; trad. nossa) 

Portanto, temos que o dispositivo, para Baudry, não só aprisiona os espectadores 

através da própria impressão de realidade, como também produz um efeito de 

subjetividade, resultando na implicação do sujeito antecipado como um dos elementos 

constitutivos do dispositivo. Essa é uma reflexão de bastante importância para entender 

                                                 

 

32 Citado do documentário O guia do pervertido da ideologia (The pervert's guide to ideology, 2012), 

dirigido por Sophie Fiennes, escrito e interpretado por Slavoj Žižek. Ver índice de filmes em referências 

bibliográficas. 
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de que maneira a ideologia opera no dispositivo cinematográfico, pois atenta para o fato 

de que — caso uma mancha apareça na tela, ou na parede da caverna — os espectadores 

podem “despertar” no dispositivo. Atentar para o risco de se projetar uma imagem 

heterogênea, como a sombra dos próprios espectadores, teria a potencialidade de anular 

o efeito de realidade, deixando os espectadores com suspeitas, despertando-os (Baudry, 

1975, p. 60). Por “despertar” entendemos algo relacionado ao tipo de alienação em que 

se encontram os prisioneiros. Baudry indica a regressão ao estado de imobilidade motriz 

e fixação visual como entraves para o despertar relacionado à quebra do efeito de 

realidade. Ele não aprofunda essa questão, apenas abordando-a de maneira insatisfatória 

e superficial; acreditamos que isso ocorra por lhe faltarem os conceitos de alienação e 

separação, assim como a noção de anamorfose apresentada por Lacan (1964/2008)33.   

Podemos encontrar algo similar em Agamben (2009) e Foucault (1983/1995) 

relacionado à ideia de se despertar de um dispositivo. Despertar enquanto sujeito, já que, 

como vimos, é próprio de um dispositivo o efeito de produzir subjetividade. Se 

retomarmos o artigo “O sujeito e o poder”, de Foucault, veremos que o filósofo sustentava 

que sua intenta não se relacionava apenas com a análise do fenômeno do poder. Seu 

objetivo também “[...] foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa 

cultura, os seres humanos tornam-se sujeitos” (Foucault, 1983/1995, p. 231). Agamben 

então apresenta que, em termos de dispositivos, a subjetivação e a dessubjetivação são 

faces da mesma moeda:  

De fato, todo dispositivo implica um processo de subjetivação, sem o 

qual o dispositivo não pode funcionar como dispositivo de governo, 

mas se reduz a um mero exercício de violência. Foucault assim mostrou 

como, numa sociedade disciplinar, os dispositivos visam, através de 

uma série de práticas e de discursos, de saberes e de exercícios, à 

criação de corpos dóceis, mas livres que assumem a sua identidade e a 

sua “liberdade” de sujeitos no próprio processo do seu assujeitamento. 

Isto é, o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que produz 

subjetivações e somente enquanto tal é também uma máquina de 

governo. (Agamben, 2009, p. 46). 

Para Agamben (2007) todo dispositivo de poder é sempre duplo e opera de 

maneira paradoxal. Podemos resumir essa ideia, retomando Althusser (1970/1996), em 

                                                 

 

33 Aprofundemos esta temática em nosso “Capítulo 3 – Identificação e constituição do sujeito”. 
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tal formulação: “o indivíduo se interpela, em um dispositivo, como sujeito”. Nesse 

sentido, é apenas através da alienação (dessubjetivação) que o indivíduo se subjetiva. O 

melhor exemplo desse funcionamento é apresentado, pelo próprio Althusser, na forma 

mais cotidiana de interpelação policial, quando um agente da lei diz para um cidadão: 

“Ei, você aí!”. Althusser indica que o indivíduo interpelado rapidamente volta-se para a 

origem do chamado. Com um toque tragicômico, ele afirma que, “por mera virada física 

de 180 graus, ele se torna sujeito” (Althusser, 1970/1996, p. 133). O que chama atenção 

nesse exemplo, para além de representar muito bem como violência e ideologia se 

articulam em um AIE, é a maneira “[...] inconsciente de se deixar capturar” (Agamben, 

2009, p. 41). 

Isso significa que o dispositivo interpela tanto como resultado de um 

comportamento individual de subjetivação como de uma captura separada. Daí Agamben 

decantar sua proposta estratégica de resistência aos dispositivos como “profanação”. 

Retomando as concepções de sagrado e profano no Direito romano, formula a profanação 

como a restituição das coisas para o uso livre, político, retirando-as da sagrada separação 

que as coloca sob o monopólio divino. Os exemplos desse tipo de separação sagrada são 

os museus, que separam utensílios antigos do uso comum — como vasos, talheres, tapetes 

etc. — para dotá-los daquilo que Benjamin (1989/2014) chamou de “valor de exposição”. 

Portanto, para Agamben (2007, p. 66) profanar significa “[...] abrir a possibilidade de 

uma forma especial de negligencia, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso 

particular”. O filósofo aponta para a possibilidade de retirar-se a “aura” dos dispositivos, 

transformando-os em contradispositivos, ou seja, mecanismos que subvertam a lógica de 

poder. 

A profanação é uma operação política, no sentido em que “[...] desativa os 

dispositivos do poder e devolve ao uso comum os espaços que ele havia confiscado” 

(Agamben, 2007, p. 68). Para nossa discussão, o ponto importante está em como essa 

espécie de “negligência” é uma estratégia de resistência ao exercício de poder dos 

dispositivos. Agamben aponta a “brincadeira” ou o “jogo” como uma profanação por 

excelência. A profanação proposta por Agamben encontra fundamento na maneira como 

Foucault relaciona poder e resistência, assim como na discussão sobre dispositivo. Na 

complexa definição de poder que circula por todas as pesquisas de Foucault, as relações 

de poder dependem da existência de oposição em forma de resistência caso contrário 
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teríamos uma dominação — em que as relações de poder fazem-se desnecessárias. Em 

“A ética do cuidado de si como prática de liberdade” (1984), Foucault afirma:   

[...] nas relações de poder, há necessariamente possibilidade de 

resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência — de 

resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que 

invertam a situação —, não haveria de forma alguma relações de poder. 

Sendo esta a forma geral, recuso-me a responder à questão que às vezes 

me propõem: “Ora, se o poder está por todo lado, então não há 

liberdade.” Respondo: se há relações de poder em todo o campo social, 

é porque há liberdade por todo lado. Mas há efetivamente estados de 

dominação. Em inúmeros casos, as relações de poder estão de tal forma 

fixadas que são perpetuamente dessimétricas e que a margem de 

liberdade é extremamente limitada. (Foucault, 1984/2006, p. 227) 

Isso aparece na entrevista de 1977, quando ele afirma que o dispositivo pode 

assumir a forma de um discurso, um programa ou uma instituição, mas também “[...] pode 

funcionar como reinterpretação dessa prática, dando-lhe acesso a um novo campo de 

racionalidade” (Foucault, 1977/2012, p. 364). Na organização dos elementos 

heterogêneos para a constituição de um dispositivo, há uma série de articulações, 

rearticulações, reposicionamentos e modificações de funções que fazem com que um 

novo campo de racionalidade se crie enquanto efeito. Como vimos, este efeito pode ser 

previsto e já contabilizado, de antemão, pelo planejamento estratégico do dispositivo; ou 

pode ser um excesso que ressoa sobre os elementos que o produziram. A postulação da 

“sobredeterminação funcional” e do “preenchimento estratégico” possibilita que 

Agamben possa formular a ideia contradispositivo, já que o dispositivo encontra-se 

sempre inscrito em um jogo de poder. 

A ideia de despertar do dispositivo também está associada a uma concepção de 

“tomada de consciência” presente no discurso de Baudry. Calcado na primeira tópica 

freudiana — principalmente naquela apresentada no capítulo VII de A interpretação dos 

sonhos (1900) —, ele faz suas aproximações entre a teoria do dispositivo e a teoria dos 

sonhos, dando ensejo principalmente à concepção de trazer à consciência os conteúdos 

inconscientes latentes. Baudry irá sustentar que as condições exigidas pelo dispositivo 

produzem nos espectadores um estado psíquico regressivo, tal como no sono.  

O interessante é que essa aproximação vincula-se a uma tradição iniciada por Otto 

Rank, que visa à comparação entre cinema e os sonhos. Diversos autores contribuíram e 

continuaram essa tradição, destacando-se principalmente os artigos reunidos no livro 
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póstumo Cinéma (1966), do escritor e poeta Robert Desnos (1900-1945); o polêmico 

Hollywood: the dream factory (1951), escrito pela antropóloga Hortense Powdermaker; 

e o importante livro de Edgar Morin, chamado O cinema ou o homem imaginário (1958). 

Entretanto, salvo diferenças gritantes entre os caminhos percorridos por cada autor, todos 

seguem uma mesma linha argumentativa que já estava sintetizada nas primeiras páginas 

de O duplo: um estudo psicanalítico (1914), escrito por Rank: 

[...] a representação cinematográfica, que em vários aspectos imita a 

dinâmica dos sonhos, também [expressa], em uma clara e significativa 

linguagem pictórica, certos fatos e relações psicológicas que o autor 

geralmente não pode colocar em palavras acessíveis, e com isso, 

facilita-nos o acesso à sua compreensão. (Rank, 1914/2012, p. 10) 

 O artigo “O dispositivo”, de Baudry, não faz exceção a essa tradição; para ele a 

projeção cinematográfica “[...] é como um tipo de sonho, quase um sonho, similitude que 

o sonhador expressa muitas vezes quando, prestes a dizer seu sonho, ele precisa dizer: 

‘Foi como em um filme...’” (Baudry, 1975, p. 64; trad. nossa). Baudry afirma que o 

mecanismo psíquico da regressão onírica poderia ser considerado o mesmo da 

experiência cinematográfica em termos metapsicológicos. Entendendo desejo como uma 

satisfação perdida, Baudry propõe que o desejo constitutivo da experiência 

cinematográfica encontra-se em uma tendência psíquica de retorno às primeiras vivências 

de satisfação. Esse caminho leva o escritor a abandonar à teoria escópica lacaniana do 

estádio do espelho, buscando na teoria kleiniana da fantasia infantil a resposta para o 

desejo da alucinação cinematográfica: 

Pode parecer estranho que o desejo que constitui o efeito-cinema esteja 

enraizado na estrutura oral do sujeito. As condições da projeção evocam 

a dialética interno/externo engolir/ser engolido, comer/ser comido, que é 

uma característica do que está sendo estruturado na fase oral. Mas, no 

caso da situação cinematográfica, o orifício visual substitui o orifício 

bucal: a absorção de imagens é ao mesmo tempo a absorção do sujeito na 

imagem, preparado, pré-digerido em já quando entra na sala escura do 

cinema. A relação orifício visual/orifício bucal atua tanto como uma 

analogia, quanto diferenciação, mas também sinaliza a relação 

consecutiva entre a satisfação oral, sono, e tela branca do sonho, em que 

imagens oníricas serão projetadas. [...] Na mesma linha, seria 

conveniente reintroduzir as suposições de Melanie Klein sobre a fase 

oral, e sua dialética extremamente complexa entre o interno e o externo 

que se refere a formas reciprocas de desenvolvimento. (Baudry, 1975, p. 
70, n.1; trad. nossa).  

Nesse ponto Baudry pouco tem a nos oferecer em relação à nossa questão — quais 

os efeitos e os riscos clínico-políticos da experiência cinematográfica? —, já que seu 
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intento passa a orientar-se mais para o desvelamento do desejo histórico por detrás da 

concepção de um dispositivo ilusório. Não que esse desvelamento não tivesse utilidade 

em nossa pesquisa, mas entendemos que este fora um intento frustrado de Baudry, 

principalmente no ponto mais frágil de seu argumento — que é a tentativa de associar o 

dispositivo cinematográfico com o processo onírico. Baudry exagera na analogia entre 

metapsicologia e cinema, a ponto de inferir algo como uma metapsicologia do cinema — 

algo muito diferente do uso semiótico da psicanálise como chave de leitura de filmes 

como formações do inconsciente. Porém, apesar dessa fragilidade, conseguimos levantar 

neste capítulo diversas reflexões e formulações relevantes apresentadas pelo escritor 

francês. 

Assim, recapitulemos brevemente os pontos principais para prosseguirmos com o 

delineamento da noção de dispositivo. Baudry sustenta que o dispositivo cinematográfico 

é a realização técnica do desejo por um simulacro total — desejo esse que pode ser 

retomado na alegoria da caverna de Platão. O ambiente escuro, o aparelho projetor de luz, 

a película marcada, as imagens constituídas de sombra na tela, o isolamento acústico, a 

presença de espectadores e respectiva escassez motora dos mesmos são elementos do 

dispositivo cinematográfico que se organizam em uma rede para a produção da impressão 

de realidade, efeito subjetivante e ilusório da experiência cinematográfica. O dispositivo 

é responsável pela manutenção do velamento do aparelho de base, ou seja, do trabalho 

operado na transformação da realidade material em filme. Esse velamento é a 

característica marcante de um efeito ideológico excedente ao efeito de realidade. No 

entanto, há a possibilidade de o trabalho do aparelho de base ser exposto, sem que isso 

anule a impressão de realidade — objetivo e causa do dispositivo.  

Assim, compreendemos que a experiência cinematográfica está ancorada em um 

paradoxo. Ao mesmo tempo em que produz, dentro de seu próprio aparelho técnico de 

base, um lugar antecipado para um sujeito-olho metafísico e total, também oferece a 

possibilidade de borrar a ilusão total com pequenas descontinuidades, quebras de 

movimentos e perda de sentido. Essa possibilidade de desvelar o aparelho técnico 

ideológico por detrás do dispositivo não está relacionada com o conteúdo dos filmes, e 

tampouco com o uso de determinada técnica ou forma fílmica. Não se trata do 

desvelamento do texto ideológico ou de um subtexto que escancare a ideologia dominante 

por detrás dos interesses sociais, econômicos ou morais no contexto de produção do filme. 
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Assim sendo, podemos afirmar que se trata de um efeito político implicado na 

possibilidade de o espectador estranhar-se com o dispositivo, a abertura para uma 

desindentificação. 

A questão aqui é que esse efeito político só existe dessa maneira na experiência 

cinematográfica devido às condições técnicas e ideológicas próprias do aparelho de base 

e do dispositivo cinematográfico. É na impressão de realidade, como uma representação 

distorcida da realidade objetiva, que podemos encontrar a chave para tal efeito; na 

maneira como o efeito ilusório produzido pelo dispositivo constitui um lugar de sujeito, 

uma subjetividade — a qual pode funcionar como anteparo identificatório. Somente a 

partir daí podemos pensar em distanciamento e estranhamento, ou seja, desidentificação.  

Em nossa compreensão, Baudry subutiliza a noção de estádio de espelho 

formulada por Lacan (1949/1998). Poderíamos dizer que o escritor francês, nesse ponto, 

dá o passo certo na direção errada. A dinâmica do estádio do espelho enquanto 

articuladora dos processos de formação do eu, narcisismo primário, identificação, dentre 

outros, apresenta-se como caminho lógico e frutífero. Assim sendo, seguiremos os passos 

de Baudry; porém, para abandoná-lo em determinado ponto, realizando a partir daí nosso 

próprio percurso, no sentido de identificar em que termos podemos pensar os efeitos e 

riscos do cinema enquanto intervenção. De posse da teoria do dispositivo 

cinematográfico, poderemos elucidar como a práxis psicanalítica pode implicar-se na 

problemática da ideologia.  
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3. Psicanálise e Identificação. 

 

Dentro do vasto campo teórico da psicanálise, o estádio do espelho é uma das 

proposições mais interessantes para se pensar a problemática da experiência 

cinematográfica. Como vimos no capítulo anterior, Baudry (1970/1983) aponta para 

possíveis analogias entre o dispositivo cinematográfico e o estádio do espelho, 

principalmente no que tange ao fenômeno de identificação. O dispositivo cinematográfico 

opera em um nível ideológico no qual depende da identificação entre o espectador e uma 

posição de observador ideal.  

A prematuração motora e o desenvolvimento precoce do aparato óptico são 

apresentados por Lacan (1949/1998) como características fundamentais do humano que 

o lançam para a experiência constitutiva daquilo que denominou estádio do espelho. 

Baudry indica que a experiência vivida em um dispositivo cinematográfico também está 

baseada nesta dupla característica: redução da motricidade e concentração na atividade 

óptica. (Baudry, 1970/1983, p. 396). Porém, há mais nas discussões sobre o estádio do 

espelho que pode auxiliar a compreensão dos efeitos do dispositivo cinematográfico para 

além do explorado pelo escritor francês. Por exemplo, naquilo em que o estádio do 

espelho lacaniano trata da constituição psíquica através de um esquema de campo óptico.  

Como vimos anteriormente, a teoria do dispositivo denuncia o cinema enquanto 

um dispositivo ideológico, com o efeito de produção de certo tipo de subjetividade. Esse 

estatuto do dispositivo não está apenas relacionado ao possível discurso ideológico 

hegemônico difundido por determinados filmes. O caráter ideológico estaria enraizado 

nos elementos e processos constituintes do próprio dispositivo. Assim sendo, 

fundamentada em um aparelho de base, a experiência cinematográfica interpela seus 

espectadores em determinados processos de identificação — que, para Baudry, 

correspondem a mecanismos de alienação, ou (des)subjetivação (Agamben, 2009, p. 48). 

Quais as implicações de compreender a identificação como interpelação? 

A problemática da identificação ou de como ela se relaciona ao fenômeno de 

interpelação ideológica não é aprofundada por Baudry. Resumiremos até que ponto o 

autor descreve esse processo, para que possamos segui-lo com nossas próprias reflexões. 

Como apresentamos no capítulo anterior, há dois tipos de identificações presentes na 

experiência cinematográfica que convocam o espectador para uma posição de sujeito pré-
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concebida e premeditada: 1) a primeira é mais facilmente reconhecida, já que se trata 

daquela pela qual o espectador identifica-se com as imagens exibidas na projeção. Este 

tipo de identificação geralmente ocorre em relação a determinados personagens. Mas 

Baudry (1970) salienta que também pode realizar-se em outros níveis — como, por 

exemplo, identificação com um cenário, um tema, uma música utilizada no filme, entre 

outros; 2) o segundo tipo trata da identificação com a câmera, quando o olho-sujeito 

identifica-se com o olho-câmera. É neste segundo tipo de identificação que o aparelho 

técnico de base do cinema é completamente negado, produzindo o que Baudry 

(1970/1983, p. 386) denominou de “mais-valia ideológica”. O espectador identifica-se, 

assim, com uma posição no campo ficcional, com determinado ponto-de-vista. Todo o 

trabalho fílmico (corte, montagem e colagem) é “recalcado”, levando o espectador a 

identificar-se com este olho-que-tudo-vê.  

Em resumo, Baudry parte de uma leitura do estádio do espelho lacaniano para 

fazer as seguintes afirmações: a experiência cinematográfica depende de um aparelho de 

base e de um dispositivo cinematográfico para ocorrer; é característico do aparelho de 

base ocultar a transformação que opera sobre a realidade, assim como ocultar a si mesmo 

no processo; o efeito disso é uma impressão de realidade; o dispositivo cinematográfico, 

para funcionar com toda sua potência, depende inicialmente da presença premeditada de 

um espectador; este encontra-se em um estado regressivo de imobilidade motora e 

fixação na pulsão escópica para que seja totalmente capturado em uma interpelação 

ideológica, sustentada pela impressão de realidade. 

A problemática da formação do Eu34 e da constituição do sujeito em Lacan é uma 

trama complexa de conceitos. Buscaremos em nossas próprias formulações retomar 

apenas os conceitos essenciais para o seguimento de nossa investigação, de maneira que 

— mesmo quando tomarmos um conceito ou uma noção para exposição — não nos 

preocuparemos em explorá-la em todas as faces do fenômeno. Este tipo de compreensão 

total dos ditos e escritos de Lacan tende à imprecisão e/ou à opacidade da 

complexificação. Nosso objeto é explorar a conceitualização de Lacan acerca da 

                                                 

 

34 Para o propósito de nossa pesquisa utilizaremos “Eu” quando estivermos falando do “je”, assim como 

“Ich” e “ego”. Quando nos referirmos ao “moi” utilizaremos “eu”. 
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identificação e da subjetivação; para tanto, abordamos a dinâmica do estádio do espelho. 

Entretanto, faz-se totalmente descabida a busca por uma exposição, digamos, “completa” 

do pensamento lacaniano sobre identificação e subjetivação. Esboçaremos algumas 

noções que nos possibilitem articulações com a noção de dispositivo cinematográfico. 

O conceito de estádio do espelho de Lacan é fruto de diversas reflexões deixadas 

em aberto em sua tese de doutorado Da psicose paranoica em suas relações com a 

personalidade, defendida em 1932. Na tese, Lacan busca traçar uma teoria da 

personalidade para a psiquiatria, partindo de suas críticas às tradições psiquiátricas 

francesas e germânicas. O psiquiatra Lacan busca ali, através do caso de paranoia de 

Marguerite Pantaine (caso Aimée), estabelecer novas formas de compreensão da etiologia 

e diagnóstica da psicose através de uma reformulação da teoria da personalidade. Tal 

reformulação consistiria em reconhecer no caso Aimée algo que justificasse a inclusão de 

determinantes sociais ao conceito de personalidade, não descartando a constituição 

psicogênica. 

A psicanálise chega à Lacan através do conceito freudiano de narcisismo como a 

versão psicanalítica do conceito de personalidade. Lacan (1932/1987) aponta em sua tese 

um buraco no conceito de narcisismo primário, pois ao mesmo tempo em que o conceito 

freudiano busca explicar a gênese do eu, não o faz. Há o reconhecimento dos méritos 

descritivos que Freud faz do narcisismo, identificando suas “fronteiras”, mas mantendo 

certa obscuridade no conceito: 

O narcisismo, de fato, se apresenta na economia da doutrina 

psicanalítica como uma terra incógnita, que os meios de investigação 

provenientes do estudo das neuroses permitiram delimitar quanto às 

suas fronteiras, mas que permanece mítica e desconhecida no seu 

interior. (Lacan, 1932/1987, p. 330)  

Ainda em sua tese de doutorado, Lacan (1932/1987) crítica também a indistinção 

presente em Freud de duas concepções de sujeito: a positiva ou “sujeito psicológico” e a 

gnoseológica ou “sujeito do conhecimento” (Lacan, 1932/1987, p.331). O eu freudiano 

não dá conta de diferenciar o sujeito do desenvolvimento, da aquisição da fala, da 

memória e atenção, por exemplo, daquele sujeito epistemológico, das condições 

universais e transcendentais do conhecimento. Essa diferenciação também é um dos 

imbróglios da teoria psicanalítica que Lacan tentará resolver ao longo de seus escritos e 
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seminários. Este empreendimento se inicia na tese de 1932 e marca o artigo de 1949 sobre 

o estádio do espelho. 

Assim sendo, a noção de sujeito em Lacan encontra-se de maneira germinal na 

pesquisa e crítica da teoria da personalidade realizada em sua tese. Isto é bastante explícito 

nos três pontos de sua definição objetiva dos fenômenos da personalidade: 1) um 

desenvolvimento biográfico, que são os modos afetivos pelos quais o sujeito vive sua 

história; 2) uma concepção de si mesmo, que trata de uma síntese das imagens ideais de 

si mesmo que o sujeito traz à consciência; e 3) uma tensão das relações sociais, que são 

as representações pelas quais o sujeito sente afeto em relação aos outros (Lacan, 

1932/1987, p. 31). É notável que a premissa da formulação do estádio do espelho já esteja 

antecipada na tese, isto é, de que constituição do eu ocorre através da imagem especular 

de si mesmo, oferecendo uma matriz simbólica donde se precipitará o sujeito (Lacan, 

1949/1998, p. 97). 

Parece-nos particularmente instigante a insistência de Lacan em formular a 

dinâmica de constituição do eu, sua teoria do sujeito, em termos de uma problemática 

óptica, sobre o fundamento de uma relação imaginária do sujeito com sua imagem. As 

concepções freudianas de narcisismo, identificação, constituição psíquica, visão, olhar e 

também de estranho ganham nova tônica à luz dos efeitos de se conceber a experiência 

subjetiva fundamental através do estádio do espelho. Como destaca Lacan, o eu ideal 

situa a instância do eu, lhe dá parâmetros, organizando-o em relação ao mundo. 

Entretanto, a maneira pela qual essa organização ocorre — a saber, da insuficiência à 

antecipação — produz uma discordância fundamental entre realidade e imagem que será 

uma das condições do eu enquanto sujeito do inconsciente. Nesse sentido, trata-se de um 

eu inserido em um ciclo de conhecimento e desconhecimento de si. 

Daí Lacan afirmar que a instância do eu é situada em uma “linha de ficção”, pois 

o sujeito antecipa-se em uma miragem de maturação que lhe é oferecida apenas como 

exterioridade, constituinte e não constituída. O eu é um “[...] efeito psíquico de uma 

imagem virtual de si” (Sigal, 2009, p. 160), o que não é dizer pouco sobre o lugar da 

imagem na constituição psíquica. O Eu precipita-se na matriz simbólica manifestada pela 

forma primordial do eu na assunção jubilatória. Digamos que se precipita tal como a 

substância mais densa, decanta para o fundo do recipiente em uma mistura química. Isso 

é o sujeito do inconsciente, o Eu, é o resto deste processo pelo qual passamos no estádio 



73 

 

 

 

do espelho. Tal forma primordial é o eu ideal, fruto do narcisismo primário, baluarte das 

identificações secundárias. O estádio do espelho tem como efeito a constituição do eu 

enquanto imagem especular de si, mas ao mesmo tempo lança o sujeito à precipitação 

deste eu que será sujeito da oração. 

O fenômeno da criança pequena assistindo e identificando-se com a própria 

imagem no espelho é exemplar, mas não é restritivamente o que Lacan descreve. Como 

afirma Sigal (2009, p. 165), “o caso não é tanto se olhar no espelho. A questão é se olhar 

em um espelho no qual essa imagem está sustentada pela mirada do Outro, primeiro Outro 

simbólico que é a mãe”. A relação subjetivante, exemplificada no jogo realizado pela 

criança frente ao espelho, é para Lacan (1964/2008) uma questão de campo escópico, ou 

seja, uma problemática da imagem enquanto construção e organização espacial. Porém, 

o psicanalista francês não deixa de salientar o quanto essa organização é sustentada por 

uma ilusão, por uma “ficção” (Lacan, 1949/1998, p. 98). Daí a noção de alienação 

apresentada já em 1949 e amadurecida ao longo das obras de Lacan. 

A condição de engodo da constituição do eu afasta a noção de estádio do espelho 

de certa psicogênese, pois não se trata da maneira como a consciência se organiza com a 

realidade. Trata-se de como o real do corpo orgânico se organiza em relação a uma 

realidade sustentada por uma imagem fictícia de eu. Da insuficiência à antecipação, a 

noção lacaniana diz sobre a identificação como efeito da constituição do eu através de 

uma imagem. A identificação como efeito é uma preocupação clínica de Lacan.  

 Trabalharemos o estádio do espelho através de quatro momentos distintos em que 

a noção aparece nos escritos e ensino de Lacan: no artigo O estádio do espelho como 

formador da função do eu tal como nos é revelada na experiência analítica (1949); em 

O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud (1953-1954); em O seminário, livro 

8: a transferência (1960-1961/1992); O seminário, livro 10: a angústia (1962-

1963/2005); e em O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 

(1964). Esse recorte busca sintetizar as principais formulações e reformulações realizadas 

pelo psicanalista francês até a sua última menção do estádio do espelho na forma de um 

esquema óptico. 

 Em março de 1954, durante sua lição sobre “A tópica do imaginário”, Lacan 

explica o estádio do espelho através de um esquema denominado “esquema de dois 
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espelhos”, que pode ser visualizado na figura 2. Este esquema é uma modificação 

realizada a partir de outro esquema apresentado em fevereiro do mesmo ano. Esse outro 

esquema representa o “experimento do buquê invertido” do físico Henri Bouasse (1886-

1956) e pode ser visualizado na figura 3. Na figura 2 vemos um esquema que busca 

representar a concepção lacaniana de estádio do espelho, sendo que o “experimento do 

buquê invertido” (figura 3), está incluído na figura 2. 

    

Figura 2. Esquema de dois espelhos (Lacan, 1953-1954/2009, p. 168) 

 

O “esquema de dois espelhos” é dividido por um espelho que se encontra bem ao 

meio. Este espelho divide a figura, em termos de óptica, entre “espaço real” (lado 

esquerdo) e “espaço virtual” (lado direito), sendo que o “espaço real” corresponde ao 

“experimento do buquê invertido” (figura 3). Esta divisão nos auxilia a identificar a 

divisão entre narcisismo primário e narcisismo secundário. Nesse sentido, o “esquema de 

dois espelhos” (figura 2) é muito pertinente para indicar que, para Lacan (1953-

1954/2009), o primeiro narcisismo e o segundo narcisismo não se organizam de maneira 

cronológica. Assim sendo, o estádio do espelho é esboço que articula narcisismo primário 

e secundário, destacando o caráter de interdependência entre ambos. 

Quando Lacan apresenta este esquema óptico em Os escritos técnicos de Freud 

(1953-1954/2009) busca representar a diferença entre eu ideal e ideal do eu. O eu ideal é 

resultado de uma identificação da criança, ainda bebê, com uma imagem totalizante, uma 
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miragem — matriz primária das futuras identificações do sujeito. Esse processo é o 

narcisismo primário. Já o ideal do eu é “[...] o precipitado da antiga imagem dos pais, a 

expressão de admiração pela perfeição que a criança então lhes atribuía” (Freud, 

[1932]1933/ 1996, p. 70). Segundo Lacan, o ideal do eu “[...] comanda o jogo de relações 

de que depende toda a relação a outrem” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 187). O narcisismo 

primário tem como efeito a constituição de eu ideal, suporte para o narcisismo secundário. 

A ilusão que produz o eu ideal fundamenta-se no mesmo truque do experimento do buquê 

invertido. Trata-se de uma sobreposição entre imaginário e real, para um observador 

situado em uma posição simbólica ideal. Já o narcisismo secundário é mediado pelo ideal 

do eu, marcado pela maneira como o sujeito acederá à imagem de um outro, constituindo 

uma fantasia em relação ao desejo do outro, que Lacan denominou de “alienação” (Lacan, 

1953-1954/2009, p. 225).   

Em seu seminário intitulado A transferência (1960-1961/1992), Lacan retoma o 

“esquema de dois espelhos” para articulá-lo à problemática da identificação e sua relação 

com traço unário, rastro do significante. Para tanto, Lacan recupera suas formulações 

apresentadas em seu artigo Observações sobre o relatório de Daniel Lagache: 

‘Psicanálise e estrutura da personalidade’ (1960/1998), principalmente no que se refere 

à função exercida pelo grande Outro no estádio do espelho. A função do Outro é 

representada pelo “[...] espelho plano, na medida em que essa função deve ser implicada 

nessas elaborações do narcisismo respectivamente conotadas como ideal do eu e como eu 

ideal” (Lacan, 1960-1961/1992, p. 340).  

Em 1964, Lacan retorna ao esquema óptico de dois espelhos, depois de tê-lo 

trabalhado em 1962, no seminário A angústia (1962-1963/2005), articulando-o à 

problematização do objeto a. No seminário intitulado Os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise (1964/2008), Lacan retoma as discussões apresentadas em 1962, porém 

relacionando-as à questão do fenômeno estético da anamorfose. Trata-se de uma 

discussão fundamental que possui reverberações para se pensar a questão da pulsão 

escópica e como ela se relaciona com os fenômenos discutidos em 1964 sobre a alienação 

e separação na constituição do sujeito. 

 Entretanto, precisamos retornar brevemente ao artigo sobre o estádio do espelho, 

publicado por Lacan em 1949, já que nele encontra-se a principal chave de compreensão 

do fenômeno ilusório da constituição do eu. Nesse artigo, Lacan antecipa alguns dos 
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principais pontos que são retomados em 1953, quando apresenta os esquemas ópticos pela 

primeira vez para explicar o fenômeno da constituição psíquica. Em nossa trajetória 

através do árido conceitual lacaniano, faremos breves regressões com o intuito de 

esclarecermos os pontos de ancoragem de certas afirmações. Muitas delas convocam um 

refrescante “retorno à Freud”, tanto para explicar Lacan, quanto para marcarmos certas 

diferenças conceituais. 

   

3.1. Identificações 

 

Exploraremos nos subtítulos a seguir a importância da prematuração motora e a 

azáfama jubilatória na produção da ilusão presente na dinâmica do estádio do espelho. 

Porém, antes, retomemos os principais argumentos de Lacan em suas construções sobre 

a experiência óptica como constitutiva de uma subjetividade. O argumento central de toda 

elaboração lacaniana sobre o fenômeno da criança frente ao espelho é apresentar a 

experiência de reconhecimento de si no espelho como fundadora daquilo que Lacan 

denominou “funções do eu”. Para Lacan (1949/1998, p. 97), “basta compreender o estádio 

do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse termo, 

ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem”. Sendo 

assim, no estádio do espelho há uma série processos de identificação que ocorrem na 

criança pequena até por volta de seu um ano e meio de vida.  

Essas séries de identificações atravessam o ciclo da constituição psíquica que vai 

do autoerotismo à escolha de objeto, passando pelo narcisismo como dinâmica 

intermediária. O estádio do espelho compreende principalmente o circuito pelo qual as 

identificações atravessam o narcisismo, levando o bebê de uma total indiferenciação entre 

ele e os objetos para o momento em que se tem uma imagem de Eu suficientemente 

constituída que elenca um objeto como objeto de amor. Acreditamos que é imprescindível 

para a compreensão destes circuitos que articulam identificação, narcisismo e 

especularização uma sustentação na noção de identificação em Freud. Principalmente 

pelo papel central que as identificações encontram na psicologia de massa freudiana.  
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3.1.2. Freud e as três identificações 

 

Ao formular a noção de estádio do espelho, Lacan realiza uma nova e importante 

compreensão da amarração postulada por Freud entre vida pulsional e vida social. Esse 

entrelaçamento é constante nos textos freudianos, encontrando sua formulação definitiva 

em 1921, no texto Psicologia de grupo e análise do ego. Este texto oferece respaldo para 

todo trabalho psicanalítico que busca alicerçar a psicanálise com outros saberes tais como 

a sociologia. Buscando sustentar sua afirmação de que “[...] a psicologia individual, [...], 

é, ao mesmo tempo, também psicologia social” (Freud, 1921/1996, p. 81), Freud 

encontra, no fenômeno de identificação, um conceito chave para a leitura tanto das 

relações primitivas da vida infantil quanto dos fenômenos de massa. A psicologia de 

grupo ou massa interessou a Freud principalmente por implicar toda uma dinâmica de 

investimentos, inibições e deslocamentos da libido em favor dos laços sociais. Freud diz 

que, para a psicanálise, a identificação é a “[...] mais remota expressão de um laço 

emocional com outra pessoa” (Freud, 1921/1996, p. 115). Retomando algumas de suas 

formulações sobre a identificação que haviam sido apresentadas em A interpretação dos 

sonhos ([1899]1900), Totem e tabu (1912-1913) e Luto e Melancolia ([1915]1917), 

distinguirá três tipos de identificação possíveis. 

O primeiro articula-se com a noção de incorporação oral — “ser (como) alguém”, 

segundo Goldenberg (2014, p. 70). Trata-se do tipo mais primitivo de identificação, 

associado à organização da libido em torno da oralidade, denominada por Freud de “fase 

oral”. Freud (1921/1996, p. 115) reconhece que a identificação nesse nível possui um 

“colorido hostil”, pois a ideia de ingerir o objeto almejado tem por efeito a destruição do 

mesmo. O exemplo trazido por ele encontra-se no garotinho que, durante o 

desenvolvimento de seu complexo de Édipo, investe sua libido objetal na mãe e 

identifica-se com o pai, buscando ser (como) ele. Apesar do exemplo, Freud ressalva que 

este tipo de identificação pode ocorrer antes mesmo que uma escolha sexual de objeto 

tenha sido feita. Nesse caso, o exemplo é o próprio ato de mamar dos bebês, como 

incorporação da mãe. Em resumo, trata-se de “[...] moldar o próprio ego de uma pessoa 

segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo” (Freud, 1921/1996, p. 116). O 

ponto principal a se destacar desse tipo de identificação está em reconhecer que o eu de 

alguma maneira “vem de fora”. Essa postulação reafirma a ideia — apresentada, em 1914, 
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no artigo Sobre o narcisismo: uma introdução — de que “[...] uma unidade comparável 

ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo” (Freud, 1914b/1996, p. 84). 

O segundo tipo de identificação é mais tardio na vida psíquica dos humanos e está 

na base da formação neurótica do sintoma. Nesse caso, não se mimetiza a pessoa, mas o 

sintoma da pessoa amada. Para explicar esse tipo de identificação, Freud retoma o sintoma 

histérico de Dora (Ida Bauer), paciente que teve seu caso descrito por ele no artigo 

“Fragmentos da análise de um caso de histeria” ([1901]1905). Dora passa a 

inconscientemente imitar a tosse do pai, a partir do momento em que ela deseja estar no 

lugar dele, isto é, em um relacionamento amoroso com a Sra. K. Dora suspeitava que seu 

pai mantinha um relacionamento extraconjugal com tal mulher. A garota idealizava 

intensamente a Sra. K., fazendo com que desejasse estar no lugar do pai como amante da 

mulher que admirava. Segundo Freud, “[...] a identificação apareceu no lugar da escolha 

de objeto e [...] a escolha de objeto regrediu para a identificação” (Freud, 1921/1996, p. 

116). Nesse caso, o mecanismo do recalque faz com que a escolha objetal retroaja em 

uma identificação parcial. O recalque age de maneira que o eu possa assumir apenas um 

traço, ou alguns traços do objeto — no caso de Dora, a tosse do pai. 

O primeiro e o segundo tipo de identificações incluem-se em um tipo de processo 

identificatório no qual o eu incorpora ou assume traços do objeto. São identificações que 

de uma maneira ou de outra se relacionam com a manifestação do amor. Sua versão 

patológica — no sentido grego da palavra “pathos” — está na problemática da idealização 

produzida pelo amor. Trata-se daquela na qual o objeto sexual é colocado no lugar do eu 

ideal. Trata-se da “cegueira do amor”, uma fascinação pelo objeto na qual o tratamos tal 

qual nosso próprio eu. Isso leva o enamorado a identificar-se com o outro, fazendo dele 

“[...] aquilo que eu deveria ter sido e não fui (para minha mãe)” (Goldenberg, 2014, p. 

75). Freud descreve como um investimento narcísico no objeto, tendo por efeito a 

construção de uma “bolha” de perfeição ao redor do objeto, blinda-o de qualquer crítica. 

Lacan (1960-1961/1992) recolherá a noção de traço unário da passagem na qual Freud 

remete-se a esse tipo de identificação. Ao indicar que esse tipo de identificação pode 

ocorrer tanto em relação à pessoa amada como em relação a outras, Freud (1921/1996, p. 

117) diz: “deve também causar-nos estranheza em que ambos os casos a identificação 

seja parcial e extremamente limitada, tomando emprestado apenas um traço isolado da 

pessoa que é objeto dela”. Este traço isolado, “ein einziger Zug”, é retomado por Lacan 
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como traço unário, isto é, rastro deixado pela inscrição do significante mestre do grande 

Outro no sujeito, quando este acede ao registro do simbólico. 

    O terceiro tipo de identificação, Freud curiosamente o nomeia de “infecção 

mental”, pois se trata de certo tipo de contágio, baseado na “possibilidade ou desejo de 

colocar-se na mesma situação” (1921/1996, p.117) que o outro. É o tipo de identificação 

de massa, não se tratando de um vínculo ligado a um objeto sexual. Freud explora esse 

tipo de identificação para analisar o tipo de laço que une os membros de uma coletividade 

ao redor de um líder. Freud utiliza o termo “Einfühlung”35 para designar o tipo de 

vinculação emocional atuante nesse tipo de identificação. Gagnebin (2014, p. 150), ao 

traduzir o mesmo termo em um trecho de Sobre o conceito de história (1939/2012) de 

Walter Benjamin, escolhe exatamente o termo em “identificação” como correspondente 

do alemão. A autora indica que a problemática da identificação enquanto “Einfühlung” é 

o cerne da discussão de Benjamin sobre as relações entre estética e política. Tanto no que 

concerne à problemática da história quanto à da estética, Benjamin está se referindo a 

como o fenômeno fascista tem como suporte esse tipo de identificação (Gagnebin, 2014, 

p. 143). Freud descreve a “Einfühlung” como principal tipo de laço emocional 

estabelecido em dois tipos de grupos artificiais: a igreja e o exército. Sobre a identificação 

no exército, ele diz:  

[...] um soldado toma o seu superior, que é, na realidade, o líder do 

exército, como seu ideal, enquanto se identifica com os seus iguais 

e deriva dessa comunidade de seus egos as obrigações de prestar ajuda 

mútua e partilhar das posses que o companheirismo implica. (Freud, 

1921/1996, p. 145) 

Isso significa que, na massa, o eu identifica-se através da vontade ou possibilidade 

de estar em uma situação idêntica aos outros (Einfühlung). Entretanto, a massa também 

compartilha do fato de colocar o líder, seu condutor, na posição de ideal do eu do coletivo. 

A ideia de “infecção mental” remonta à ideia de “contágio” presente na apresentação que 

Freud faz dos estudos do sociólogo Gustave Le Bon (1841-1931). Em La psychologie des 

foules (1855), Le Bon indica que o contágio é uma das causas da drástica diferença entre 

o comportamento dos indivíduos humanos quando em grupo e quando sozinhos. Segundo 

                                                 

 

35 Na edição que utilizamos de Psicologia de grupos e análise do ego, o termo “Einfühlung” encontra-se 

no original alemão e em uma variação da tradução: “empatia” (Freud, 1921/1996, p. 118). 
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Freud, o contágio é tipo de efeito hipnótico que ocorre em um grupo, no qual os 

indivíduos ficam extremamente suscetíveis à sugestão. Na hipnose, o hipnotizador 

coloca-se, ao mesmo tempo em que é colocado, na posição de ideal do eu do hipnotizado. 

Assim, a relação hipnótica é:  

[...] a devoção ilimitada de alguém enamorado, mas excluída a 

satisfação sexual, ao passo que no caso real de estar amando esta 

satisfação é apenas temporariamente refreada e permanece em segundo 

plano, como um possível objeto para alguma ocasião posterior. (Freud, 

1921/1996, p. 124)  

Isso leva Freud a postular que a relação hipnótica é uma massa composta de duas 

pessoas, pois — em termos de dinâmica pulsional e investimentos libidinais — a hipnose 

e a formação de massa são idênticas. Nesse caso, o mestre não é o que o eu deveria ser, 

mas é a figura que diz o que o eu deve ser. Assim sendo, para Freud, a massa caracteriza-

se por um certo número de indivíduos que colocaram um só e o mesmo objeto no lugar 

de seu ideal do eu; e que, consequentemente, se identificaram uns com os outros em seus 

respectivos eus. Nesse sentido, há dois tipos de sugestão operantes em uma massa: a 

vertical, oriunda do líder como ideal do eu; a horizontal, que é denominada, por Freud, 

sugestão mútua. Assim sendo, Freud aponta que a “Einfühlung” é como uma infecção 

mental, na qual através de um contágio, os integrantes de um grupo são submetidos a 

certo tipo de alienação na sugestionabilidade, advinda do líder, ou dos companheiros. 

O filme Questão de Honra (Few Good Men, 1992) talvez ilustre o porquê de 

Freud36 denominar esse tipo de identificação empática de massa como uma infecção 

psíquica. No filme acompanhamos o jovem advogado da Marinha dos EUA, Daniel 

Kaffe, durante o julgamento em Corte Marcial de dois fuzileiros navais na base naval de 

Guantánamo. Os soldados são acusados do homicídio de outro fuzileiro durante uma 

madrugada. Kaffe e a Capitã-de-Corveta, Joanne Galloway, recusam um acordo com a 

Promotoria, pois acreditam que os fuzileiros estavam realizando um “Código Vermelho” 

— uma norma não oficial da comunidade militar que autoriza uma medida disciplinar 

punitiva para um soldado que transgrediu os valores éticos dos fuzileiros navais. Consiste 

                                                 

 

36 Benjamin também. 



81 

 

 

 

em um ataque, na calada da noite, em que os companheiros do transgressor o agridem 

para lhe ensinar uma lição. 

O Código Vermelho tem por efeito o perdão da transgressão ética que o produziu, 

assim como mantém a coesão do grupo, no sentido de que, por ser um procedimento 

ilegal, precisa ser mantido à sombra da lei. Assim sendo, Kaffe e Galloway, na busca pela 

verdade dos acontecimentos — com o intuito de defender os acusados, indicando que 

foram coagidos a realizar uma norma da qual não concordavam —, acabam por encontrar 

diversos testemunhos distorcidos e adulterados com o intuído de proteger a existência do 

Código Vermelho, assim como assegurar que a investigação não chegue até o Coronel 

Nathan R. Jessup, quem ordenou a punição. Vemos aqui como que, apesar de o grupo 

colocar um líder no lugar de ideal do eu, a coesão de um grupo ou massa pode manter-se 

apenas através de uma lei interna, gerada pelo líder ou pelo próprio grupo em si, podendo 

pressionar os indivíduos a violar a Lei social explícita. 

Assim sendo, Freud formula uma trajetória das identificações que indicam 

primeiramente a externalidade do eu, isto é, como este prescinde de uma consistência 

externa — a qual é incorporada como eu. Em segundo plano, a possibilidade de uma 

escolha objetal regredir para uma identificação parcial. É a identificação com um traço, 

ou traços, do objeto. E enfim, a identificação através de um ideal de eu compartilhado, 

uma qualidade comum compartilhada com pessoas que não são objeto da pulsão sexual. 

Vemos aqui como Freud indica que todos esses processos de identificação — que, de 

certa maneira, constituem o que poderá ser chamado, de maneira coloquial, como 

identidade do sujeito — relacionam-se necessariamente com o laço social, naquilo que 

ele se figura como laço afetivo e laço emocional. 

 

3.2. Lacan e os três tempos lógicos do estádio do espelho 

 

Lacan (1953-1954/2009), ao encontrar a problemática da identificação na gênese 

da constituição do eu, depara-se com a discórdia presente entre o corpo e a imagem de 

corpo, representada pela incompatibilidade entre a antecipação imaginária e a 

insuficiência real. Como ele nos diz, trata-se de uma identificação primitiva em uma linha 

de ficção, uma sobreposição entre uma imagem real e um objeto real. Em um jogo de 
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palavras, poderíamos renomear esse tipo de identificação de “identificção”. Entretanto, 

Lacan também irá articular a problemática da identificação na relação primordial entre o 

eu e o outro. O truque aqui é compreender que essa identificação, em uma linha de ficção, 

é a via pela qual a identificação com o outro acontece. A identificação primitiva na qual 

uma imagem ideal — que é, de certa maneira, imposta sobre o corpo despedaçado 

pulsionalmente — somente efetua-se para o sujeito através da especularização na relação 

simbólica com a mãe, como avatar do grande Outro. Se retornarmos à metáfora da 

experiência da criança frente ao espelho, teremos a experiência da criança frente à 

imagem de si marcada por três tempos lógicos. Lógicos no sentido de que não os podemos 

inscrever em uma linearidade cronológica. 

No primeiro tempo a criança vive o estado caótico de sua total insuficiência, 

somado à fragmentação de suas pulsões e à indiferenciação total entre “eu” e “não eu”. 

Nesse sentido, o espelho e, consequentemente, a imagem produzida por ele são 

indiferentes para o bebê. No segundo tempo, a criança passa por uma série de 

experimentações em relação ao espelho. Ela olha, toca, cheira, tenta morder, grita, agita-

se, chora etc. Ao dirigir sua atenção para a imagem, a criança indica que se relaciona com 

algo — a imagem passa ter estatuto de “outro” para a criança. Suas ações para essa 

imagem pouco se diferenciam de suas ações em relação a outro bebê, um amiguinho que 

seja colocado à sua frente.  

Esse segundo tempo nos oferece dois indícios em relação ao narcisismo e às 

identificações. O primeiro indício é o de que há certa noção de eu presente na criança 

nesse momento, já que de alguma maneira ela consegue diferenciar o “eu”, do “não eu”, 

mesmo que este seja a sua imagem refletida no espelho. Assim sendo, inferimos que a 

criança entra em uma relação especular, na qual passa a existir em seu registro imaginário 

uma primeira dimensão do outro. O segundo indício indica que uma imagem primordial 

comparável ao eu, a Urbild, já se inscreveu. Em termos da observação da experiência 

infantil, o que estamos chamando de identificção somente é verificável por seus efeitos, 

isto é, somente podemos intuí-la a partir do momento em que a relação especular da 

criança com sua imagem como um outro prescinde de uma identificação primordial com 

um ideal comparável ao eu. O terceiro tempo marca o momento em que o grande Outro 

é incluído ou intervém na relação entre o eu e o outro. Ao abordar a questão da 

identificação em seu seminário A transferência, Lacan descreve como o grande Outro 
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intervém nessa relação, remetendo-o a observação da experiência da criança frente ao 

espelho: 

Vamos exemplificá-lo num gesto da criança diante do espelho, gesto 

que é bem conhecido e que não é difícil de se observar. A criança que 

está nos braços do adulto é confrontada expressamente com sua 

imagem. O adulto, quer compreenda ou não, se diverte com isso. É 

preciso dar, então, toda a sua importância a este gesto da cabeça da 

criança que, mesmo depois de ter sido cativada pelos primeiros esboços 

do jogo que faz diante de sua própria imagem, volta-se para o adulto 

que a carrega, sem que se possa dizer sem dúvida o que espera disso, se 

é da ordem de um acordo ou de um testemunho, mas a referência ao 

Outro vem desempenhar aí uma função essencial. (Lacan, 1960-

1961/1992, p. 342)  

O olhar do Outro é buscado pela criança no sentido de que sustente o 

reconhecimento especular. Entretanto, o desvio do olhar da criança indica que se 

inscreveu na mesma a permanência da imagem especular. A criança pode se virar para o 

adulto e abandonar a imagem por alguns segundos, buscando o reconhecimento, pois 

quando voltar a mirá-la, certamente, ela estará lá (Lacan, 1960/1998, p. 685). Lá ela está 

porque uma identificação ocorreu. É a identificação do sujeito diante do traço unário, “ein 

einziger Zug”, uma introjeção simbólica do ideal de eu. É o traço, rastro do significante 

Um, o signo que tem por efeito aceder o sujeito à relação simbólica, ao mesmo tempo em 

que funda seu desejo, no sentido que instaura uma falta. Este traço é a marca da diferença 

entre o eu e a imagem de si. Ele marca o sujeito como ausência deste significante que o 

completa aos olhos do Outro. Trata-se de uma dimensão do objeto que não é especular, 

pois esse significante primordial, no sujeito, é só rastro, traço. Assim sendo, essa 

identificação ao nível do traço unário implica o abandono ou a perda de um objeto que se 

destaca da imagem comparável ao eu. Esse é o objeto a, objeto causa do desejo (Lacan, 

1962-1963/2005, p. 115). 

No seminário Os escritos técnicos de Freud (1953-1954/2009), Lacan ainda não 

havia formalizado a noção de grande Outro, porém destacava a intervenção de um terceiro 

na relação especular como entrada da criança na relação simbólica. Trata-se de alguma 

intervenção que aceda o pequeno sujeito para “a relação simbólica que define a posição 

do sujeito como aquele que vê” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 187). Nesse sentido, a 

posição ideal do cone de luz está imbricada na função simbólica. “É a palavra”, nos diz 

Lacan, “que define o maior ou menor grau de perfeição, de completude, de aproximação, 

do imaginário” (Lacan, 1953-1954/1992, p. 187). Neste ponto, decantamos as relações 
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entre a interiorização do olhar do Outro como signo e o reconhecimento do desejo do 

sujeito como o desejo do Outro. Isso implica o reconhecimento lacaniano de que a 

constituição do Eu, naquilo que se define como sujeito do inconsciente, é marcada por 

uma alienação fundamental, na qual o Eu revela-se brotado de uma relação de 

desconhecimento do próprio desejo. 

Retomando a ideia de Baudry (1970/1983) sobre os tipos de identificação 

presentes no dispositivo cinematográfico, algumas formulações são possíveis a partir das 

discussões lacanianas. O espectador do cinema é um sujeito que vê. Alfred Hitchcock 

afirmava que não dirigia apenas filmes, mas também dirigia os espectadores (Hitchcock 

e Truffaut, 2004, p. 275). O cinema depende da pré-existência de um espectador ideal, 

isto é, de um sujeito que se reduza a um olho que realizará uma identificação total com a 

visão monocular da câmera. Porém, esse tipo de identificação é impossível. É possível, 

no entanto, que ele aconteça em algum nível, pois é comum a sensação de “mergulhar” 

na película. Trata-se de um sentimento de imersão que facilmente pode ser identificado 

como um tipo de alienação. Se uma identificação total do espetador com a câmera fosse 

possível, talvez o dispositivo cinematográfico se tornaria supérfluo. É a própria 

possibilidade de alienar-se e separar-se das identificações oferecidas pela experiência 

cinematográfica que marca a singularidade desse dispositivo. 

 

3.2.1. Primeiro tempo: ficção 

 

Como ponto de partida de nossa discussão sobre o estádio do espelho em Lacan, 

tomemos o nascimento humano em sua especificidade característica de prematuração. Na 

espécie humana o nascimento coloca a prole, a rigor, em uma condição absoluta de 

desamparo. Diferentemente de outras espécies, a prole humana nasce despreparada para 

sobreviver sozinha. Trata-se de uma inadequação somática e psíquica, na qual lhe são 

tolhidas as condições e os recursos básicos para a manutenção de sua própria vida. O 

filhote humano — ou seja, um bebê — encontra-se, nos seus primeiros anos de vida, em 

uma situação de extrema dependência de um outro que lhe sirva de apoio em suas 

insuficiências, até que sua maturação seja o suficiente para a independência mínima. O 

bebê necessita de cuidados básicos como ser alimentado, aquecido e limpo para sua 
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sobrevivência. Porém, também lhe é imprescindível o olhar, a voz, o afeto e todas as 

manifestações desejosas daqueles que o circundam. 

Portanto, há um descompasso fundamental entre as exigências da realidade e as 

condições do bebê, assim como entre a maturação motora e a psíquica. Essa discrepância 

entre as funções motoras e o aparelho psíquico é fundamental para compreender a 

hipótese lacaniana de constituição psíquica, na maneira como ela é expressa em suas 

exposições sobre o estádio do espelho. A noção de prematuração no nascimento já se 

encontra presente em Freud ([1925]1926/1996), subentendida no desamparo original do 

bebê humano. Mas essa noção é especificamente explicitada como um dos fatores causais 

da neurose em Inibições, sintomas e ansiedade: 

O fator biológico [causal da neurose] é o longo período de tempo 

durante o qual o jovem da espécie humana está em condições 

de desamparo e dependência. Sua existência intrauterina parece ser 

curta em comparação com a da maior parte dos animais, sendo lançado 

ao mundo num estado menos acabado. Como resultado, a influência do 

mundo externo real sobre ele é intensificada e uma diferenciação inicial 

entre o ego e o id é promovida. Além disso, os perigos do mundo 

externo têm maior importância para ele, de modo que o valor do objeto 

que pode somente protegê-lo contra eles e tomar o lugar da sua antiga 

vida intrauterina é enormemente aumentado. (Freud, [1925]1926/1996, 

p.151) 

No artigo de 1949, sobre o estádio do espelho, Lacan retoma essa noção algumas 

vezes. A centralidade do desamparo original nos parece crucial para sustentar a oposição 

às filosofias, em geral a fenomenologia existencial, inspiradas no Cogito cartesiano. Para 

Lacan a constituição do eu está fundamentada em um engodo identificatório, uma 

identidade alienante que tem função ortopédica para a subjetivação. Porém, as 

concepções de “engodo”, “alienante” e “ortopédica” podem ser compreendidas de 

maneira distorcida, se não estiveram ancoradas na ideia de “prematuração do 

nascimento”. Assim sendo, esta se delineia como uma trajetória mais segura para 

seguirmos, aquela fundamentada na ideia de Lacan conceber: 

[...] a dinâmica do estádio do espelho como consequência de uma 

prematuração do nascimento, genérica no homem, da qual resulta, no 

tempo marcado, a identificação jubilatória do indivíduo ainda infans 

com a forma total [...], ou seja, com a imagem de seu corpo. (Lacan, 

1955/1998, p. 429). 

Para conceituar esse estádio em que ocorre uma identificação entre o bebê e sua 

imagem presente no reflexo, Lacan recorre a diversos autores da biologia e da psicologia. 
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Ao retomar os estudos de Wolfgang Köhler (1887-1967) e Roger Caillois (1913-1968), 

por exemplo, Lacan não está direcionando a psicanálise para uma fusão epistêmica com 

a biologia. A investida ao campo da biologia é uma estratégia para dar suporte para a 

“visão que formulamos como o dado de uma verdadeira prematuração específica do 

nascimento no homem” (Lacan, 1949/1998, p. 100), devido à centralidade desse 

argumento na dinâmica do estádio do espelho. 

A impotência motora, fruto desta prematuração, exerce uma função essencial para 

o que Lacan denominou de “azáfama jubilatória” [affairement jubilatoire] (Lacan, 

1949/1998, p. 97). Trata-se da expressão afetiva derivada da aquisição do reconhecimento 

da própria imagem refletida, uma euforia. Podemos supor que esse reconhecimento se dá 

através das expressões corporais da criança, somadas aos balbucios emitidos após os 

períodos de constante admiração e fascinação pela imagem no espelho. Porém, esse júbilo 

ou alegria extrema no reconhecimento é acompanhado da peculiaridade de ser azáfama, 

isto é, de ser apressada, com afobamento. A afobação atropela o próprio descontrole 

motor, fazendo com que o bebê necessite de um apoio, de um apoio através do qual 

consiga superar a carência motora.  

A criança, para se olhar, precisa ser sustentada por um andador, pelas mãos de um 

adulto, ou mesmo por um olhar que lhe ofereça a garantia de que sua imagem é integrada. 

Os afobamentos jubilatórios são os impulsos do bebê para recuperar essa imagem ideal 

que lhe fora oferecida de antemão. Reencontrar essa imagem integrada repetidas vezes é 

tranquilizante e prazeroso. Esse encontro produz marcas na psique, sobre as quais se 

constituirá a matriz subjetiva do bebê: o eu ideal. Destacamos esta passagem de Lacan, 

para a compreensão da ideia de um deslizamento da insuficiência motora para a 

antecipação [anticipation] afobada: 

Esse desenvolvimento é vivido como dialética temporal que projeta 

decisivamente na história a formação do indivíduo: o estádio do espelho 

é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para 

antecipação — e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da 

identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem 

despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos 

de ortopédica — e para a armadura enfim assumida de uma identidade 

alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 

desenvolvimento mental. (Lacan, 1949/1998, p. 100) 

A noção de imagem é fundamental para compreender os avanços da 

conceitualização de estádio do espelho no pensamento de Lacan. Em seu seminário sobre 
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Os escritos técnicos de Freud (1953-1954/2009), Lacan traz da óptica algumas definições 

de imagens para articulá-las em termos de Urbild, ou seja, imagem primitiva de eu que 

desemboca em um eu ideal. A distinção entre imagens virtuais e imagens reais dá a 

tonalidade necessária para amarrar suas novas formulações com o artigo de 1949, porém 

podendo avançar na conceitualização da constituição psíquica. Quando estamos no 

campo da óptica, os espaços do imaginário e do real se confundem, além de serem 

atravessados por uma dimensão simbólica. A ilusão está no que Lacan (1953-1954/2009, 

p. 105) chamou de “impressão de realidade”. O “experimento do buquê invertido” oferece 

um esquema privilegiado para a compreensão do “efeito de realidade” produzido por uma 

imagem real.   

O interesse neste experimento é mais do que uma simples ilustração, pois implica 

retomar que a óptica repousa “inteirinha sobre uma teoria matemática sem a qual é 

absolutamente impossível estruturá-la” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 105). O que não 

impede que as confusões e ilusões ocorram. Os fenômenos ópticos proporcionam toda 

uma série de ilusões e confusões que servem de testemunho sobre a fragilidade de uma 

separação entre fenômenos subjetivos e objetivos, ou ainda, sobre a inconsistência do que 

chamamos de realidade — basta lembrarmos da reflexão feita por Lacan sobre o 

fenômeno do arco-íris37. Sigamos com a Figura 3, que contém o “experimento do buquê 

invertido de Bouasse” da maneira como nos foi apresentado por Lacan na lição sobre a 

“Tópica do imaginário”, em 1954. 

                                                 

 

37 Ver o subtítulo 2.2.1. Realidade objetiva 
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Figura 3. O experimento do buquê invertido (Lacan, 1953-1954/2009, p. 107) 

O experimento consiste em produzir para um observador a ilusão de que as flores 

estejam dentro do vaso, quando de fato estão de ponta-cabeça dentro caixote. Para tanto, 

colocamos um caixote de frente para um espelho esférico, de maneira que o observador 

— representado pelo olho na figura 3 — não veja o que está dentro do caixote. Entretanto, 

o interior do caixote está “visível” para o espelho, de maneira que os raios luminosos 

possam circular entre o espelho e o interior da caixa. Dentro do caixote temos um objeto 

real, as flores invertidas, sem o vaso. Sobre o caixote temos outro objeto real, o vaso sem 

flores. A ilusão ocorre quando posicionamos o observador em um determinado campo 

escópico, delimitado pelos feixes de luz — representados pelas retas na figura 3 —, de 

maneira que estes se encontrem em um ponto de convergência. A convergência é o ponto 

em que todos os raios luminosos provenientes de um objeto real — no caso, as flores 

invertidas — se encontram. Esse ponto de convergência tem por efeito produzir nos olhos 

do observador o que conhecemos em óptica como “imagem real”. Em óptica geométrica 

uma imagem real é simplesmente uma imagem produzida por raios de luz provenientes 

de um objeto real, que em algum momento de sua trajetória convergirão para um mesmo 

ponto. 

O que chama a atenção de Lacan neste esquema é o fato de que tal imagem real 

não se produza por de trás do espelho, mas sobre um objeto real, o vaso. Assim sendo, 

posicionado no ponto de convergência dos raios luminosos, o observador vê a imagem 
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real das flores sobre o objeto real vaso. Esse experimento ilustra a “intrincação estreita 

do mundo imaginário e do mundo real na economia psíquica” (Lacan, 1953-1954/2009, 

p. 108), ou seja, metaforiza a sobreposição que ocorre no estádio do espelho entre o real 

da insuficiência motora e o imaginário de unidade integrada. O experimento do buquê 

invertido não ilustra o estádio do espelho; para tal função Lacan elaborou o esquema de 

dois espelhos (figura 2). O experimento de Bouasse serve para exemplificar o que ocorre 

quando o sujeito precipita-se da insuficiência para a antecipação, do momento em que a 

imagem vista lança o sujeito para o domínio imaginário de suas funções motoras: 

É sobre isso que insisto na minha teoria do estádio do espelho — a só 

vista da forma total do corpo humano dá ao sujeito um domínio 

imaginário do seu corpo, prematuro em relação ao domínio real. Essa 

formação é destacada do processo mesmo da maturação e não se 

confunde com ele. O sujeito antecipa-se ao acabamento do domínio 

psicológico, e essa antecipação dará seu estilo a todo exercício posterior 

do domínio motor efetivo. (Lacan, 1953-1954/2009, p. 109) 

 Essa antecipação dá ao corpo do sujeito um estatuto de imagem psíquica, em 

outras palavras, produz uma imago. Essa imagem de si não passa de uma sobreposição 

entre um corpo objeto real e um corpo imagem real. Aqui começamos a nos enveredar 

pelas articulações lacanianas em torno dos três registros — imaginário, real e simbólico. 

Lembremos que estamos falando de um bebê em suas primeiras experiências de 

reconhecimento e coordenação motora; não há neste momento um sujeito da consciência 

que sente a sua própria insuficiência motora. Em termos de estádio do espelho, não 

podemos ainda nem mesmo especular um eu — o que não significa que ele não deva ser 

especulado, pela mãe desse bebê, por exemplo. 

Seguindo nosso exemplo, a questão é que o observador da figura 3 — o olho que 

vê a sobreposição — não é o bebê, mas a mãe enquanto Outro. Não é o do bebê, ao menos 

inicialmente. Antes, é a mãe que deve sobrepor ao real dessa criaturinha a aposta de que 

há ali um eu. O filho imaginário antecipado sobrepõe “um monte de cabelos, unhas e 

carne” (Lajonquière, 1992/2013, p. 227), que é o bebê real enquanto corpo. Em outras 

palavras, mesmo antes que exista um objeto real, um bebê em forma de corpo 

propriamente dito, essa mãe já o delira o quanto puder. É muito comum casais fantasiarem 

sobre o filho ou filha possível: “quando tivermos um bebê, ele terá o nariz da mãe e olhos 

do pai”. Essa antecipação da imagem que terá o bebê, que ainda nem existe, pode ocorrer 

sem sinal algum de gravidez no casal. Quando há a gravidez, se escolhe as cores de sua 

roupa, os enfeites de seu quarto e até o time para o qual irá torcer. Ainda nos meses de 
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gestação, a mãe pode tornar-se uma interpretante de todos os códigos do bebê: ela sabe 

que ele “está agitado”, “está quietinho” — ou, tal como sabe a mãe da Rapunzel, ainda 

grávida, que a bebê estava “com desejo de rabanetes”. 

Mas isso não significa que tal unidade se dê de uma hora para outra, muito menos 

de maneira tranquila. Pelo contrário, esse processo é marcado pelo exercitar-se como 

recurso para superação de uma “discórdia primordial” (Lacan, 1949/1998, p. 100). Trata-

se de uma discórdia no sentido de que há uma tensão entre a ausência de coordenação 

motora e a presença de uma imagem totalizante. Essa unidade imaginária situa a instância 

do eu em uma “linha de ficção” (Lacan, 1949/1998, p. 98), pois está respaldada nesta 

frágil compatibilidade entre o real do corpo e a imagem oferecida ao reconhecimento 

como anteparo. Segundo Lacan, o efeito da unidade imaginária especular produz na 

criança, ao mesmo tempo, a fascinação por essa imagem unificada e o terror de perdê-la.  

A referência a Freud busca indicar a problemática em relação à coincidência entre 

eu ideal e objeto sexual. Em Psicologia de grupo e análise do ego (1921/1996), Freud 

propõe uma diferenciação entre a fascinação e identificação. Lembremos que 

“fascinação” é o termo utilizado por ele para falar da “cegueira do amor”, ou seja, o 

processo no qual o objeto foi colocado no lugar do eu ideal (Freud, 1921/1996, p.123). 

Compreendemos que o fenômeno da “fascinação” é o que Lacan busca esboçar como 

identificação primária — aquela que ocorre no estádio do espelho, suporte das 

identificações secundárias. A ideia freudiana é a de que na fascinação “o objeto foi 

colocado no lugar de eu ideal”. Podemos reformulá-la em consonância com a colocação 

lacaniana de que no estádio do espelho a identificação primária é quando o sujeito “faz 

coincidir um objeto real (corpo) com a imagem real de si mesmo ou de outro”. Esta 

reformulação só é possível a partir da premissa freudiana de que o sujeito fascinado exalta 

o objeto sexual transformando-o em um ideal sexual: 

O ideal sexual pode fazer parte de uma interessante relação auxiliar com 

o [eu ideal]38. Ele pode ser empregado para satisfação substitutiva onde 

a satisfação narcísica encontra reais entraves. Nesse caso, uma pessoa 

amará segundo o tipo narcisista de escolha objetal: amará o que foi 

outrora e não é mais, ou então o que possui as excelências que ela jamais 

teve. A fórmula paralela à que se acaba de mencionar diz o seguinte: o 

                                                 

 

38 Aqui Freud utiliza o termo “ideal de ego”, mas compreendemos que — com o sentido em que o termo 

está sendo utilizado na passagem — devemos substituí-lo por eu ideal. 
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que possui a excelência que falta ao ego para torna-lo ideal é amado. 

(Freud, 1914b/1996, p. 107) 

Sobre essa passagem, Lacan (1953-1954/2009) comentará que o apaixonado é 

louco, no sentido de que está alienado em uma ficção de completude. A noção de que há 

algo “faltante” ao eu ganha destaque na formulação lacaniana de objeto faltante, objeto 

a, causa do desejo. Podemos reconhecer já na dinâmica primitiva de um narcisismo 

primário e na constituição do eu ideal a experiência orgânica e psíquica de incompletude. 

Imaginemos a experiência da criança pequena de estar mergulhado na impotência motora. 

Não parece ser tão difícil compreender que tipo de euforia é provocado pela imagem 

quando pensamos no desconforto e desamparo da impossibilidade de apropriar-se das 

funções motoras. Aqueles que já acordaram após terem dormido sobre o próprio braço 

podem ter um vislumbre desse desespero, quando não se obtêm respostas motoras de seu 

membro entorpecido pela ausência de sangue. O pequeno, ainda sem controle de suas 

funções motoras, quando sustentado por um apoio (humano ou artificial), experimenta 

uma descarga emocional, fruto do reconhecer-se em uma imagem especular unificada e 

instantânea de seu corpo. Este reconhecer acontece episodicamente e com certa 

frequência, podendo ser testemunhado através dos gestos, expressões e balbucios 

produzidos pela criança. É a azáfama jubilatória, descarga emocional caracterizada pelo 

descompasso entre a impotência motora e fascinação pela imagem unificada.  

Já o terror em ser desfragmentado pode ser testemunhado nos atos agressivos que 

o eu ainda em formação destina a qualquer unidade que indique um outro. Segundo Sigal, 

a experiência exemplar da criança diante do espelho, entre imagem unificada do corpo e 

impotência motora caracteriza-se por uma tensão agressiva, “uma rivalidade entre o corpo 

fragmentado e o outro de si, sua própria imagem no espelho” (Sigal, 2009, p. 162). Logo 

que a imagem é mais unificada que o próprio corpo, esta imagem torna-se uma ameaça. 

A agressividade direcionada à imagem retorna como ameaça de desfragmentação. O 

terror de perder a imagem unificada faz com que a criança se lance em uma antecipação. 

Para evitar o risco da fragmentação fantasiada, o pequeno atira-se ao roubo do lugar da 

imagem, trata-se do “momento que decisivamente faz todo saber humano bascular para a 

mediatização pelo desejo do outro, constituir seus objetos numa equivalência abstrata pela 

concorrência de outrem” (Lacan, 1949/1998, p. 101). 

Segundo Lajonquière (1992/2013, p. 231), “a unidade e a fragmentação são as 

duas faces de uma mesma moeda”, já que dizem respeito à tensão produzida por essa 
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identificação, que Lacan não teme em denominar de “engodo” (Lacan, 1949/1998, p. 

100). É a correspondência entre fascinação e terror que impulsiona a criança para uma 

antecipação [devance]. Em uma dialética temporal, a criança evita ser desfragmentada, 

antecipando-se em sua própria imagem, identificando-se com ela e tomando-lhe o lugar. 

A correspondência entre a fascinação e o terror produz tensão, que é direcionada a uma 

rivalidade entre o corpo fragmentado e a imagem, aquele duplo, outro de si. Há em Lacan 

a ideia de que o bebê humano encontra-se nesta situação paradoxal de atraso e 

precipitação maturacional que o marca como sujeito sempre fora de seu tempo. A 

fascinação, causa do júbilo que estamos localizando como advindo de uma descarga 

emocional, está relacionada com a noção postulada por Lacan de “corpo despedaçado” 

(Lacan, 1949/1988, p. 100). 

Fascinação e terror podem ser compreendidos como modalidades da libido que se 

apresentam de forma “eroto-agressiva” (Sigal, 2009, p. 163). Retomemos o artigo “Sobre 

o narcisismo: uma introdução” (1914b/1996) para seguirmos uma linha de raciocínio que 

nos ajudará a problematizar a questão da libido no estádio do espelho. Freud parte, ali, da 

indagação sobre o investimento libidinal das psicoses para estabelecer um funcionamento 

narcísico do psiquismo nos primeiros anos de vida — daí o interesse de Lacan na 

elaboração de sua tese de doutorado em 1939. Freud é categórico em afirmar que “há uma 

catexia libidinal original do ego, parte da qual é posteriormente transmitida para os 

objetos” (Freud, 1914b/1996, p. 83); ou seja, antes da libido ser direcionada para os 

objetos externos, há um investimento de libido, isto é, energia sexual, que originalmente 

é direcionada ao próprio eu. Assim sendo, Freud delineia as noções de “autoerotismo” e 

“amor de objeto”, que serão fundamentais para a formulação do estádio de espelho de 

Lacan. 

Segundo Freud (1914b/1996, p. 84), podemos “supor que uma unidade 

comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo; o ego tem de ser 

desenvolvido” — Lacan (1949/1998), por sua vez, dirá “constituído e antecipado”. Antes 

que o eu ideal seja constituído pelo narcisismo primário, a libido é investida em uma 

“Urbild”, isto é, “uma unidade comparável ao eu, [que] constitui-se num momento 

determinado da história do sujeito, a partir do qual o eu começa a assumir suas funções” 

(Lacan 1953-1954, p. 156). Assim sendo, Lacan formula que o investimento libidinal 

inicial do narcisismo é em uma imagem de eu (Urbild) da qual se decanta o eu ideal.  
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Compreendemos Urbild e eu ideal como um mesmo fenômeno em momentos 

distintos. Em relação ao sujeito trata-se da mesma coisa, uma imagem primitiva de eu. 

Lacan indica tal correspondência em determinada passagem: “a relação que existe entre 

o sujeito e o seu Urbild, o seu Ideal-Ich [eu ideal], por onde entra na função imaginária e 

aprende a se conhecer como forma, sempre pode bascular” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 

225). Tal passagem situa Urbild e eu ideal como conceitos idênticos, porém o uso que 

Lacan faz dos termos indica que há certa diferença entre eles. Compreendemos a Urbild 

como a imagem de uma unidade comparável do eu derivada da sobreposição de uma 

imagem real e um objeto real. Porém, a Urbild enquanto fenômeno é mítica, ou seja, não 

pode ser localizada na história do sujeito — isto é, um momento pré-Urbild e um pós-

Urbild. Como nos diz Lacan, a Urbild ideal tem 

[...] algo de ao mesmo tempo na frente e atrás, algo de sempre, algo que 

subsiste por si, algo diante do qual ele [bebê] ressalta suas próprias 

fissuras, por ser prematuro, e experimenta a si mesmo como ainda 

insuficientemente coordenado para responder a ela [imagem] em sua 

totalidade. (Lacan 1960-1961/1992, p. 340)  

Ela se encontra na história do sujeito de maneira lógica, enquanto um ideal, sendo 

antecipada a ele pelo amor parental. Aqui devemos diferenciar duas funções essenciais 

para a constituição imaginária do eu e para a constituição simbólica do Eu, como sujeito 

do inconsciente. Trata-se de delinear a função do outro enquanto um duplo imaginário do 

eu e a função de Outro enquanto aquele que intervém na relação primitiva entre eu e outro 

— articulando o sujeito a um ideal de eu. Para estabelecer-se como um primeiro 

referencial de reconhecimento do pequeno bebê, o eu ideal precisa labirintar numa série 

de investimentos e desinvestimentos libidinais, que têm por efeito a “preparação do 

terreno” libidinal para a conquista da posição de sujeito do inconsciente.  

O importante é que essa imagem esteja fora do sujeito, já que “o ser humano não 

vê sua forma realizada total, a miragem de si mesmo, a não ser fora de si” (Lacan, 1953-

1954/2009, p. 186). Erram aqueles que acham que o espelho pode oferecer uma imagem 

mais acurada de si, pois, lembremos, o importante aqui é a imprecisão entre objeto real e 

imagem real. A ilusão depende de que o espectador se encontre em uma determinada 

posição. O grau de perfeição da ilusão depende da função simbólica, já que é a “relação 

simbólica que define a posição do sujeito como aquele que vê” (Lacan, 1953-1954, p. 

187). Aqui devemos retornar à figura 2 e à sua representação da dinâmica do estádio do 

espelho no “esquema de dois espelhos”. 
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O “esquema de dois espelhos” (figura 2) representa a articulação entre narcisismo 

primário e narcisismo secundário que ocorrem de maneira interdependente dentro do 

estádio do espelho. São dois narcisismos que estão representados pelos dois tipos de 

imagem produzidos na situação de se colocar um espelho plano em frente ao experimento 

do buquê invertido. Na figura 2, do lado esquerdo vemos o espelho esférico (Y X), o 

caixote, o vaso invertido e as flores sobre o caixote. A única diferença é que nesse 

esquema um espelho plano foi colocado no lugar em que antes, como vemos na figura 3, 

encontrava-se o olho-sujeito. Agora há um espelho plano (A) no cone ideal, produzido 

pelos raios de luz convergentes. Na figura 2, o olho do observador encontra-se em outro 

cone ideal, naquele produzido pelo reflexo do espelho plano. Assim sendo, o sujeito-olho 

— através de um jogo de espelhos — enxerga a ilusão (buquê de flores dentro do vaso), 

porém somente a vê do outro lado do espelho plano. Trata-se de uma imagem virtual, já 

que é uma propriedade dos espelhos planos não convergir os raios luminosos que reflete.  

A figura 2 nos mostra que, na dinâmica do estádio do espelho, a miragem “vaso 

de flores” se faz visível para o observador, apenas através da mediação do espelho plano 

(A). Assim sendo, nesse esquema temos que o espelho plano (A) é para o observador o 

suporte da ilusão produzida pela sobreposição entre o objeto real e a imagem real. Como 

vemos na figura 2, o observador está impossibilitado de ver seu próprio reflexo no espelho 

plano (A). Lacan representa o espelho (A) de maneira que ele não seja alto o suficiente 

para refletir o olho-observador, fazendo com que a única imagem virtual na parte “de 

trás” do espelho seja o “vaso de flores” ilusório. Há a omissão do aparelho ilusório em si, 

já que o observador não vê o espelho esférico e o caixote que esconde o vaso. Para o olho-

observador o “vaso de flores” é o reflexo de sua imagem de eu oferecido pelo espelho 

(A). Aí está a função do Outro no estádio do espelho, “como o lugar de onde se constitui 

a perpétua referência do eu, em sua oscilação patética, nessa imagem que se oferece a ele 

e com que ele se identifica” (Lacan, 1960-1961/1992, p. 342). Desde que o observador 

permaneça na posição ideal do cone luminoso, poderá ver no olhar do Outro a ficção com 

a qual se identifica. 

Nesse esquema (figura 2), o espelho plano (A), o grande Outro, realiza a função 

que — na constituição psíquica de um bebê — geralmente atribui-se a mãe. A Urbild do 

bebê — a imagem virtual de “vaso de flores” — encontra suas raízes em certo tipo de 

identificação primitiva presente nas primeiras relações libidinais do bebê. A mãe, como 
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espelho, é um outro que reconhece o corpo real do bebê, conferindo a ele uma primeira 

imagem de si. Geralmente, a construção dessa imagem antecede o próprio nascimento do 

bebê, pois se relaciona a um intercâmbio de atributos do desejo que já estão em jogo no 

próprio desejo de ser mãe. Quando falamos de desejo em psicanálise, falamos da falta de 

um objeto operando no inconsciente. Os elementos concretos dessa relação — mãe, bebê, 

peito, leite etc. — articulam-se, no mínimo, em torno de um projeto: ser mãe. Como 

afirma Godino Cabas (2005), não se trata de um projeto qualquer, pois é um “projeto 

sumamente ambicioso, já que uma mãe, desde o próprio momento em que é mãe, marca 

o destino de seu filho: ser diplomata, advogado, médico, engenheiro, mas sobretudo “o 

melhor”” (Godino Cabas, 2005, p. 22). 

Isso nos leva a reconhecer de que maneira as primeiras relações objetais de uma 

criança são mediadas não apenas pelo outro, mas principalmente pelo desejo do outro. A 

prematuridade do filhote humano o submete ao desejo do outro, no sentido de que, apenas 

“enganchado” nele, o bebê supre as necessidades básicas de sua sobrevivência. De 

maneira inconsciente para mãe, o peito e o leite são meios — enquanto que, para o bebê, 

eles são objetos. A mãe não supõe que o leite que seu corpo produziu seja para ela mesma, 

mesmo que faça parte de seu projeto. O leite tem o bebê como destino. A mãe consegue 

separar-se de si mesma devido à sua condição psíquica. Aqueles que passaram por um 

complexo de Édipo e, consequentemente, por um complexo de castração, suportam ora 

ser sujeito de desejo e ora ser objeto do desejo do outro. Nos primeiros anos do bebê, a 

mãe consegue alternar entre ser os objetos que o bebê precisa para a satisfação de suas 

pulsões e gozar de ser sujeito em relação ao outro. 

 

3.2.2. Segundo tempo: o duplo como rival 

 

Lacan compreende que na espécie humana as manifestações da função sexual se 

caracterizam por uma espécie de fragmentação, de explosão, de despedaçamento, de 

inadaptação, de inadequação (Lacan, 1953-1954/2009, p. 185). A imagem tem caráter 

regulador dessa desordem eminente, pois é através da relação especular com o outro que 

a criança poderá situar-se em termos de seus investimentos libidinais. Lacan atesta que 

“o próprio da imagem é o investimento pela libido” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 188), que 

tem por efeito banhar o objeto de libido, isto é, torná-lo desejável.         
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A ideia de que a sexualidade humana, principalmente a infantil, transborda-se em 

um caos pulverizado é apresentada por Freud já em Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905/1996). Ao trabalhar com a problemática das perversões da pulsão 

sexual, isto é, de como estas podem variar em termos de alvo e objeto sexual, ele apresenta 

que a perversão é uma “disposição originária universal da pulsão sexual humana” (Freud, 

1905/1996, p. 218). Podemos compreender a pulsão como um impulso, uma pressão 

derivada de um estado de tensão excitatória, que tem por objetivo o fim desse próprio 

estado. Um breve exemplo seria o fetichismo por pés, quando apenas a manipulação dos 

pés de um parceiro sexual já é suficiente para saciar o desejo do fetichista. Freud apresenta 

que os desvios pulsionais característicos das perversões da pulsão sexual não designam 

atividades sexuais anormais e patológicas, reconhecendo-as como formas originárias de 

satisfação presentes desde a mais tenra idade.     

Para Freud, a diferença na sexualidade infantil estaria na ausência de uma 

instância de repreensão interna da sexualidade fazendo com que a busca pela satisfação 

de suas pulsões ocorra de maneira livre e caótica. As diversas zonas erógenas39 funcionam 

nos primeiros anos de vida como uma intensa fonte de excitações difusas, nada 

organizadas, buscando uma variedade de objetos para satisfação das tensões produzidas. 

Assim sendo, o bebê vive uma experiência polimorfa de pulsões produzidas pela 

excitação das zonas erógenas. Como a criança pequena ainda não possui a maturidade 

psíquica e biológica para satisfazer suas pulsões sexuais, naquilo que Freud considerava 

como alvo e objeto sexual destinatário da libido — a cópula —, suas pulsões são 

desvinculadas e independentes entre si na obtenção de prazer.  

Assim sendo, Freud denominou a parcialidade das pulsões infantis diferentemente 

do adulto, no qual a pulsão sexual fixa-se em uma determinada zona erógena (genitália), 

associando o prazer e a função reprodutora. As “pulsões parciais” (Freud, 1905/1996, pp. 

180-182) podem ser compreendidas como a representação psíquica da experiência 

fragmentária de corpo, entendida por Lacan como originária. A parcialidade das pulsões 

                                                 

 

39 Órgãos e áreas do corpo que são excitáveis, podendo produzir o aumento de libido e o estado de tensão 

originário das pulsões. Freud descreve as zonas erógenas principalmente enquanto órgãos dotados de 

intensas inervações sensoriais e mucosas. Nesse caso, temos as zonas erógenas predestinadas, por exemplo, 

boca, ânus, genital, olhos e etc. Porém, Freud reconhece a possibilidade de outras áreas da pele que podem 

ser encarregadas das funções de zona erógena para determinado sujeito, um exemplo bastante comum é a 

atividade de passar tecidos macios nas bochechas, ou no encaracolar os cabelos com os dedos.  
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pode ser resumida em relação à fonte erógena do estímulo produtor de tensão. Portanto, 

para Freud, o corpo erógeno seria um segmentado de zonas estimuláveis que, durante a 

infância, permanecem não hierarquizadas e desviadas em termos de objeto sexual. O alvo 

da pulsão sexual infantil é destinado às zonas erógenas do próprio corpo, sem conhecer 

ainda um objeto sexual no outro. Esse tipo de organização ocorre apenas com o 

amadurecimento, encontrando-se mais completa na puberdade. Lacan articula que a 

unificação desse corpo fragmentado [corps morcelé] prescinde de uma imagem, enquanto 

função do outro. 

Daí Freud (1905/1996, p. 170) denominar a pulsão sexual infantil de autoerótica. 

Ele exemplifica com o comportamento dos bebês de “chuchar” um dedo como substituto 

do ato de mamar. A criança que chucha o dedo não o faz por fome, mas para repetir a 

experiência prazerosa provocada por essa atividade na boca. Seio e dedo podem 

substituir-se reciprocamente — no caso de a criança estar sem fome —, pois ambos são 

vivenciados nesse período como uma espécie de “extensão” do corpo da criança, ainda 

sem uma noção de “outro” constituída. Ao “buscar” no corpo da mãe os objetos de 

satisfação de suas pulsões, o bebê “topa” com um objeto que não esperava encontrar lá. 

Esse objeto bastante específico tem a qualidade de ser um pequeno detalhe que, de certa 

maneira, completa a mãe — pois realiza o projeto de mãe. Esse objeto vem a ser objeto-

filho da mãe. Poderíamos qualificar esse objeto como “o filho aos olhos da mãe”. Estamos 

novamente falando da antecipação imaginária, do desejo de filho da mãe, porém agora 

podemos articulá-la ao desejo da mãe, dela enquanto um outro que encarna o grande 

Outro. A Urbild ideal, essa imagem antecipada comparável ao eu do bebê é para ele o 

signo do desejo do Outro. De certa maneira o bebê, aos olhos da mãe, é o objeto que 

completa o projeto de ser mãe, o que poderia ser esboçado em termos de o projeto de ser 

fálica. Entretanto, no nível imaginário do bebê, o que se sucede é a preexistência de uma 

imagem antecipada de si, unificada como ele nunca “imaginou” que poderia ser.    

O eu ideal é fruto de investimentos libidinais primitivos em uma Urbild mítica. 

Lacan trabalha com a noção de uma libido primitiva que tem por objeto a própria imagem 

do sujeito, que se diferencia de outra libido que responde a uma maturação do desejo. 

Que a libido possa tomar a imagem do eu como objeto não é estranho às formulações 

freudianas. A divisão entre libido do ego e libido objetal deriva da tensão proposta na 

primeira teoria pulsional, que pode ser encontrada no artigo Os instintos e suas 
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vicissitudes (1915/1996) de Freud. Nessa primeira versão, ele postula que o psiquismo 

humano é sede de uma tensão entre pulsões do ego e pulsões sexuais. As pulsões são 

pressões ou impulsos produzidos pelo aumento de tensão excitatória do organismo. 

Segundo Freud, a experiência dessas tensões é desprazerosa, fazendo com o psiquismo 

seja pressionado a descarregá-las através de um impulso: a pulsão. Quando a pulsão é 

satisfeita, parte da tensão é eliminada, produzindo a experiência de prazer. As pulsões 

sexuais derivam de fontes excitatórias variáveis (zonas erógenas) e têm por finalidade a 

busca de obtenção de prazer ao descarregar a libido acumulada, devido ao estado 

excitatório. As pulsões do eu, por outro lado, têm por finalidade a autopreservação do eu. 

Funcionam de maneira reguladora do prazer, com o intuito de adequar a satisfação ao 

princípio de realidade, ou seja, às demandas sociais. 

Entretanto, já em Sobre o narcisismo: uma introdução, Freud apresenta que as 

pulsões sexuais podem direcionar libido objetal para o próprio eu, tomando-o como um 

objeto. Daí a definição de “um tipo de escolha objetal que deva ser denominado 

‘narcisista’” (Freud, 1914/1996, p. 94). Trata-se do investimento libidinal direcionado ao 

próprio eu. A problemática do narcisismo, e as investigações em torno da repetição de 

atividades desprazerosas no masoquismo e nos pesadelos de neuróticos de guerra, 

levaram Freud a reformular sua teoria pulsional, unificando as pulsões sexuais e pulsões 

do ego em pulsões de vida. Em Além do princípio de prazer (1920/1996), Freud apresenta 

sua segunda e definitiva teoria pulsional, na qual o psiquismo seria a sede do conflito 

entre pulsões de vida e pulsões de morte. Nessa nova formulação as pulsões de vida 

mobilizam a libido no sentido de produzir ligações com os objetos, podendo o próprio eu 

ser um deles. As pulsões de vida teriam como objetivo a preservação do indivíduo, tanto 

em termos de autopreservação quanto em termos de reprodução. Já as pulsões de morte 

visam ao desligamento do indivíduo de qualquer ligação objetal, inclusive com o eu. São 

um curto-circuito no ciclo excitação-satisfação, no sentido em que buscam um retorno a 

um estado em que a excitação não exista: a morte. Trata-se de uma descarga súbita da 

tensão excitatória buscando um alívio imediato de satisfação. 

Retomado esse percurso da teoria das pulsões em Freud, podemos compreender o 

percurso que Lacan segue quando considera a libido como “eroto-agressiva”.  O primeiro 

passo é reconhecer que, no narcisismo, a libido objetal é direcionada ao eu. Basta que 

consideremos a experiência narcísica como um espelhamento para que a libido dirigida 
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ao objeto e a dirigida ao eu estejam em conjunção. Trata-se da tomada de si como objeto, 

de uma externalização. O segundo passo está em assegurar a possibilidade de “uma 

identificação primária que estrutura o sujeito como rival de si mesmo” (Lacan, 

1948/1998, p. 119) na tenra infância. Nesse ponto, podemos retomar a problemática do 

fenômeno estético do “duplo” [Doppelgänger] — explorado por Rank (1914/2013) — 

derivada das reflexões de Freud sobre o narcisismo, também em 1914. O fenômeno do 

“duplo” culmina em um importante texto de Freud chamado O ‘estranho’ (1919a). 

A problemática do terror e da fascinação retorna na formulação que Freud elabora 

ali sobre o fenômeno estético do “Unheimliche”. Podemos compreender esse fenômeno 

como a experiência de “estranhamento”, “inquietação”, “perturbação”, “terror” e 

“fascinação”. Entretanto, Freud nos guia por uma pesquisa etimológica que sublinha o 

caráter “familiar” dessa experiência, no sentindo em que há no evento perturbador uma 

repetição, escamoteada em uma nova forma. A discórdia entre a nova forma e a repetição 

produz a experiência de estranhamento do fenômeno estético. À luz das reflexões 

apresentadas por Rank, Freud elenca algumas dessas experiências inquietantes que 

podem ocorrer tanto na “realidade” quando no universo “ficcional” (Freud, 1919a, p. 

264). O animismo, o duplo, a repetição, a onipotência do pensamento e a morte são 

elencados como principais fenômenos estéticos e experiências inquietantes.  

Para darmos sequência a nossa discussão sobre a dinâmica do estádio do espelho, 

sigamos às reflexões de Freud presentes no artigo de 1919 sobre o estranhamento em 

relação ao fenômeno do duplo. Há diversos exemplos na literatura e no cinema sobre tal 

experiência estética. O conto Willian Wilson (1839/1981) de Edgar Allan Poe (1809-

1849) apresenta uma das versões mais refinadas desse fenômeno, assim como os filmes. 

No conto de Poe, o protagonista (Willian Wilson) é — ao longo de sua infância e de sua 

adolescência — interpelado por um homônimo, que, além de ter o mesmo nome do rapaz, 

também compartilhava a data de nascimento, a escola em que estudava, o caminhar, os 

gostos e mais. Porém, com exceção do par, ninguém mais percebia tais semelhanças. 

Amigos no início, Willian e seu sósia passam a alimentar certa relação de rivalidade, 

levando o protagonista a atacar o duplo em uma madrugada, suspeitando que as 

semelhanças faciais não passassem de um “disfarce”. Após esse episódio Willian segue 

sua vida, sempre tendo suas realizações frustradas pela súbita aparição de seu nêmese. 
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Por fim, em um duelo de esgrima, ele apunhala seu duplo no coração, para só então 

perceber que apunhalou a si próprio enquanto se admirava frente a um espelho.  

Vemos no conto diversos elementos que estávamos trabalhando no estádio do 

espelho lacaniano. O duplo de Willian Wilson era uma imagem unificada comparável ao 

eu. O protagonista inicialmente investe libido nessa imagem de si, transformo-o em um 

amigo que admirava e se inspirava. Reverte essa fascinação em rivalidade e terror, sendo 

levado à destruição desse eu fictício que, como nos brinda Poe, não passava de uma 

imagem no espelho. Rank (1914/2013) e Freud (1919ª/1996) demonstram como essa 

problemática remonta às experiências infantis vividas em relação ao outro que é a imagem 

refletida no espelho, ou até mesmo a própria sombra da criança projetada no chão ou em 

uma parede. Com a clareza que lhe é característica, Freud articula o fenômeno do duplo 

à noção de narcisismo primário, indicando de que maneira que esta mesma articulação 

desemboca em um fenômeno estético: 

Originalmente o ‘duplo’ era uma segurança contra a destruição do ego, 

uma ‘enérgica negação do poder da morte’, como afirma Rank; e, 

provavelmente, a alma ‘imortal’ foi o primeiro ‘duplo’ do corpo. Essa 

invenção ao duplicar como defesa contra a extinção tem sua contraparte 

na linguagem dos sonhos, que gosta de representar a castração pela 

duplicação ou multiplicação de um símbolo genital. O mesmo desejo 

levou os antigos egípcios a desenvolverem a arte de fazer imagens do 

morto em materiais duradouros. Tais ideias, no entanto, brotaram do 

solo do amor-próprio ilimitado, do narcisismo primário que domina a 

mente da criança e do homem primitivo. Entretanto, quando essa etapa 

está superada, o ‘duplo’ inverte seu aspecto. Depois de haver sido uma 

garantia da imortalidade, transformar-se em estranho anunciador da 

morte. (Freud, 1919a/1996, p. 252)  

Essa passagem ainda esclarece a maneira como o investimento libidinal 

direcionado à Urbild, através do efeito de fascinação que a imagem de corpo unificado 

produz no bebê, reverte-se em uma ameaça aterrorizante de desfragmentação, a partir do 

momento em que o eu ideal é uma instância mediadora entre o sujeito e o outro. Tal 

reversão é de suma importância para seguirmos adiante com nossa discussão sobre o 

estádio do espelho enquanto constituição do eu. O motor de tal reversão não é outro senão 

o mecanismo psíquico do recalque. É o estudo de Freud sobre o estranho que traz luz a 

um ponto importante de nossa discussão, que para nós ganha destaque principalmente por 

localizar a dinâmica do estádio do espelho como um estádio inconsciente da constituição 

psíquica. Isso faz com que possamos confirmar a afirmação lacaniana de que a 
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experiência de reconhecimento da imagem de si no estádio do espelho não é uma função 

da consciência. 

Para Freud, o estranho é algo que é secretamente familiar, no sentido de que foi 

submetido ao recalque e depois retornou sob a forma de uma experiência estética, seja ela 

ficcional ou não. O núcleo da experiência inquietante é um desejo recalcado, reprimido 

da consciência, permanecendo inconsciente. No caso do duplo, trata-se do próprio 

narcisismo primário, do autoerotismo que toma a si mesmo como objeto da pulsão. A 

ambivalência entre fascinação e terror em relação a um outro é o início de um caminho 

que se direciona para a saída desse primeiro narcisismo. Neste ponto, Rank afirma: 

Esta atitude erótica em relação ao próprio eu, entretanto, só é possível 

porque os sentimentos de defesa podem ser descarregados no odiado e 

temido duplo. O Narciso é ambivalente com relação ao seu ego, pois 

alguma coisa nele parece se opor ao amor exclusivo a si mesmo. A 

forma de defesa contra o narcisismo se manifesta primeiramente de 

duas maneiras: pelo medo e pela aversão ante a própria imagem no 

espelho [...] e, mais frequentemente pela perda da sombra ou da 

respectiva imagem no espelho. [...] Assim, se explica a aparente 

contradição de que a perda da sombra ou da imagem no espelho possa 

ser apresentada como perseguição da mesma, como representação pelo 

oposto, baseado no regresso do reprimido à repressão. (Rank, 

1914/2013, pp. 122-124) 

 Encontramos assim a base para o processo de identificação narcísica no estádio 

do espelho e como ele depende da experiência fundadora do duplo para adquirir seu 

caráter ambivalente de fascinação e terror. Vimos como essa ambivalência relaciona-se à 

prematuração motora e à azáfama jubilatória, além de estar articulada com um exercitar-

se narcísico na superação da tensão entre a ausência de coordenação motora e a presença 

de uma imagem totalizante. O descompasso entre esse corpo desorganizado e a imagem 

ideal dá o caráter ficcional dessa unidade comparável ao eu.  O percurso que vai da 

insuficiência para a antecipação é marcado pela fascinação por essa imagem unificada e 

o terror de perdê-la. O eu ideal decanta dos investimentos libidinais primitivos a essa 

imagem unificada comparável ao eu. O eu ideal passa a mediatizar uma relação primitiva 

entre sujeito e outro — que, neste, corresponde a um duplo. O que nos leva ao ponto de 

nosso percurso em que nos encontramos agora, no qual o recalque efetua uma reversão 

desse investimento libidinal em agressividade direcionada para a imagem.   

Como já vimos, o deslizamento da insuficiência para a antecipação é marcado por 

descarga emocional através da ambiguidade entre fascinação e terror. Fascinação no 
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sentido de júbilo de aceder a uma imagem unificada, e terror na angústia de perder a 

unidade, colocando-se em um estado paranoico em relação ao corpo despedaçado. O 

“esquema dos dois espelhos” (figura 2) nos mostra como o resultado do narcisismo 

primário — uma unidade na somatória de corpo real descoordenado e uma imagem real 

unificada —, automaticamente acaba por ser espelhada, através do espelho plano (A), 

produzindo uma imagem virtual da unidade que o narcisismo primário representa. No 

lado direito do desenho não temos objetos reais nem imagens reais. Temos um espaço 

virtual, o qual só se constitui para o observador (olho) que está em uma posição ideal, no 

cone formado pelos raios luminosos refletidos pelo espelho plano. Se ele se mantém na 

posição ideal, a ilusão é mantida, fazendo com que o observador veja um vaso de flores. 

Nesse caso, o que o olho vê é a duplicação virtual do vaso de flores real. 

Essa duplicação da imagem de si encontra, na espécie humana, uma pluralidade 

de maneiras de se expressar. A ideia de imagem refletida no espelho metaforiza um 

processo intelectual original da espécie — que introduz, segundo narcisismo, a relação 

com o outro. Conforme Lacan, a identificação com o outro possibilita ao humano situar 

sua relação imaginária e libidinal com o mundo em geral, pois, “o outro tem para o homem 

valor cativante, pela antecipação que representa a imagem unitária tal como é percebida, 

seja no espelho, seja em toda realidade do semelhante” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 169). 

A identificação mobilizada por esse narcisismo secundário diferencia-se daquela do 

narcisismo secundário que nomeamos identificção. A principal diferença consiste no que 

concerne a um deslizamento da tensão. Na identificção a tensão é entre o terror da 

insuficiência/fragmentação do corpo real e júbilo de uma antecipação/ideal da imagem 

real. 

No caso da identificação narcísica, a do segundo narcisismo, a tensão surge entre 

o sujeito e o outro. Este duplo, “o outro, o alter ego, confunde-se mais ou menos, segundo 

as etapas da vida, com o Ich-Ideal, esse ideal do eu [...]” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 

169). Começamos aqui a distinguir o que Lacan buscava explanar ao falar sobre as 

“funções do eu”. Não é difícil perceber que entre eu ideal e ideal do eu há certa simetria 

invertida. O eu ideal é uma antecipação vinda do Outro, à qual o sujeito busca aceder na 

disputa com o outro de si. Já o ideal do eu tem a especificidade de ser o efeito da cisão 

do sujeito em dois, a partir de um corte presente no olhar do grande Outro, direcionando-

o para as relações com os outros. Entretanto, essa diferenciação entre eu ideal e ideal do 
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eu é lógica, como podemos observar na figura 2. O “esquema de dois espelhos” atesta a 

reciprocidade dos dois narcisismos, bastando retirar qualquer elemento do esquema para 

que o olho-sujeito deixe de enxergar um vaso de flores. Lacan é muito preciso ao 

descrever essa reciprocidade lógica ao afirmar que: 

[...] nas relações interpessoais, algo de fictício se introduz sempre, que 

é a projeção de outrem sobre nós mesmos. Isso se liga sem dúvida ao 

fato de que nos reconhecemos como corpo na medida em que esses 

outros, indispensáveis para reconhecer o nosso desejo, têm também um 

corpo, ou, mais exatamente, que o temos como eles. (Lacan, 1953-1954, 

p. 197) 

Buscando delimitar os efeitos dessa reciprocidade, Lacan denominou-a de “jogo 

de báscula” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 229), no sentido de um jogo de balança, tal como 

uma gangorra. Um jogo de integração e projeção, fazendo com que o sujeito esteja sempre 

em um ciclo que vai do eu ideal ao ideal do eu, em sua relação com a imagem de si e com 

imagem do outro. É através da mediação da imagem do outro que poderá produzir-se na 

criança a assunção jubilatória de um domínio sobre o próprio corpo, ainda não acessível 

a ela. Lembremos que o narcisismo é o investimento libidinal na imagem do eu, isto é, na 

ficção de imagem do eu que o sujeito toma como si. Trata-se de um investimento libidinal 

que tem por efeito tornar um objeto desejável. Segundo Lacan o desejo do sujeito só pode 

se confirmar através de uma rivalidade primordial com o outro: 

O objeto humano é originalmente mediatizado pela via da rivalidade, 

pela exacerbação do rival, pela relação de prestígio e de prestância. Já 

é uma relação da ordem da alienação porque é primeiro no rival que o 

sujeito se apreende como eu. A primeira noção da totalidade do corpo 

como inefável, vivido, o primeiro arroubo do apetite e do desejo passa 

no sujeito humano pela mediação de uma forma que primeiro ele vê 

projetada, exterior a ele, e isso, primeiro, no seus próprio reflexo. 

(Lacan, 1953-1954/2009, p. 233)  

Rivalidade marcada pela disputa pelo olhar do Outro. Lacan define essa disputa 

pelo objeto a, olhar do Outro, como uma “alienação primordial”, pois ela implica “o 

desejo do desaparecimento do outro enquanto suporte do desejo do sujeito” (Lacan, 1953-

1954/2009, p. 225). O outro se torna alvo da agressividade no sentido que a criança busca 

destruição da sede da alienação. A destruição do outro como sede da alienação tem por 

efeito fazer da criança o “mestre da coisa” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 228). É nessa 

“gangorra” de trocas com o outro que se instaura, na criança, a dimensão de corpo. Lacan 

diz que “o sujeito localiza e reconhece originariamente o desejo por intermédio não só de 

sua própria imagem, mas também do corpo do seu semelhante” (Lacan, 1953-1954/2009, 
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p. 196). É no corpo do outro, em sua imagem, que ela reconhece o seu desejo. Sendo 

assim, é apenas na medida em que o seu desejo está do outro lado do espelho que a criança 

assimilará o corpo do outro, com o efeito de reconhecer-se como corpo. 

   

3.2.3. Terceiro tempo: o olhar do Outro 

 

 Lacan (1960-1961/1992, p. 334) nos indica que o olhar do Outro intervém na 

relação entre “os dois irmãos gêmeos inimigos”, isto é, entre o eu e a imagem como outro. 

Porém, seria demasiadamente injusto problematizar este olhar como um fenômeno que 

se faz presente e opera na constituição do sujeito apenas nesse terceiro tempo lógico do 

estádio do espelho. O que caracteriza o olhar do Outro é especificamente sua função 

antecipadora, ou seja, sua marca de ser um olhar que já está lá antes que o nosso pequeno 

aventureiro possa se dar conta. O espelho plano (A), que no “esquema de dois espelhos” 

representa o grande Outro, já estava lá quando ao bebê pouco importava o que se produzia 

na sua frente, quando sua relação não havia possibilidade alguma de diferenciação entre 

eu e o outro. 

  Para que prossigamos, procuraremos estabelecer uma distinção que muito nos 

ajuda a compreender o efeito ideológico do dispositivo cinematográfico. Trata-se da 

distinção lacaniana entre olho e olhar na problemática da visão. Essa diferenciação nos 

oferece instrumentos teóricos com os quais trabalhar quando formos problematizar a 

questão da identificação no cinema. Lembremos que, para Baudry (1970/1983), a 

identificação entre espectador e câmera é ponto de captura do sujeito nos efeitos 

ideológicos da continuidade, do movimento e do sentido, atributos ilusórios do aparelho 

de base e do dispositivo cinematográfico. 

O terceiro tempo da dinâmica do estádio do espelho é aquele em que o bebê, por 

volta de seu um ano e meio de vida, após experiências indiferenciadas, fascinadas, 

aterrorizadas e rivalizadas com a imagem de si no espelho, vive a experiência de certo 

reconhecimento — ainda que necessite do suporte imaginário do outro e do testemunho 

simbólico do Outro, ambos encarnados na mãe. Segundo Lacan (1960-1961/1992, p. 

342), trata-se de um “gesto da cabeça da criança”, que “volta-se para o adulto que a 

carrega, sem que se possa dizer sem dúvida o que espera disso, se é da ordem de um 
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acordo ou de um testemunho” (Lacan, 1960-1961/1992, p. 342). A criança desloca-se 

para conferir outro ponto-de-vista que lhe assegure a organização das coisas. Como 

aponta Lacan, nesse terceiro tempo a criança está em dúvida. 

Lacan diz que o investimento narcísico — isto é, o investimento libidinal 

especular — produz um excesso, um resto. Retomemos o esquema óptico representante 

do estádio do espelho, mas agora em sua versão apresentada em 1962, durante o seminário 

A angústia (1962-1963). Nomeada como “esquema completo”, a figura 4 traz algumas 

alterações40 e uma variedade de símbolos. Neste esquema, temos o objeto real “flores” 

sobre o caixote e o objeto real “vaso” escondido sob o caixote. O espelho esférico produz 

a ilusão sobrepondo a imagem real “vaso” (i) ao objeto real “flores” (a). A ilusão produz 

uma imagem unificada de “vaso de flores” — que, no esquema, está representada por 

“i(a)”. A imagem real “flores” está representada por “a”. O espelho plano (A) produz 

uma imagem virtual da imagem unificada “vaso de flores”, ilusória. Esteja o espelho 

plano na posição horizontal ou vertical, a imagem unificada ilusória “i(a)” será duplicada 

em uma imagem virtual “i’(a)”.    

 

  Figura 4. Esquema completo (Lacan, 1962-1963/2005, p. 48) 

 

                                                 

 

40A rotação do espelho em 90º busca representar a produção de uma imagem virtual tal como podemos 

observar às margens plácidas de um lago. Esta rotação busca exemplificar a ideia de que o estádio do 

espelho, em seus termos dinâmicos, não pode ser dividido em duas etapas subsequentes. Os jogos de 

projeção e reflexão são sobrepostos.   
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Figura 5. Esquema simples (Lacan, 1962-1963/2005, p. 49) 

A novidade nesse esquema está na maneira como Lacan irá explorar o 

espelhamento do objeto real “flores” (a), em imagem virtual “flores” (a’). A questão é 

que, na demarcação imaginária do corpo do sujeito, algo sobra, resta à imaginarização — 

isto é, não é especularizável. Trata-se do “falo” em sua condição de irrepresentabilidade 

no registro imaginário. O falo tem um efeito negativo na constituição psíquica, no sentido 

de que ele não se inscreve no imaginário: sua incidência ocorre apenas no sentido de uma 

ausência, uma falta que Lacan grafa como “– phi”. A figura 5 apresenta o esquema 

simplificado do estádio do espelho, em que aquilo que aparece como a do lado esquerdo 

do espelho plano, está ausente como – phi do lado direito. De maneira a exemplificar isso, 

Lacan conta sobre alguns pequenos filmes produzidos pela psicanalista Esther Bick 

(1901-1981), que havia assistido na Sociedade Psicanalítica de Paris (Motta, 2013, p. 

132).  

Segundo Lacan, essas películas apresentavam situações de crianças pequenas que 

eram expostas à frente de um espelho. Nos vídeos, uma garotinha — ao se ver no espelho 

—apalpava rapidamente a própria pélvis, quase que em um gesto de procura, ao mesmo 

tempo em que visivelmente sofria de uma espécie de “vertigem diante do que via” (Lacan, 

1962-1963/2005, p. 223).  Em outro vídeo, um garotinho: 

[...] olha para a torneirinha problemática. Desconfia vagamente de que 

há uma esquisitice ali. Depois, será preciso que aprenda, e o faça à sua 

custa: que aquilo que ele tem ali não existe, comparado ao que têm o 

papai, os irmãos mais velhos etc. Vocês conhecem toda a dialética 

inicial da comparação. Depois, ele aprenderá que isso não só não existe, 

como também não quer saber de nada, ou, mais exatamente, só faz o 

que lhe dá na telha. Em síntese, ele terá de aprender passo a passo, em 

sua experiência individual, a riscá-lo do mapa de seu narcisismo, 
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justamente para que isso possa começar a servir para alguma coisa. 

(Lacan, 1962-1963/2005, p. 223) 

Nesses exemplos podemos intuir como o pênis do garotinho, sua “torneirinha 

problemática”, pode apenas funcionar como uma espécie de encarnação fajuta do falo, 

enquanto que na garotinha a sua não inscrição enquanto – phi fascina e aterroriza 

vertiginosamente a criança. Porém, essas duas experiências apenas indicam os efeitos de 

tal falta. Ainda precisamos esclarecer de que maneira o objeto a e o falo, enquanto – phi, 

articulam-se na dinâmica do estádio do espelho em termos da relação constitutiva do bebê 

com sua mãe. Godino Cabas (2005, p. 19) explora a relação primordial entre mãe e bebê, 

no que ela opera no nível do registro imaginário, enquanto um “intercâmbio de 

fascinações recíprocas”. 

Esse intercâmbio ocorre através do órgão “herdeiro, a seu modo, do cordão 

umbilical”, diz Godino Cabas, o olho. Trata-se de um conector imaterial, em que a única 

coisa dele registrável sãos seus efeitos: “o olhar do outro”. No estádio do espelho 

contamos no mínimo com dois pares de olhos, os da mãe e os do bebê. O olho da criança, 

em sua mais tenra infância, começa a perceber, registrar e organizar imagens muito antes 

do organismo se locomover. O estádio do espelho é um momento fundamental da história 

do sujeito, em que este olho terá de incluir essa estranha imagem de si nesta rede de 

imagens que estava sendo registrada e organizada. Porém, nesse estádio “o espelho para 

o qual se orienta o olho do infans não é outra coisa que um olho... o olho da mãe, em 

posição especular” (Godino Cabas, 2005, p.19), fazendo com que esta imagem oferecida 

ao olho do bebê seja um agrupamento de todas as fantasias que sustentam o desejo 

materno. 

A mãe autentica a imagem de eu da criança, a Urbild, naquilo em que ela é 

problemática por ser uma ilusão. Lembremos que a Urbild só é percebida no campo do 

Outro enquanto i’(a). A imagem ideal comparável ao eu encontra-se refletida no olhar do 

Outro. Daí Lacan (1960-1961/1992) afirmar que a identificação primária, a identificção, 

ocorre no nível do desejo, através do traço unário (Lacan, 1960-1961/1992, pp. 343-344). 

Com algumas exceções, há na gravidez de uma mulher o desejo de ser mãe. Há na relação 

normal da mãe com o filho algo que indica a plenitude, ou seja, que indica o lugar no qual 

o bebê se inscreve no desejo da mãe: 

Esse filho, é realmente como outra coisa que ela queria tê-lo, e essa 

coisa, aliás, graças a Deus não escapa a Freud. A moça queria esse filho 
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como um falo, isto é, tal como o enuncia a doutrina em Freud, da 

maneira mais desenvolvida, como substituto, sucedâneo de algo que, 

nesse ponto, combina plenamente com nossa dialética do corte e da 

falta, do (a) como queda, como faltante. (Lacan, 1962-1963/2005, p. 

138)  

A questão é que esse falo almejado pela mãe está relacionado à tentativa de 

preencher uma falta, instaurada em sua própria constituição psíquica da mãe, na qual um 

objeto foi perdido. Para se constituir, todo sujeito se separa do objeto a como órgão, isto 

é, como símbolo daquilo que falta, do falo — não como tal, mas como fazendo falta (– 

phi) (Lacan, 1964/2008, p. 104). Essa situação cria todo tipo de paranoia em relação à 

expectativa gestacional. Há toda uma série de preocupações que brotam no terreno fértil 

da fantasia materna, que podem ser resumidas na pergunta quase mítica que por vezes 

pulula durante os ultrassons: “E aí Dr., ele está inteirinho?”. Uma vez que o bebê nasce, 

ele não tem muita opção: “identificção ou morte”. 

Começamos, assim, a enveredar pela noção de alienação, presente na ideia de que 

constituição psíquica ocorre no campo do Outro. Para Lacan (1964/2008, p. 200), o 

grande Outro é “o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo que 

vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que 

aparecer”. O traço unário [einzinger Zug] da identificação primária marca como tatuagem 

o primeiro significante da criança, situando-o na rede simbólica. A ideia de traço unário 

como o sulco aberto pelo significante Um é o recurso que Lacan encontra para indicar a 

incidência do registro simbólico na dinâmica do estádio do espelho. A identificação com 

o traço unário do grande Outro é a face simbólica da identificação imaginária com a 

Urbild. 

Lacan diz que a entrada na relação simbólica está relacionada com o 

posicionamento no cone ideal do reflexo do espelho plano, que podemos ver na figura 2. 

Trata-se de um lugar simbólico assegurado de antemão. Basta reconhecer que quando 

uma família espera um bebê, geralmente antes mesmo do pequeno chegar, já lhe conferem 

um nome. Um nome designa uma pessoa determinada, o situa em uma relação simbólica 

na qual ele é Pedro e não Paulo. Situar-se em uma relação simbólica é o que coloca o 

bebê na posição de olho da figura 3, isto é, o inclui no cone da ilusão. Segundo Lacan 

(1953-1954/2009, p. 207), “se se deve definir em que momento o homem se torna 

humano, digamos que é no momento em que, por menos que seja, entra na relação 

simbólica”. É falso afirmar que algum bebê nasça fora de uma relação simbólica, ainda 
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mais quando afirmamos que muito do lugar e da posição simbólica já está antecipada a 

ele. Porém, a afirmação de que há uma “entrada na relação simbólica” busca reforçar a 

ideia — apresentada por Lacan (1949/1998, p. 96) — de que a criança, em suas primeiras 

experiências frente ao espelho, precisa ser “estreitada” por algum suporte humano ou 

artificial. 

Isto é, quando o adulto ajuda a criança a endireitar-se em uma postura ereta para 

“olhar-se no espelho”, não se espera que, ao soltá-la, que ela permaneça ereta de uma só 

vez. A “entrada na relação simbólica” demanda certo “exercitar-se”, da insuficiência à 

antecipação. É a posição que a criança tem de conquistar, o “drama” (Lacan, 1949/1998, 

p. 100) do narcisismo primário. De certa maneira, a experiência de situar-se no campo 

simbólico, através de exercícios que buscam articular o imaginário com o real, 

sobrevivem no brincar infantil, sendo a base da fantasia. Segundo Lacan (1964/2008), ao 

mesmo tempo que a fantasia sustenta o desejo, é logro — isto é, ilusão. O recalque do 

significante original, isto é, do traço unário em seu nível simbólico, tem por efeito um 

furo [trou] real na imagem especular unificada. Segundo Coutinho Jorge (2010, p. 141), 

“a fantasia é aquilo que nos é outorgado pelo Outro para que possamos fazer face ao real 

[...] munidos de alguma realidade psíquica”. A fantasia inconsciente constitui a realidade 

psíquica a partir dos efeitos do recalque originário. O recalque do significante binário, 

aquele que vem na sequência do unário. Como efeito do recalque originário, a fantasia 

passa a filtrar a pulsão de morte, impedindo o gozo absoluto e mortífero. 

 Este filtro mostra-se de extrema importância no processo de alienação 

constitutivo, pois nele, em relação ao grande Outro, o sujeito se encontra dividido entre o 

ser e o sentido. Trata-se de uma fenda em que o sujeito se estrutura, através de uma 

escolha forçada. A identificação inicial porta algo de não senso, pois impõe uma decisão 

em que o sujeito sempre perde. Lacan exemplifica com a metáfora do assalto: “ou a bolsa 

ou a vida”. Qualquer escolha implica uma posição na qual o sujeito sai perdendo. Se 

escolher a bolsa, perde a vida e consequentemente a bolsa. Se escolhe a vida, viverá sem 

a bolsa. Na alienação a perda é intrínseca à escolha efetuada. Na alienação temos um 

Outro totalitário e implacável. No movimento contrário à alienação, ou seja, a separação, 

o Outro é faltante.  

Falta ao outro exatamente o objeto a, causa do desejo. Enquanto situado no nível 

do registro real, o objeto a marca a ausência de sentido. Na ideia de separação, o acesso 
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à liberdade parte de um efeito de desaparecimento [fading] do sujeito. Trata-se de uma 

liberdade limitada “em que sujeito vem representar sua parte e jogar sua partida na 

separação” (Lacan, 1964/2008, p. 214). Porém, jogar esta partida “implica apropriar-se 

das regras e instrumentos do Outro, e isso só se dá a partir da possibilidade do 

reconhecimento da dívida simbólica que inicialmente nos constitui” (Rosa, 2015, p. 189; 

trad. nossa). Trata-se de um processo de simbolização, através do qual a criança irá ver 

um buraco no Outro. Este furo é produzido pela ausência do objeto causa de desejo, o 

objeto a. Segundo Lacan (1964/2008, p. 105), na dimensão escópica “o olho pode 

funcionar como objeto a, quer dizer, no nível da falta (– phi)”. 

Nos esquemas apresentados na figura 2 e na figura 3 encontramos um símbolo 

que busca representar um olho. Lacan destaca que, em geral, nos esquemas ópticos o olho 

simboliza um sujeito. Segundo ele, “toda a ciência repousa sobre o fato de que se reduz 

o sujeito a um olho” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 110); entretanto, também destaca que 

“na vida as coisas são inteiramente diferentes, porque não somos um olho” (Lacan, 1953-

1954/2009, p. 111). Assim sendo, símbolo de olho dos esquemas apresentados por Lacan 

não reduzem o sujeito a um olho, ele busca representar uma determinada posição. Para 

que se produza a ilusão em ambos os esquemas é imprescindível que esse olho esteja 

dentro de um cone formado pela convergência dos raios luminosos que são emanados dos 

espelhos. Na dimensão imaginária do estádio do espelho esse olho representado no 

esquema tem uma função central. 

Para Lacan, o olho enquanto órgão da percepção relaciona-se com a organização 

espacial a partir de uma perspectiva geometral. Entretanto, como ocelo, o olho é um 

objeto que pode sustentar um olhar — função relacionada mais com as linhas de luz do 

que com a organização geometral. Lacan (1964/2008) aponta que há uma esquize entre 

olho e olhar, isto é, uma ruptura que tem por efeito produzir uma antinomia a partir de 

uma divisão estrutural do sujeito. Um pequeno exemplo pode nos ajudar a ter uma 

compreensão geral sobre o que Lacan busca marcar com a ideia de “esquize”. É difícil 

imaginar quem nunca tenha passado pelo estranho fenômeno do dia-a-dia em que 

procuramos um objeto que está bem ao alcance dos nossos olhos, ou até mesmo já está 

conosco, nas mãos ou no bolso. Uma dessas situações é a de perder os óculos, que vem 

bastante a calhar para elucidar o que está em jogo em uma esquize entre o olho e o olhar.  
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Trata-se de um sujeito que, ao acordar, busca com a mão seu par de óculos, no 

criado mudo ao lado da cama, ou no lugar que sempre costuma guarda-los antes de 

dormir. Quando suas mãos tocam o vazio, o rapaz ou a moça passa a procurar pelo objeto 

de maneira transtornada. Passará por todos os cômodos, abrirá todas as gavetas e os 

procurará nos lugares mais improváveis. Caso more com alguém, logo o despertará para 

ajudá-lo na busca, que encontrará seu fim quando o consorte lhe indicar que os óculos já 

estão em seu rosto — indicando que provavelmente adormecera antes de tirá-los. Esse 

curioso exemplo ocorre em suas mais divertidas versões, mas a que trouxemos nos indica 

certa categoria dessa esquize em que há uma divisão específica do sujeito no que diz 

respeito à sua visão. A esquize é exatamente esta cisão que vem à tona, sugerindo que 

aquele que procurava os óculos e aquele que os tinha em seu rosto — inclusive 

possibilitando-o procurar com mais precisão os objetos por alguns minutos — não se 

correspondiam psiquicamente. 

Não há dúvidas que o olho enquanto órgão “via” os óculos; a inferência — 

indicada por Freud e Lacan — que muda a compreensão das coisas está em não assumir 

o lapso visual como uma mera distração, como um escorregão de uma consciência 

desatenta. O que Lacan busca destacar na problemática do olhar como algo que se descola 

da função perceptiva do olho é o fato de que “perder os óculos que estão bem acima do 

nariz” provavelmente “tem a ver” com o próprio sujeito que os perde. De que esses óculos 

— que diariamente são depositados todas as noites no mesmo lugar, assim como 

diariamente retornam ao rosto pela manhã — por algum motivo dormiram sobre os olhos 

do sujeito. A ideia lacaniana seria a de que, naquela manhã, os óculos olhavam o sujeito 

em algum ponto traumático que o fizeram elidir-se do olhar.  Ao comentar sobre este tipo 

ruptura, quando se faz presente entre o sonho e o despertar, Lacan (1964/2008, p. 73) 

afirma que “essa constitui a dimensão característica da descoberta e da experiência 

analítica, que nos faz apreender o real, em sua incidência dialética, como originalmente 

malvindo”.   

Desde Freud já sabemos que os exemplos mais banais da vida cotidiana são os 

que melhor dão pistas da compreensão do inconsciente humano. Nesse exemplo vemos 

que, ao mesmo tempo em que o órgão olho opera na espacialidade da perspectiva 

geometral, articula-se à visão, ele também é suporte de algo lhe é destacável, o olhar como 

objeto a. O que Lacan denomina como perspectiva geometral apoia-se na anatomia do 
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olho, marcada pelo cruzamento dos nervos ópticos através do quiasma. Tal estrutura 

dupla e simétrica leva Lacan a conceber o olho como um espelho. Daí a razão de esse 

órgão “vir em pares” na anatomia humana, assim como em muitos animais. Há uma 

funcionalidade simétrica do olho, devido a essa estrutura em forma de “x”, o quiasma, 

originária do encontro dos dois nervos ópticos. Através do quiasma as informações 

perceptivas do olho são espelhadas em ambos os hemisférios do cérebro, possibilitando 

uma organização da perspectiva espacial. 

Se o olho “organiza o mundo como espaço” (Lacan, 1962-1963/2005, p. 246) e 

sua estrutura lhe confere a função de um espelho, o próximo passo de Lacan é concebê-

lo sustentando a função radical da miragem, da ilusão e do logro já incluída desde o 

funcionamento primitivo do olho. Que o olho seja um espelho nos ajuda a compreender 

que o estádio do espelho necessita menos de um espelho para ocorrer do que do olhar do 

Outro, geralmente da mãe. Também nos indica alguma coisa sobre a maneira de a criança 

unificar seu próprio eu no espaço, através de uma imagem. Dentre as diversas funções 

que os olhos podem exercer, destaca-se uma relacionada ao que Lacan (1964/2008) 

denominou como dimensão fenomenal da visão. Essa dimensão corresponde à função 

fotossensível do olho. Para explicar a maneira como se articulam e se distinguem as 

dimensões geometrais e fenomenais, Lacan utiliza dois exemplos que auxiliam também 

na compreensão da distinção entre as funções do olho e as do olhar. 

Lacan compartilha uma história de sua juventude na qual, certa vez, acompanhara 

um grupo de pescadores em um barquinho em uma zona portuária. Um colega nomeado 

na tradução por “Joãozinho” aponta para o jovem Lacan algo que estava boiando na 

superfície do mar. Tratava-se de uma lata de sardinha, refletindo a luz do sol. Joãozinho 

interpela Lacan e lhe diz: “Tá vendo aquela lata? Tá vendo? Pois ela não tá te vendo 

não!” (Lacan, 1964/2008, p. 97). Para Joãozinho a piada foi bastante engraçada, enquanto 

Lacan assume não ter gostado muito da troça, porém reconhece que esse efeito indica que 

a lata tinha “algo a ver” com ele: 

Primeiro, se tem sentido Joãozinho me dizer que a lata não me via, é 

porque, num certo sentido, de fato mesmo, ela me olhava. Ela me olha, 

quer dizer, ela tem algo a ver comigo, no nível do ponto luminoso onde 

está tudo que me olha, e aqui não se trata de nenhuma metáfora. (Lacan, 

1964/2008, p. 97) 
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Destacam-se desse episódio duas considerações acerca da função do olhar. A 

primeira, parte da afirmação de que a latinha de sardinha olha para o Lacan. Dessa 

consideração podemos começar a esboçar a ideia lacaniana do olhar como objeto a, 

partindo da noção de que o olhar encontra-se fora do sujeito. Essa noção sustenta-se na 

dimensão fenomenal do campo óptico, isto é, na maneira como a luz opera na visão. A 

segunda consideração relaciona-se à ideia que Lacan aborda na sequência do texto, 

quando atesta que, tal qual uma lata de sardinha no mar41, ele “era mancha no quadro” 

(Lacan, 1964/2008, p. 97). Neste ponto, Lacan adentra no tema do segundo exemplo, que 

aborda a distinção entre funções do olho e do olhar no quadro de Hans Holbein (1497-

1543) chamado Os Embaixadores (1533). 

 

Imagem 2. Os embaixadores (Holbein, 1533) 

                                                 

 

41 Podemos supor que durante a juventude de Lacan, na Bretanha, a presença de uma latinha de sardinha 

boiando sobre as ondas não era algo usual. 
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Nesse quadro podemos observar o uso do fenômeno da anamorfose — que nos 

mostra, segundo Lacan, que a arte da pintura não se limita à reprodução realista das coisas 

no espaço. No quadro há uma mancha disforme flutuando bem abaixo e no primeiro plano 

do quadro. Segundo Lacan (1964/2008, p. 94), essa mancha “está lá para olhar, para 

pegar, quase diria para pegar na armadilha, aquele que olha, quer dizer, nós”. Trata-se 

da anamorfose da figura de um crânio. A visão se ordena à função das imagens. Sua 

organização espacial depende da correspondência ponto a ponto. As imagens se 

organizam em relação ao que Lacan chama de ponto geometral, isto é, o ponto ideal para 

a visão. Nestes moldes as linhas geometrais e os raios de luz são correspondentes. Esse 

ponto geometral ideal, na história da arte, ganhará uma diversidade de variações que se 

articulam em termos de perspectiva. A anamorfose é o fenômeno no qual uma mancha na 

imagem, torna-se perceptível apenas quando o observador sai do ponto geometral ideal. 

A figura está distorcida, pois ela possui um ponto geometral divergente do restante 

do quadro. Sendo assim, quando observamos a figura frontalmente — tal como está 

representada na imagem 2 —, vemos o crânio distorcido. Como destaca Lacan, já o ponto 

geometral da figura do crânio pode ser encontrado quando o observador desloca-se para 

o lado, quase como se estivesse indo para a próxima peça do museu. Este deslocamento 

tem por efeito a nitidez do crânio, em paralelo à distorção de todos os outros elementos 

representados. Esses pontos geometrais são os pontos ideias de localização espacial, no 

qual os raios luminosos dos objetos incidem sobre nossos olhos, como havíamos 

apresentado nos esquemas ópticos do estádio do espelho.  

Porém, o que Lacan busca exprimir aqui é o fato de que os raios luminosos não 

estão submetidos a nenhuma perspectiva geometral. O fato de não estarmos na 

perspectiva geometral do crânio não significa que estamos fora do campo fenomenal do 

crânio, isto é, mesmo que estejamos fora das linhas geometrais do crânio, ainda nos 

encontramos em suas linhas de luz. Isso leva Lacan a afirmar que o essencial da relação 

da aparência do ser “não está na linha reta [geometral], está no ponto luminoso — ponto 

de irradiação, jorro, fogo, fonte borboteante de reflexos” (Lacan, 1964/2008, p. 96). 

Mesmo que a luz se propague em linhas retas, como podemos ver nos esquemas do 

estádio do espelho (figura 2 e figura 3), ela “inunda” e “preenche”. Daí Lacan afirmar 

que: 
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Sem dúvida, no fundo do meu olho, o quadro se pinta. O quadro, 

certamente, está em meu olho. Mas eu, eu estou no quadro. O que é luz 

tem a ver comigo, me olha, e graças a essa luz, no fundo do meu olho, 

algo se pinta [...]. (Lacan, 1964/2008, p. 98) 

Nesse sentido, Lacan compara a função de um quadro com a função do mimetismo 

em algumas espécies animais. As mariposas, por exemplo, têm como manifestações 

miméticas a presença de manchas ou desenhos que indistintamente remetem a grandes 

olhos. Entretanto, como bem podemos intuir, esse mimetismo não imita a função dos 

olhos. Sua função é a de fascinar ou aterrorizar — trata-se da função do olhar. Sem 

precisarmos nos remeter a uma noção darwiniana de variabilidade e seleção natural, 

podemos facilmente intuir que as manchas com função de olhar dos animais presumem 

serem olhadas — por uma presa, um predador ou um parceiro sexual. É possível afirmar 

que os olhos na asa de uma mariposa antecipam-se a um olhar preexistente, sem 

precisarmos inferir qualquer tipo de intencionalidade do próprio inseto. Que ele tenha 

sido selecionado ao longo de diversas gerações, pouco importa: as manchas-olhos são 

para serem olhadas, são um dado-a-ver. Sobre o olhar como mancha, Lacan diz: 

Se a função da mancha é reconhecida em sua autonomia e identificada 

à do olhar, podemos procurar sua inclinação, seu fio, seu traço, por 

todos os estágios da constituição do mundo no campo escópico. 

Perceberemos então que a função da mancha e do olhar é ali ao mesmo 

tempo o que o comanda mais secretamente e o que escapa sempre à 

apreensão dessa forma da visão que se satisfaz consigo mesma 

imaginando-se como consciência. (Lacan, 1964/2008, pp. 77-78)      

Aqui nos cabe retomar a ilusão da maneira como ela ocorre no dispositivo 

cinematográfico segundo as formulações de Baudry (1970/1983). O dispositivo de 

projeção coloca o espectador em uma posição ideal de observador, através de uma 

identificação com o olho-câmera. No cinema a ilusão é de movimento, continuidade e 

sentido. A câmera cinematográfica funciona tal qual um aparelho fotográfico, porém em 

uma velocidade superior, fazendo-a capaz de capturar diversas imagens por segundo no 

filme-película. A figura 6 é um esquema óptico que representa uma das etapas do aparelho 

de base baudryniano, assim como um dos elementos do dispositivo cinematográfico: o 

projetor, que descrevemos no subtítulo “2.2.5. Projetor/Filme”. É um esquema bastante 

simplificado, mas serve aos propósitos de nossa pesquisa. 
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    Figura 6. Projetor de filmes (Azevedo, 2015; modificado) 

  

A figura 6 nos revela que, em termos ópticos, o projetor produz uma imagem real 

(filme) que é sobreposta a um objeto real (tela), assim como no “experimento do buquê 

invertido” que apresentamos na figura 3. No caso do projetor, temos uma lâmpada que 

ilumina a película (B A). A película é a fita-filme onde foram inscritas as imagens 

capturadas pela câmera. A película é o conjunto de diversos fotogramas, pequenas 

fotografias em sequência. A luz que atravessa a película é projetada, amplificada, e 

invertida por um par de lentes convergentes. Tal como o espelho esférico da figura 3, as 

lentes convergentes tem a característica física de produzirem imagens reais — que, por 

definição, são imagens em que os raios luminosos convergem para um mesmo ponto. A 

imagem real (A’ B’) é projetada sobre um objeto real, o anteparo (tela) da figura 6. O 

espectador é representado na figura por um olho, tal qual o olho da figura 2 e 3. A ilusão 

cinematográfica depende do fato de o espectador-olho encontrar-se dentro do cone óptico 

produzido pelos raios luminosos. Se no experimento do buquê (figura 3) a ilusão consistia 

em fazer as flores aparecerem dentro do vaso, no caso do cinema a ilusão está em dizer 

que no anteparo/tela há movimento, continuidade, profundidade, cor, sentido — em 

resumo: vida. 

Temos agora algumas informações que nos ajudam a argumentar alguns 

apontamentos sobre o dispositivo cinematográfico. Lembremos que, para Baudry, a 

redução da atividade motora era uma das condições para que o processo de identificação 

fosse efetivado na experiência cinematográfica, assim como uma fixação na pulsão 

escópica. O autor propunha que o dispositivo cinematográfico de alguma maneira regride 

o espectador, a ponto de repetir a experiência identificatória do estádio do espelho. Havia, 
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em Baudry (1970/1983, p. 396), a proposta de uma analogia entre a redução da atividade 

motora do espectador, a imobilização dos prisioneiros da caverna de Platão, a baixa 

atividade motora do sonhador freudiano e um bebê no estádio do espelho — 

principalmente por conta de todas produzirem uma regressão da libido42. 

Se seguirmos com o texto lacaniano, inevitavelmente descartaremos esse ponto 

da analogia de Baudry. A imobilidade da criança nesse estádio é de outra ordem, pois não 

designa um estado mórbido de restrição, como no caso dos prisioneiros na caverna. Ao 

contrário, a atividade infantil é constante no estádio do espelho devido exatamente à 

ausência de controle motor. As assertivas parecem estar corretas ao reconhecer que todas 

essas atividades e dispositivos demandam a suspensão motora, mas a afirmação de que a 

ilusão do dispositivo, de que o seu efeito ideológico dependa de uma restrição motora 

para efetivar uma regressão do estado psíquico é equivocada. Não duvidamos que os 

efeitos do dispositivo cinematográfico dependam de certa concentração do espectador, 

um investimento nas funções do pensamento mais do que motoras. Porém, isso nos leva 

a questionar se o efeito ideológico enquanto ilusão depende de uma “atenção” ou de uma 

dispersão”43 (Gagnebin, 2014, pp. 102-103). 

A hipótese de Baudry, também desconsidera a especificidade da azáfama 

jubilatória no estádio do espelho, ou seja, a importante ocorrência do desencontro entre 

afobamento e prazer da criança frente à reconstituição da imagem de si. Quando a criança 

antecipa-se, isto é, busca superar aos poucos os obstáculos impostos pela inabilidade 

motora — com intuito de recuperar a imagem unificada perdida —, ocorre o importante 

fenômeno de experimentar ludicamente seus gestos e expressões na imagem, nessa 

realidade duplicada, através de seu próprio corpo, das pessoas e dos objetos a sua volta 

(Lacan, 1949/1998, p. 96-97). Assim sendo, temos no estádio do espelho apresentado por 

Lacan algo bem diferente de uma simples “suspensão de motricidade” (Baudry, 

1970/1983, p. 396), pois diz de uma antecipação como tentativa de superação da limitação 

motora:  

                                                 

 

42 Os artigos de Prados (1951) e Zucker et al. (1960) apresentados no capítulo 1 também traziam a noção 

de regressão como motor do efeito terapêutico das intervenções com cinema. Retomaremos essa discussão, 

articulando-a com Prados e Zucker et al., no capítulo 4.  

 
43 Retomaremos essa questão no capítulo 4. 
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[...] a forma total do corpo pela qual o sujeito antecipa numa miragem 

a maturação de sua potência só lhe é dada como Gestalt, isto é, numa 

exterioridade em que decerto essa forma é mais constituinte do que 

constituída, mas em que, acima de tudo, ela lhe aparece num relevo de 

estatura que a congela e numa simetria que a inverte, em oposição à 

turbulência de movimentos com que ele experimenta animá-la. (Lacan, 

1949/1998, p. 98) 

Essa antecipação na forma de experimentação motora é um momento crucial do 

processo de subjetivação, de formação do eu enquanto miragem que organiza o corpo e a 

psique do bebê. De fato, esta diferenciação entre suspensão de motricidade e inabilidade 

motora afasta a experiência de constituição psíquica dos prisioneiros platônicos e do 

processo onírico, porém não necessariamente do espectador cinematográfico. É o que 

queremos dizer quando afirmamos que Baudry “deu o passo certo, na direção errada”, 

pois o cinema enquanto dispositivo óptico repete a experiência fundamental do estádio 

do espelho, mas não porque induz à redução da atividade motora. O que se repete é 

exatamente o jogo entre antecipação e experimentação através de uma miragem. 

Compreendemos que a imaturidade motora é uma condição essencial para o desenrolar 

dos processos elementares do estádio do espelho, porém não advém daí a potência 

interpeladora do dispositivo cinematográfico. Baudry acerta em escolher a identificação 

como conceito psicanalítico chave para essa compreensão, mas erra no tipo de articulação 

que faz com o aspecto regressivo da atividade alucinatória/onírica. Exploraremos a seguir 

alguns pressupostos que nos auxiliaram a compreender o fenômeno da identificação do 

sujeito com sua imagem, característica do estádio do espelho. 

Porém, quando Baudry infere a possibilidade de identificação entre o olho do 

sujeito e a câmera podemos estar em um caminho interessante, a partir do momento que 

buscarmos compreender como a relação entre olho, câmera, filme e olhar se dá. No 

estádio do espelho a ilusão — isto é, o efeito de realidade — é dado pelo olhar do Outro, 

naquilo em que ele é faltoso. O engodo é unidade do eu, assim como a miragem de 

correspondência entre corpo, imagem e nome. No caso do dispositivo cinematográfico, 

em correspondência à unidade de eu, temos que a ilusão produz um sujeito transcendental, 

que tudo vê e não tem corpo. A identificação, nesse caso, é entre o olho e a câmera, mas 

podemos compreendê-la como produzida por um olhar?  

A problemática do olhar enquanto objeto leva Lacan a utilizar de referências 

cinematográficas duas vezes para expor suas ideias. Segundo Žižek (2009, p. 85) e Motta 

(2013, pp. 52-53), quando Lacan localiza pela primeira vez o olhar nos objetos, em 1954, 
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ele provavelmente estava referindo-se à Janela Indiscreta (Rear Window, 1954) — que 

havia sido lançado no mesmo ano. Ele faz uma celebre definição de olhar como objeto 

externo, assim como parece estar realizando uma sinopse da película de Hitchcock:     

O olhar de que se trata não se confunde absolutamente com o fato, por 

exemplo, de que eu vejo os seus olhos. Posso me sentir olhado por 

alguém de quem não vejo nem mesmo os olhos, e nem mesmo a 

aparência. Basta que algo me signifique que há outrem por aí. Esta 

janela, se está um pouco escuro, e se eu tenho razões para pensar que 

há alguém atrás, é a partir de agora, um olhar. A partir do momento em 

que esse olhar existe, já sou algo de diferente, pelo fato de que me sinto 

eu tornar-me um objeto para o olhar de outrem. Mas, nessa posição, que 

é reciproca, outrem também sabe que sou um objeto que se sabe ser 

visto. (Lacan, 1953-1954/2009, pp. 280-281) 

Em Janela Indiscreta acompanhamos o fotógrafo Jeff, que, devido a algum 

acidente de trabalho, encontra-se imobilizado por conta de uma fratura na perna. De suas 

amplas janelas, Jeff pode acompanhar o dia-a-dia de seus vizinhos. Porém, o que se 

oferece ao olhar do fotógrafo não são cenas banais, que aleatoriamente são dispostas ao 

seu olhar. Hitchcock organiza o filme de maneira que, a cada janela através da qual Jeff 

espia seus vizinhos, ele pode imaginarizar futuros possíveis para a relação mal resolvida 

com sua namorada Lisa. A garota, apaixonada pelo fotógrafo, lhe dá todos os sinais de 

que deseja casar com ele — planos dos quais Jeff busca elidir-se a todo momento. Assim 

sendo, em uma das janelas Jeff olha um casal de recém-casados que passa o dia inteiro 

com as cortinas fechadas, provavelmente transando. Em outra, podemos ver um casal que 

dedica suas vidas aos cuidados de um cachorrinho. Há um músico solteirão frustrado, 

uma senhora de idade completamente sozinha e um casal que constantemente briga e 

discute.  

Uma noite, Jeff testemunha uma briga entre um casal, sendo que, nos dias 

seguintes, a esposa do casal desaparece. O fotógrafo começa a suspeitar de que o marido 

tenha assassinado a mulher, escondendo o corpo e preparando-se para fugir. A situação 

voyeurística de Jeff apenas se encerra após Lisa entrar no quadro, ou seja, ter sido pega 

pelo assassino enquanto ela buscava a aliança da esposa assassinada — prova cabal de 

que ela não estava no campo, como alegava o assassino. Quando Lisa é atacada, Jeff deixa 

de ser um espectador neutro e reconhece-se na cena. O assassino que brutalmente ataca 

Lisa representa para Jeff o retorno de uma cena traumática recalcada. Nesse momento, o 

assassino olha de sua janela para Jeff, fazendo-o reconhecer sua implicação na cena. 

Minutos depois, o marido assassino está no apartamento de Jeff. O fotógrafo se 
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reposiciona, agora de costas para, a janela e encara o intruso. Nesse momento, o vilão 

pergunta: “o que você quer de mim?”. Jeff não responde. 

Segundo Hitchcock, o filme todo gira entre três tempos do personagem: “você tem 

o homem imóvel que olha para fora... É um primeiro pedaço do filme. O segundo pedaço 

mostra o que ele vê e o terceiro mostra a reação dele. Isso representa o que conhecemos 

como a mais pura expressão da ideia cinematográfica” (Hitchcock e Truffaut, 2004, p. 

213). Nesse filme, encontramos o que talvez seja a melhor metáfora em filme do que 

possa ser a experiência cinematográfica. A janela de Jeff não é uma janela qualquer, trata-

se de uma janela de fantasia. O que o fotógrafo vê não é a realidade propriamente dita de 

seus vizinhos, mas o que ele vê é uma tela projetada de suas próprias fantasias. Durante 

os primeiros minutos do filme, Jeff acredita que ali, na posição em que se encontra, é um 

observador neutro, isto é, que está em uma posição ideal a partir da qual pode observar o 

mundo, sem que ninguém saiba que ele está ali.  

Porém, Lisa, sua namorada, em uma tentativa de aproximar-se do rapaz, lhe 

pergunta: “me diz Jeff, o que você vê?”. Quando o fotógrafo começa a narrar para Lisa a 

vida de seus vizinhos, podemos facilmente reconhecer que vários detalhes incluídos em 

seu discurso são complementos ficcionais, construídos pelo próprio Jeff. De certa 

maneira, a realidade da vida de seus vizinhos não passa de um simulacro de suas próprias 

fantasias e ficções. Jeff dá nome e inventa histórias que completam as lacunas daquilo 

que ele não sabe sobre eles. As versões imaginárias que Jeff projeta nas janelas vizinhas 

são formas de dar sentido a algo sem sentido do real. Segundo Žižek: 

A fascinação de Jeff (e a nossa) pelo que se passa no outro apartamento 

faz com que ele (e nós) deixe passar despercebido a importância crucial 

do que ocorre de seu lado da janela, do lugar desde onde Jeff olha. A 

Janela Indiscreta é, em última instância, a história de um sujeito que 

evita a relação sexual, transformando sua própria impotência real em 

poder, por meio do olhar, da observação secreta: retorna a uma 

curiosidade infantil a fim de não assumir sua responsabilidade a 

respeito da linda mulher que se oferece para ele. (Žižek, 2010, p. 155) 

A alienação de Jeff consiste em não perceber-se implicado na cena que olha, pois 

a fantasia está operando como um estofo para o real. Foi exatamente a cena que Jeff não 

viu — o assassinato da vizinha — que pode implicá-lo em sua própria fantasia. Através 

de sua janela, ele podia projetar todos os seus planos com Lisa. Ele poderia abandoná-la, 

o que em sua fantasia faria dela uma solteirona infeliz. Poderiam casar e ter uma vida 
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patética cuidando de um cachorrinho como se fosse um filho. Fantasiou passar dias e 

noites fazendo amor e, por fim, pôde testemunhar a fantasia que sustentava seu desejo de 

matá-la. As cenas que Jeff assistia de sua janela eram completadas por suas próprias 

verdades históricas, seus fragmentos de ficção inconsciente. Se recorrermos ao texto 

freudiano, ‘Uma criança é espancada’: uma contribuição da origem das perversões 

sexuais (1919c/1996), encontraremos três fases da fantasia infantil agressiva que nos 

remetem ao que Lacan (1948/1998, p. 116) denominou de transitivismo infantil. 

Na primeira fase descrita por Freud, a criança que fantasia nunca é a mesma que 

aquela que apanha, assim como também não é ela quem espanca. Essa fase é representada 

pela frase proferida pela criança: “o meu pai está batendo na criança” (Freud, 1919c/1996, 

p. 201). Trata-se de um momento em que a criança fantasia através do desejo do Outro. 

A criança compreende que o bater é uma manifestação que priva do amor aquele que 

apanha. Nesse sentido, através da fantasia de que o pai bate no irmão, por exemplo, a 

criança sustenta o desejo de ser única, ou a mais amada. 

Na próxima fase da fantasia, o apanhar é acompanhado de um alto grau de prazer. 

A criança mantém o adulto amado na fantasia, porém esta se torna masoquista. A culpa é 

a responsável pela inversão da agressividade em masoquismo. Sendo assim, a criança 

constrói a afirmação: “estou sendo espancada pelo meu pai” (Freud, 1919c/1996, p. 201). 

Segundo Freud, trata-se da fase mais significativa, pois “jamais teve existência real. 

Nunca é lembrada, jamais conseguiu tornar-se consciente. É uma construção da análise, 

mas nem por isso é menos uma necessidade” (Freud, 1919c/1996, p. 201). Por construção, 

Freud está levando em conta que se trata de uma ficção que se baseia em verdades 

históricas da criança — isto é, apesar de não serem fatos, não deixam de ter operatividade 

no psiquismo enquanto verdades. 

Na terceira fase, o pai ou o adulto amado que compõe esta fantasia sai de cena. É 

substituído de maneira metafórica por outro adulto. Agora se trata de uma fantasia sádica, 

em que a criança que fantasia não participa mais do ato agressivo. Ela se desloca da 

posição masoquista stricto senso e vai para uma posição aparentemente sádica de 

espectadora. A criança afirma ser testemunha de que “uma criança foi espancada”. Trata-

se de um sadismo aparente porque a criança que é espancada é uma substituta da própria 

“dona” da fantasia. Nessa fase a fantasia liga-se a uma forte excitação sexual, tornando-

se “um meio para a satisfação masturbatória” (Freud, 1919c/1996, p. 201).  
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Na película Janela Indiscreta, Jeff já está — desde o início do filme — alienado 

à sua fantasia de que “uma mulher foi morta”. Há uma série de identificações que ficaram 

de fora da conta voyeurística do personagem que retornam em um solavanco quando o 

assassino lhe devolve o olhar no final do filme. Inicialmente, o fotógrafo está identificado 

com sua própria câmera. Lembremos que ele está engessado dos quadris até o pé 

provavelmente por ter se envolvido em algum tipo de aventura fotográfica que o 

machucou. Sua identificação com a própria profissão o faz acreditar que seu 

relacionamento amoroso com Lisa é impossível, já que ela é uma garota rica da alta 

sociedade — o que significaria (nas fantasias de Jeff) que ela não conseguiria acompanhá-

lo em territórios inóspitos. Enquanto repórter, Jeff acredita que sua câmera e seus 

binóculos são neutros, fazendo com ele fantasie que sua janela tem apenas um vetor de 

incidência luminosa, isto é, que apenas ele olha. 

A segunda identificação é um pouco mais sútil, pois implica não somente Jeff, 

mas Lisa, o detetive que investiga o caso e a enfermeira que cuida de Jeff. Juntos, eles 

tentam intuir o mistério do assassinato e acabam “se colocando no lugar do assassino”, 

assim como Lisa e a enfermeira constantemente “se colocam no lugar da esposa”. A cada 

nova suposição, ficamos cada vez mais impressionados com o quanto esses personagens 

inocentes já ponderaram sobre assassinados, esquartejamentos e outros crimes. A 

enfermeira particularmente ganha destaque nessas cenas, quando explica que um corpo 

provavelmente não caberia no canteiro de flores, ao menos que fosse enterrado de pé; ou, 

por exemplo, quando insinua que o melhor lugar para esquartejar um corpo é na banheira. 

Entretanto, é apenas quando Lisa é pega em flagrante xeretando no apartamento 

do assassino que Jeff é confrontado pelo gozo que sua fantasia barrava. O fotógrafo assiste 

de sua janela, enquanto Lisa invade o outro apartamento e encontra a aliança da vítima. 

Quando é pega, ela aponta para a aliança em seu dedo indicando um duplo sentido: “quero 

casar” e “encontrei a prova do crime”. Jeff e o assassino percebem o gesto ao mesmo 

tempo, é o que denuncia o fotógrafo, fazendo com que o vizinho lhe devolva um olhar 

que faz com que Jeff entre em um grande estado de angústia, já que o vizinho está prestes 

a realizar uma de suas fantasias inconscientes: matá-la. 

Daí passamos para a terceira identificação, Jeff torna-se a vítima do marido 

assassino. Assim sendo, ele identifica-se com a esposa violentada. Trata-se de uma 

fantasia masoquista. Sua janela deixa de ser uma tela projetiva. O assassino agora está em 
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seu quarto, não fazendo mais parte da ficção externa. Não é por acaso que Jeff é 

defenestrado. Ao ser arremessado pela janela, seu lugar como mancha da cena é 

materializado. Assim sendo, Jeff passa pelas três fases da fantasia masoquista infantil, 

porém à sua própria maneira. Em seu primeiro ponto-de-vista, “uma mulher é 

assassinada”. Neste nível o fotógrafo é apenas um espectador totalmente identificado com 

lente de sua câmera – lembremos que a perna engessada transforma-se em um apoio para 

a câmera, fazendo com que Jeff seja câmera e tripé ao mesmo tempo. No segundo ponto-

de-vista, “Lisa está sendo assassinada (por mim)”.  A namorada entra na cena fantasiosa 

que Jeff projeta como futuro imaginário do casal. Já no terceiro ponto-de-vista, “O marido 

assassina à mim”. O fotógrafo percebe-se objeto de um olhar que o implica em sua própria 

fantasia. 

Aqui devemos recuperar os efeitos e os riscos que havíamos encontrado na 

problemática do dispositivo cinematográfico e sua relação com o espectador, ligando-a 

com as considerações psicanalíticas sobre a identificação. Como vimos o dispositivo 

cinematográfico é a realização técnica do desejo por um simulacro total – que tem por 

efeito a identificação com um ponto-de-vista ideológico. A sala escura, o projetor, a 

película, a restrição sonora, a presença de espectadores e respectiva escassez motora dos 

mesmos são elementos se organizam em uma rede, produzindo o que Baudry (1970/1983) 

denominou de impressão de realidade. A subjetivação e ideologização são duas faces do 

efeito de realidade. O dispositivo busca omitir a ausência de sentido do aparelho de base, 

assim como a descontinuidade e a ausência de movimento. Assim sendo, o efeito 

ideológico é um excedente do efeito de realidade. O sem-sentido é intrínseco do aparelho 

de base cinematográfico. Todos os processos dos dispositivo buscam de alguma maneira 

imprimir algum tipo de sentido, organizando a experiência estética. 

Na constituição do eu, vimos que também há o velamento de um sem-sentido 

originário. Da insuficiência motora à antecipação jubilatória, uma imagem unificada de 

eu é oferecida de antemão para a pequena criança. Tal como no dispositivo 

cinematográfico, há uma posição ideal de onde a ilusão torna-se uma impressão de 

realidade. Porém, se no estádio do espelho é o sujeito que é dotado de imaginário, 

conferindo lhe um sentido sobre o não-sentido. No dispositivo cinematográfico é sobre a 

própria realidade que recaí a ilusão. Se os acontecimentos que acontecem na janela 

indiscreta de Jeff são efeitos de suas fantasias, a realidade é quem depende do olhar de 
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Jeff. Como vimos com Foucault (1977/2012), o sujeito sempre é um dos elementos de 

um dispositivo. No caso do dispositivo cinematográfico, ele é o elemento central. A ficção 

fílmica depende totalmente do olho do espectador para que se realize. 

Mesmo que diversos tipos de identificação possam acontecer em uma experiência 

cinematográfica - na eterna batalha entre os mocinhos e os vilões, por exemplo – qualquer 

tipo de identificação oferecida pelo dispositivo cinematográfico é sustentada pela 

identificação com o olho-câmera. Trata-se de uma identificação com o olhar do Outro, 

isto é, com o olhar que constituí sentido onde não há. Esta identificação é sustentada por 

uma identificção primitiva. O instância do eu caracteriza-se por sua constituição 

imaginária, que de certa maneira funciona como um estofo nos entrelaçamentos entre o 

registro real e o registro simbólico. O dispositivo cinematográfico incluí um sujeito 

transcendental antecipado em seu aparelho de base, com objetivo da produção da 

“impressão de realidade”. Tal impressão é a verdadeira mágica do cinema, sua ilusão de 

sentido, movimento e continuidade. 

A identificação do espectador com a câmera ganha outra coloração à partir destas 

reflexões, pois infere que a experiência cinematográfica coloca em jogo um encontro de 

ficções. O espectador antecipado pelo dispositivo cinematográfico, que será engendrado 

em uma rede de elementos heterogêneos que articulam-se à emergência da produção de 

um efeito de ficção, já é estruturalmente marcado por uma ficção primordial que lhe situa 

em uma identificação com sua própria imagem. Assim sendo, podemos afirmar que o 

desejo pelo simulacro total, que Baudry (1970/1983) compreende como desejo histórico 

organizador dos elementos que possibilitaram o dispositivo cinematográfico, encontra o 

seu limite ideológico em seu elemento central: o sujeito estruturado por uma ficção.  O 

tensionamento entre ilusões pode oferecer ao espectador um efeito de ruptura, quando 

implicado na experiência cinematográfica, ele perceber-se mancha na cena fílmica.   
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4. Discussão. 

 

4.1.  Nazismo, fascismo, Hollywood e Beterrabas. 

 

Por mais que a psicanálise e o cinema sejam contemporâneos e, tradicionalmente, 

os psicanalistas sintam-se muito seguros ao discursar sobre filmes, a psicanálise e seu 

arcabouço teórico influenciaram tardiamente a teoria do cinema. Apesar de a psicologia 

já se fazer presente entre os pioneiros da teoria cinematográfica — como, por exemplo, o 

psicólogo alemão Hugo Münsterberg (1863–1916) —, a psicanálise teve sua inserção 

maciça apenas em meados dos anos 1970. Desde o final dos anos 1950, Edgar Morin 

(1921-) mantinha um diálogo aberto entre teoria cinematográfica e psicanálise; 

entretanto, é apenas em 1975, com o volume 23 da revista francesa sobre cinema 

Communications — volume dedicado ao tema “psicanálise e cinema” — que a psicanálise 

pode ser considerada como peça crucial da tradição teórica sobre cinema (Stam, 2013, p. 

183). 

No outro lado dessa equação o cinema foi um tanto quanto tardiamente trazido 

para dentro das reflexões teóricas da psicanálise. As primeiras referências ao cinema 

vieram de Otto Rank, que em 1914, faz uma breve alusão entre a representação 

cinematográfica e a dinâmica dos sonhos. Freud chega a mencionar o cinema apenas uma 

vez em sua obra, na primeira de suas conferências introdutórias, ao versar sobre os atos-

falhos. Ao descrever o processo analítico e como ele ainda gerava estranheza nos 

pacientes e em seus familiares, devido à inusitada proposta de “cura pela palavra”, Freud 

faz esta única afirmação, que raramente é citada:  

Os desinformados parentes de nossos pacientes, que se impressionam 

apenas com coisas visíveis e tangíveis — preferivelmente por ações tais 

como aquelas vistas no cinema —, jamais deixariam de expressar suas 

dúvidas quanto a saber se ‘algo não pode ser feito pela doença, que não 

seja simplesmente falar’. (Freud, [1915] 1916/1996, p. 27)     

Freud compara a incredulidade dos parentes de seus pacientes e as fortes 

tendências dos mesmos de deixarem-se impressionar pelas imagens vistas no cinema. 

Esta postura irá marcar as relações entre cinema e psicanálise nos seus primórdios. O 

desinteresse freudiano pelo cinema é geralmente esquecido pelos psicanalistas que o 
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tomam como objeto de estudo ou mesmo de intervenção44. Entretanto, como indica Motta 

(2013), Jacques Lacan constantemente cita e utiliza filmes como exemplo para diversas 

passagens de seus artigos e seminários. Um Cão Andaluz (Um Chien Andalou, 1929), A 

Regra do Jogo (La Règle du Jeu, 1939), Monsieur Verdoux (1947), Janela Indiscreta 

(Rear Window, 1954), Rififi (Du Rififi Chez les Hommes, 1955), Satyricon de Fellini 

(1969) e outros filmes são direta e indiretamente citados na obra lacaniana, lado a lado de 

outras obras da literatura, pintura e teatro. 

Que as relações entre cinema e psicanálise sejam mais arejadas e constantemente 

visitadas atualmente não facilita nossa jornada, pois a emergência do conceito de 

ideologia em nossa questão — “quais os efeitos e os riscos de uma intervenção 

psicanalítica com cinema, enquanto um dispositivo de ideologia?” — invoca diversos 

fantasmas dos quais o campo psicanalítico prefere se afastar. Lembremos que a crítica de 

Félix Guattari (1930-1992), ao afirmar que “o cinema transformou-se em numa 

gigantesca máquina de modelar a libido social, enquanto que a psicanálise nunca foi mais 

que um pequeno artesanato reservado as elites seletas” (Guattari, 1980, p. 108), não deixa 

de ser certeira, apesar de desmedida.  

Essa crítica direciona-se a uma postura cínica da psicanálise em relação à questão 

da ideologia ao longo de sua história. Crítica compartilhada pelo historiador Russell 

Jacoby, que — em seu livro The repression of psychoanalysis: Otto Fenichel and the 

political freudians (1983) — aponta como o choque cultural entre os psicanalistas 

refugiados do nazismo nos Estados Unidos da América e a cultura norte-americana 

causou o desaparecimento das pesquisas e publicações psicanalíticas no campo da 

política. O interessante é que o diagnóstico de Jacoby não aponta o liberalismo ou o ideias 

culturais norte-americanos como os grandes responsáveis por uma “repressão ideológica” 

                                                 

 

44 Frequentemente esquecem também que Freud recusa o convite do produtor Samuel Goldwyn para 

trabalhar como consultor na elaboração da versão psicanalítica do romance entre Marco Antônio e 

Cleópatra em película. Freud achava que a representação dos conceitos psicanalíticos em imagens fílmicas 

tratava-se de uma ideia insipiente que provavelmente banalizaria o saber psicanalítico (Motta, 2013, p.26). 

O projeto seguiu sob a colaboração dos psicanalistas Karl Abraham e Hans Sachs, transformando-se em 

Segredos de uma Alma – Um filme psicanalítico (Geheimnisse Einer Seele - Ein Psychoanalytisher Film, 

1926), dirigido por Georg Wilhelm Pabst. O silêncio de Freud a respeito da produção talvez seja o indício 

de que o primeiro “filho” do “casamento” entre cinema e psicanálise é um bastardo. Em 1962 é lançado 

Freud – Além da Alma (Freud, 1962), outro “filho” deste suposto “casamento” que foi rejeitado 

posteriormente por Anna Freud devido sua falta de acuidade histórica (Motta, 2013, p.28). 

 



127 

 

 

 

no pensamento marxista de Otto Fenichel, Annie Reich, Henry Lowenfeld, Steff 

Bornstein e Edith Jacobson. O diagnóstico de Jacoby aponta para a mesma crítica de 

Guattari, no sentido em que indica para como o conjunto de forças que atuam sobre a 

psicanálise (instituições, teorias e práticas) não deram conta, ao longo de sua história, de 

reconhecer os seus próprios mecanismos ideológicos de repressão. No caso dos 

refugiados, a insegurança dos analistas imigrantes, a hostilidade para com o marxismo e 

o impacto dos neofreudianos norte-americanos, “quase conspiraram para domesticar a 

psicanálise, subjugando sua amplitude e também sua implicação crítica” (Jacoby, 1983, 

p. 17). 

Já na história do cinema, teoria e prática constantemente foram articuladas à 

problemática da ideologia. A própria ideia de “filmes de propaganda nazista” — que 

foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sob a supervisão de 

Paul Joseph Goebbels (1897-1945)45 — é indício do cinema como um instrumento de 

dominação social pela via de um efeito ideológico. O interesse alemão pelo uso do cinema 

como veículo de informação e propaganda surge ainda na Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). A Universum Film Aktien Gesselshaft (UFA) — projeto estimulado e 

financiado pelo alto comando militar alemão —, fundada em 1917, tinha por objetivo 

entrar na guerra de informação e propaganda contra os países estrangeiros (Rosenfeld, 

2013, p.110), travada em paralelo aos combates de trincheiras. A UFA teve papel 

importante na campanha eleitoral nazista, alçando seu principal acionista — Alfred 

Wilhelm Franz Maria Hugenberg (1865-1951) — a ministro da economia do Terceiro 

Reich, passando a empresa para as mãos de Goebbels. 

Em 1933 o partido nazista cria o Ministério do Reich para Esclarecimento Popular 

e Propaganda (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda). Durante o 

regime nazista foram produzidos mais de 1.350 longas-metragens, colocando a Alemanha 

em segundo lugar em termos de produção cinematográfica do período46. As produções47 

                                                 

 

45 Ministro da Propaganda do Terceiro Reich na Alemanha Nazista de 1933 a 1945. Foi muito próximo 

de Adolf Hitler e ficou conhecido maior divulgador do antissemitismo durante o período nazista. É 

considerado um dos principais mentores da Solução Final – plano de extermínio da população judaica. 

 
46 Atrás apenas da indústria cinematográfica norte-americana. 

47 A título de referência, citamos alguns dos principais filmes produzidos na Alemanha durante o período 

nazista: Os Soldados Marrons de Hitler Chegam (Hitlers Braune Soldaten Kommen, 1930), A Juventude 



128 

 

 

 

variavam entre filmes jornalísticos e entretenimento, sendo que o segundo tipo foi mais 

frequente. Entretanto, todos buscavam enaltecer o nazismo e semear o espirito 

nacionalista na população alemã (Pereira, 2003, p. 101). O cinema também foi 

reconhecidamente um importante instrumento do regime fascista italiano48. Não por 

menos, Benito Mussolini (1883-1945) declarou “o cinema a arma mais forte do regime 

fascista” (Gili, 1985, p. 103, tradução nossa) ao inaugurar sua versão de Hollywood em 

Roma, a Cinecittà. O programa ideológico de propaganda fascista começa a operar 

efetivamente com a fundação do Intituto Nazionale L.U.C.E. (L’Unione Cinematografica 

Educativa), em 1924. Focava em produzir documentários e os noticiários exibidos 

semanalmente nos cinemas, os Cinejornali. Peculiarmente, os filmes que narravam os 

eventos da Segunda Guerra tiveram pouca popularidade na Itália, levando os cineastas a 

metaforizarem o enaltecimento do partido fascista em outras narrativas ficcionais. Filmes 

sobre a Roma antiga e sobre a Primeira Guerra Mundial ganharam destaque e difundiam 

os ideias fascistas em paralelo aos documentários e os Cinejornali49 (Pereira, 2003, p. 

104). 

                                                 

 

Hitlerista nas Montanhas (Hitlerjugend in den Bergen, 1932), Viagem Triunfal de Hitler pela Alemanha 

(Triumphfahrt Hitlers durch Deutschland, 1932), Hitler sobre a Alemanha (Hitler über Deutschland, 

1932), Desperta, Alemanha! (Deutschland erwacht!, 1932), O S.A. Brand (S.A.-Mann Brand, 1933), O 

Jovem Hitlerista Quex (Hitlerjunge Quex, 1933), Hans Westmar – Um Dentre Muitos (Hans Westmar – 

Einer von Vielen, 1933), A Vitória da Fé (Der Sieg des Glaubens, 1933), O Triunfo da Vontade (Triumph 

des Willens, 1935), A Floresta Eterna (Der Ewige Wald, 1936), Olímpia (Olympia, 1938), Os Rotschilds 

(Die Rotschilds, 1940), Judeu Süss (Jud Süb, 1940), O Judeu Eterno (Der Ewige Jude, 1940), Eu Acuso! 

(Ich Klage an!, 1941), Regresso à Pátria (Heimkehr, 1941) e Inimigos (Feinde, 1942) e O Führer doa uma 

cidade aos judeus (Der Führer Schenckt den Juden eine Stadt, 1944). 

 
48 A título de referência citamos alguns do principais filmes produzidos na Itália durante o período fascista: 

Camisa Negra (Camicia nera, 1933), Velha Guarda (Vecchia guardia, 1934), Esquadrão Branco 

(Squadrone bianco, 1936), Cipião, o Africano (Scipione l’ Africano, 1937), Ettore Fieramosca (1938), 

Luciano Serra, pilota (1938), O Cerco de Alcázar (L’assedio del’Alcazar, 1940), Uomini sul fondo (1941), 

Bengasi (1942), Giarabud (1942), Nós que vivemos (Noi vivi, 1942), Adeus Kira (Addio, Kira, 1942), 

L’Uomo della Croce (1942) e Marinai senza stelle (1943). 

 
49 Há na história do cinema de terror alemão e italiano alguns gaps que indicam a proibição da produção e 

exibição destes filmes durante o período da Segunda Guerra. No ano de 1933, Il caso Haller de Alessandro 

Blasetti havia sido o último filme de terror produzido e exibido na Itália. Este buraco durou até 1956, 

quando terror no cinema retornou através de O Corcunda de Notre-Dame (Notre-Dame de Paris, 1956) 

uma co-produção entre França e Itália. Sem seguida veio Os Vampiros (I Vampiri, 1957). Este período de 

1933 a 1956 corresponde aos anos em que o fascismo de teve seu maior impacto na cultura e política 

italiana. Na Alemanha Maria (Fährmann Maria, 1936) foi o último filme de terror/suspense produzido 

antes do fim da guerra. Apenas dois anos após o fim da Segunda Guerra Spuk Im Schloss (1947) foi 

produzido. No caso do cinema alemão outro gap ocorreu na sequencia fazendo com que o próximo filme 
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O cinema nazista e fascista são os exemplos mais óbvios de utilização da indústria 

cinematográfica para fins ideológicos, devido a interesse político e militar declarado pelos 

respectivos partidos que financiavam e controlavam os meios de produção de informação 

e cultura. Mas tanto a indústria cinematográfica alemã quanto a italiana nunca 

conseguiram superar em número e influência a indústria cinematográfica norte-

americana. É em Hollywood que encontramos uma indústria cinematográfica em sua total 

potência e funcionamento. O caso da indústria cinematográfica norte-americana é a 

melhor maneira de compreender a distinção proposta por Louis Althusser (1916-1990) 

entre os Aparelhos Ideológicos do Estado e o Aparelho (Repressivo) do Estado.  

Diferentemente do cinema alemão nazista e sua contraparte italiana, as relações 

entre o Estado norte-americano e Hollywood são menos explícitas, o que não significa 

dizer que não sejam declaradas. Para Althusser, fundamentado na teoria marxista, o 

Aparelho (Repressivo) do Estado (AE) “contém o governo, os ministérios, o exército, a 

polícia, os tribunais, os presídio etc.” (Althusser, 1970/1996, p. 114). O que caracteriza o 

AE é seu funcionamento pela via repressiva, ou seja, pela violência. Já os Aparelhos 

Ideológicos do Estado (AIE) operam menos pelo exercício da violência que pela 

interpelação ideológica. Althusser elenca alguns tipos de AIE: familiar; jurídico; político; 

sindical; da informação; cultural; e educacional. É através desses AIE que a 

Superestrutura (instâncias jurídico-políticas e ideológicas) opera sobre a Infraestrutura 

(unidades das forças produtivas e das relações de produção). Althusser (1970/1996) 

esclarece que a ideologia dominante — ou seja, da classe dominante — usufrui desses 

aparelhos para assegurar a reprodução das relações de produção. 

Podemos reconhecer o AE e o AIE “cinema”50 operando conjuntamente nos 

exemplos alemão e italiano, mas o caso norte-americano é marcado por uma suposta 

separação entre o poder estatal público e as empresas privadas da indústria 

cinematográfica de Hollywood. Separação suposta, pois a ascensão do domínio dos EUA 

                                                 

 

de terror produzido no país datasse de 1990. O filme Das Deutsche Kettensägen Massaker é a versão tardia 

alemã do slasher americano O Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chainsaw Massacre, 1974).  
50 O cinema poderia facilmente ser compreendido tanto como um AIE cultural quanto de informação, 

educacional e político. Como iremos nos aprofundar na teoria cinematográfica do dispositivo 

cinematográfico e acreditarmos que essa concepção dê conta de problematizar a questão da ideologia no 

cinema, não avançaremos como a ideia de sedimentar o cinema enquanto um AIE. 
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sobre o mercado cinematográfico internacional se deu durante a Primeira Guerra. O início 

da guerra, em 1914, fez com que sucumbissem as indústrias cinematográficas europeias 

(italianas, britânicas, alemãs e francesas), que dominavam o mercado até então. Em 1912 

são fundadas, no distrito de Hollywood, a Famous Players Film Company e a Universal 

Film Manufacturing Company — que mais tarde seriam renomeadas respectivamente 

para Paramount Pictures e Universal Studios. Segundo Turner, após o início da Primeira 

Guerra Mundial: 

A exportação de filmes norte-americanos subiu de 10 milhões e 500 mil 

metros51 em 1915 para 47 milhões e 700 mil metros em 1916. Até o fim 

da guerra, os Estados Unidos estavam produzindo, segundo se dizia, 

85% dos filmes de todo o mundo e 98% daqueles exibidos na América. 

O controle do mercado norte-americano era o mais importante, pois 

agora podia-se seguramente fazer filmes para o mercado doméstico e 

vendê-los no exterior como lucro. Daí em diante houve pouca 

motivação para os produtores norte-americanos adaptarem seu produto 

a um outro público que não fosse o interno. (Turner, 1997, p. 24) 

Os anos que seguiram o fim da Primeira Guerra marcaram um período de grandes 

nomes do cinema tradicional norte-americano. Trata-se do período silencioso e mudo do 

cinema, destacando-se o nome dos diretores David Wark Griffith (1875-1948), Charles 

Spencer Chaplin (1888-1977) e John Ford (1894-1973), além de Thomas Harper Ince 

(1882-1924) — produtor conhecido como pai do gênero faroeste. Filmes como O 

Nascimento de uma Nação (The Birth of a Nation, 1915) e O Garoto (The Kid, 1920) são 

exemplos de como as relações entre o Aparelho do Estado e os Aparelhos Ideológicos do 

Estado, no caso norte-americano, podem ser paradoxais. Não há dúvida de que ambos os 

filmes enalteçam o liberalismo, porém o fazem a partir de uma crítica ao próprio Estado. 

A guerra, o racismo, a pobreza e a luta entre classes são tematizadas e apontadas como o 

mal que permeia todas as instituições do EUA, condecorando a essência do verdadeiro 

espírito norte-americano como a salvação da nação. Portanto, o cinema de Hollywood 

apresentava-se como fruto da liberdade de expressão cedida pelo governo às produtoras 

e aos estúdios privados52. 

                                                 

 

51 Medida de exportação e importação comumente usada no mercado cinematográfico que mede a 

quantidade em metros de rolos de filme vendidos e comprados. 

 
52 Em 1922 é fundada a Motion Picture Association of America (MPAA), entidade sem fins lucrativos 

inicialmente formada por representantes dos seis maiores estúdios de Hollywood. Com o passar do tempo 

a MPAA ficou famosa devido ao seu departamento de censura e qualificação etária. A MPAA é não 



131 

 

 

 

Segundo Harris, a relação de Hollywood com filmes de propaganda — e, 

principalmente, de propaganda de guerra — mudou radicalmente após o bombardeio de 

Pearl Harbour, em 1941. Após o ataque houve uma profusão de produções que não 

temiam ser denominadas como “propaganda”, já que colaboravam declaradamente com 

a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial. Hollywood havia decidido ajudar na 

campanha americana de guerra, produzindo “filmes de entretenimento que conteriam 

meia dúzia de mensagens diferentes que o Escritório de Informação de Guerra e suas 

subsidiárias em Hollywood queriam num filme” (Harris, 2015). Filmes53 antinazistas e 

antinipônicos e que justificavam a aliança com a URSS não só ajudavam a construir a 

imagem do inimigo como enalteciam o exército, o soldado americano e seus aliados. 

As relações entre Washington e Hollywood sempre foram amistosas. Para cada 

filme tipicamente nacionalista, uma versão mais politizada e crítica sobre o mesmo tema 

era lançada. Hollywood há muito tempo parece ter compreendido que o melhor jeito de 

fazer “propaganda” é revestindo o seu discurso de ficção — principalmente se for 

“baseada em fatos reais”. Os personagens interpretados por Sylvester Stallone são 

icônicos enquanto ideologia vestida de ficção. Rambo II – A Missão (Rambo: First Blood 

Part II, 1985) foi lançado no período em que EUA ainda vivia a disputa político-

cientifica-ideológica contra a URSS, que ficou conhecida como a Guerra Fria (1945-

1991). 

Em Rambo II – A Missão, o ator vive o personagem fictício de John Rambo, 

capitão das forças especiais que realizara diversas missões de infiltração em território 

inimigo durante a Guerra do Vietnã. O soldado descobre que o exército soviético está 

treinando os guerrilheiros vietnamitas, mas acaba capturado e preso. Em seu cativeiro é 

                                                 

 

governamental, mas ao longo de toda sua história as principais cadeiras administrativas da associação eram 

disputadas com auxílio de influências e alianças políticas. Em 2011 a presidência da MPAA foi assumida 

por Chris Dodd, ex-senador do Partido Democrata norte-americano. 

 
53 A título de referência, citamos alguns dos principais filmes produzidos nos EUA após o ataque em Pearl 

Harbour: Sombra do Passado (Nazi Agent, 1942), Correspondente em Berlim (Berlin Correspondent, 

1942), Canção da Vitória (Yankee Doodle Dandy, 1942) A Legião Branca (So Proudly We Hail!, 1943), A 

Estranha Morte de Adolfo Hitler (The Strange Death of Adolf Hitler, 1943), Atrás do Sol Nascente (Behind 

the Rising Sun, 1943), Forja de Heróis (This is the Army, 1943), Por Quem os Sinos Dobram (For Whom 

the Bell Tolls, 1943), Missão em Moscou (Mission to Moscow, 1943), A Estrela do Norte (The North Star, 

1943), Desde que Partiste (Since You Went Away, 1944), Trinta Segundos Sobre Tóquio (Thirty Seconds 

Over Tokyo, 1944) e Hotel Berlim (Hotel Berlin, 1945)  
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submetido a diversas torturas físicas e psicológicas. Rambo consegue escapar em uma 

turbulenta e sanguinária fuga. Trata-se da estratégia de humanização ideológica frequente 

ao longo da história nos filmes hollywoodianos. Žižek aponta como esses filmes: 

[...] adoram enfatizar a “complexidade ideológica realista” dos 

personagens do “nosso” lado. No entanto, longe de oferecer um ponto 

de vista equilibrado, essa admissão “honesta” do nosso próprio “lado 

negro” sustenta exatamente o oposto: a afirmação oculta de nossa 

supremacia. Nós somos “psicologicamente complexos”, cheios de 

dúvidas, ao passo que nossos oponentes não passam de máquinas 

mortíferas unidimensionais (Žižek, 2009, p. 8)     

Rambo é o herói exemplar nesse caso, pois a legitimação ideológica 

hollywoodiana pode ser encontrada no filme que antecede Rambo II. Em Rambo: 

Programado para Matar (First Blood, 1982) somos apresentados aos eventos seguintes 

da fuga do Vietnã. Isso significa que, inicialmente, Rambo é apresentado ao público como 

um veterano da Guerra do Vietnã que retorna para os EUA. O filme desenvolve-se no 

sentido de apresentar Rambo como a figura do veterano que não encontra seu lugar fora 

do campo de batalha.  

Stallone vive um personagem complexo e assombrado por sua vida como soldado. 

Primeiro descobre que seu amigo de batalha morreu devido ao contato com Agente 

Laranja. Em seguida é provocado por um policial que lhe oferece carona e acaba por 

prendê-lo. Rambo é constantemente ameaçado e psicologicamente inibido — só que, 

dessa vez, por seus compatriotas e agentes da Lei. A ameaça de tortura desencadeia uma 

passagem ao ato na qual o soldado reencena sua fuga do cativeiro vietnamita. Após 

inúmeras tentativas de capturá-lo na floresta em que se escondeu, a polícia civil e estadual 

recebe ajuda do Coronel Samuel Trautman, militar responsável pelo programa que 

recrutou e treinou Rambo para as forças especiais. Ao final do filme, Rambo é emboscado 

e — quando estava prestes a matar um policial — é confrontado pelo Coronel Trautman. 

O diálogo final do filme apresenta a “complexidade ideológica realista” de Rambo. Após 

o Coronel insistir que não havia mais saída e que o veterano deveria se entregar, alegando 

que sua missão estava “acabada”, Rambo desabafa: 

Nada acabou! Não é só desligar! A guerra não era minha. Você me 

chamou! Fiz tudo pra vencer! Mas alguns não! Quando volto, vejo 

aqueles imbecis no aeroporto apontando pra mim, me chamando de 
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assassino. Quem são eles pra me desaprovarem? Se nem estiveram lá 

pra saber o que aconteceu!54 

O Coronel insiste para que o soldado deixe tudo para atrás e siga uma nova vida; 

porém, o troglodita desaba em prantos e realiza um monólogo emocionado no qual narra 

as experiências de carnificina vividas no Vietnã, misturadas com lembranças de seus 

colegas de acampamento que resultam em seu sentimento de que, fora do campo de 

batalha, um soldado não é nada. Evidentemente, Rambo é um dentre os vários filmes 

contra a Guerra do Vietnã. O mais interessante é o deslizamento que ocorre de um filme 

genuinamente de guerra, no qual o personagem principal explode aviões e descarrega suas 

metralhadoras sobre seus inimigos, para outro filme que faz uma intensa crítica ao 

militarismo e belicismo norte-americano. A virada ideológica está em transformar o 

próprio sistema militar dos EUA no vilão da história. 

Rambo torna-se assim um herói quebrado e traumatizado pelo sistema, típico da 

ideologia capitalista hegemônica em Hollywood. Os minutos finais presentes na versão 

oficial, em que Rambo se rende e acaba preso novamente, nãos são os originais. No final 

original, após seu colapso afetivo, o Coronel gentilmente ofereceria seu revolver à 

Rambo, que cometeria suicídio. Esse final alternativo indica exatamente que o objetivo 

do filme seria apontar o cinismo presente no programa militar americano. Esta relação 

paradoxal entre crítica e enaltecimento do Estado faz dos filmes de Hollywood 

exemplares para realizar o tipo de leitura que Turner (1988/1997, p.128) denominou 

“análises reflexionistas” da ideologia no cinema.  

Segundo o autor, trata-se de análises que focam as relações entre cinema e 

tendências populares, vendo nele evidências documentais de movimentos na história 

social.  Não se trata de uma leitura errônea, pois trabalha com um interessante recorte 

analítico de processos específicos de momentos históricos e ideologias circunscritas. Por 

exemplo, em outra pesquisa, realizamos esse tipo de leitura com o fenômeno do 

subgênero “zumbi” no cinema entre os anos de 1932 e 200255. Analisamos as 

transformações na maneira como o zumbi era representado nos filmes ao longo dos anos, 

comparando-a com as próprias mudanças sociais contemporâneas ao período de produção 

                                                 

 

54 Tradução nossa. 
55 PENHA, Diego Amaral. Zumbis: O Discurso Inconsciente em um Fenômeno Social. 2012. 
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e exibição dos mesmos. Nessas análises reflexivas, tensionamos os filmes Zumbi Branco 

(White zombie, 1932), A noite dos mortos-vivos (Night of the living dead, 1968) e 

Extermínio (28 days after, 2002) com respectivamente a queda da bolsa de Nova York 

em 1929, os movimentos de contracultura de 1968 e questão da ameaça bio-ecológica dos 

anos 2000. 

Esse tipo de análise é bastante efetivo quando se busca realizar um estudo que 

averigue as transformações de determinados discursos, temas, gêneros — e, até mesmo, 

instituições cinematográficas —, mas tem pouco efeito em abordar as relações entre 

cinema, cultura, ideologia e política. Com afirma Turner (1988/1997, p. 128), “entre a 

sociedade e esse pretenso espelho há todo um conjunto de determinantes culturais, 

subculturais, industriais e institucionais concorrentes e conflitantes”. Sobre essa relação 

entre ideologia, cinema e cultura Turner argumenta: 

O cinema não reflete nem registra a realidade; como qualquer outro 

meio de representação constrói e “re-apresenta” seus quadros da 

realidade por meio de códigos, convenções, mitos e ideologias de sua 

cultura, bem como mediante práticas significadoras específicas desse 

meio de comunicação. Assim como o cinema atua sobre os sistemas de 

significado da cultura — para renová-los, reproduzi-los ou analisá-los 

—, também é produzido por esses sistemas de significado. (Turner, 

1988/1997, pp. 128-129) 

Buscamos localizar a experiência cinematográfica enquanto prática social dentro 

de uma contextualização teórica, histórica e prática que tem de ser levada em conta por 

aqueles que buscam transformá-la em intervenção. O cinema enquanto instituição possui 

finalidades próprias que, muitas vezes, não estão em consonância com as finalidades de 

uma intervenção psicanalítica. Quando buscamos pensar os efeitos e riscos da inserção 

do cinema dentro das intervenções clínicas e políticas da psicanálise, tivemos de realizar 

uma imersão na teoria do cinema. Chegamos à conclusão de que o uso do cinema como 

um instrumento de intervenção tem por efeito a redução de um fenômeno autônomo de 

ampla extensão a um mero instrumento. Destacamos a priori que o “cinema” enquanto 

fenômeno histórico, indústria, arte ou o que quer que seja, nunca teve objetivos 

terapêuticos. Pelo contrário, o cinema possui uma história própria, atravessada pela 

ciência, política, guerra, arte e tecnologia. 

Em um divertido artigo chamado Do divã à poltrona: passe do guéridon: um 

divertimento (1995), Radmila Zygouris problematiza o uso dos móveis de um consultório 
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psicanalítico, trazendo ironicamente a defesa do uso de um novo dispositivo, o guéridon 

– uma mesinha redonda que sustenta-se em apenas uma perna. A troça da psicanalista 

tem vários alvos, mas ela é certeira em demonstrar os efeitos da sacralização que o campo 

psicanalítico tem com seus dispositivos. Nesse artigo, Zygouris argumenta estar convicta 

de que o novo móvel deveria ser incluído no setting analítico, exatamente entre o divã e 

a poltrona. A principal crítica de seu argumento é a concepção sobre o momento aurático 

de análise que consiste na passagem de um paciente do divã para a poltrona. Essa ideia 

parte do pressuposto de que, no início do tratamento, o paciente fica por algum tempo “de 

molho” na poltrona, antes de poder deitar no divã e, efetivamente, “entrar em análise”. 

Uma vez deitado no divã, torna-se um analisando. A passagem do divã para a 

poltrona, somente ocorrerá quando o analisando tornar-se um analista — isto é, quando 

uma análise termina, ela tem como produto um psicanalista. Com muito humor, Zygouris 

vasculha na etimologia das palavras “divã” e “poltrona” indícios que sustentem seu 

argumento de que o novo dispositivo, o guéridon, deveria ser incluído nos consultórios 

franceses. Encontrando a origem persa-turca do divã e a origem germânica da poltrona, 

ela afirma que o processo de uma análise é um verdadeiro “[...] périplo cultural, que vai 

do mundo persa, depois turco, com seus estrados e almofadas, ao mundo germânico” 

(Zygouris, 1995, pp. 192-193). Atravessar esse périplo também consistiria em sair de uma 

postura corporal lânguida e relaxada para uma postura tônica e controlada, a postura de 

um analista. Tais elucubrações da psicanalista culminam em sua “Proposição de 1 de abril 

de 1990”: 

Para remediar a esse estado pouco reluzente da imagem da psicanálise 

que se propõe a ser leiga, democrática e acessível a todas as camadas 

sociais, em vez de proceder à diminuição do ritmo das sessões e dos 

preços, prejudiciais ao standing da corporação, e, para satisfazer as 

camadas desfavorecidas da população, eu proponho introduzir um 

móvel suplementar, cuja presença será tão “emblemática e 

incontornável” quanto o divã-poltrona. Esse móvel será guéridon. 

(Zygouris, 1995, p. 194)    

Os argumentos que sustentam a proposição buscam, dentre outras coisas, 

“designar o próprio processo do tornar-se psicanalista por um significante popular e 

autenticamente francês” (Zygouris, 1995, p. 195). Assim sendo, essas mesinhas do tipo 

candeeiro deverão ser colocadas entre o divã e a poltrona, sendo que, antes de um 

analisante torna-se analista, ele deverá passar pelo guéridon — o que significaria ficar 

sentado em uma mesinha. Zygouris profetiza que o passe pelo guéridon marcará a história 
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do movimento psicanalítico francês através do pioneirismo da psicanálise popular. A 

psicanalista encerra seu artigo com a pergunta: “por que os psicanalistas são tão bobos 

em público?” e com a reposta: “pode-se contar as peripécias que levam ao sofrimento, 

quanto ao sofrimento, nada a dizer” (Zygouris, 1995, p. 196). 

Em nota de rodapé, a tradutora Caterina Koltai alude que a ideia de Zygouris 

elaborar uma “proposição” sobre a inclusão do novo dispositivo é uma alusão à 

Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista de Escola (1967/2003), do 

próprio Jacques Lacan, em que ele discute a problemática da formação de analistas. Mas 

bem podemos remeter a ideia de “satisfazer as camadas desfavorecidas da população” ao 

texto Linhas de progresso na terapia analítica ([1918]1919/1996), apresentado por Freud 

no V Congresso Psicanalítico Internacional, em Budapeste, no ano de 1918. Trata-se de 

um texto demasiadamente propositivo, em que Freud retoma a trajetória da técnica 

psicanalítica para expor os avanços e os limites pelos quais o método de tratamento 

psicanalítico havia passado e os quais havia encontrado ao longo dos anos. Ao fechar o 

artigo, ele faz algumas considerações que parecem ecoar na crítica presente no texto de 

Zygouris. 

Freud presume que, através de certo tipo de organização, o número de 

psicanalistas poderia aumentar de maneira que ampliasse o acesso aos tratamentos para 

uma maior camada da população. Lembremos que, nesse momento, a Sociedade 

Psicanalítica de Viena ainda constitui-se de alguns colegas mais próximos de Freud, que 

orginalmente integravam o seu grupo de médicos que se reuniam às quartas-feiras. Assim 

sendo, Freud infere que, em determinado momento, a sociedade perceberá que tem o 

direito à “assistência mente” (Freud, [1918] 1919/1996, p. 180); e quando isso acontecer, 

instituições e clínicas psicanalíticas oferecerão atendimento a todas as camadas da 

população. “Tais tratamentos serão gratuitos”, profetiza Freud, indicando que, caso o 

Estado não compareça a seus deveres com a saúde da população, iniciativas privadas o 

farão (Freud, [1918] 1919/1996, pp. 180-181). Aqui chegamos ao ponto em que o humor 

de Zygouris tenciona-se com os efeitos da proposição freudiana: 

Defrontar-nos-emos, então com a tarefa de adaptar a nossa técnica às 

novas condições. Não tenho dúvidas de que a validade de nossas 

hipóteses psicológicas causará boa impressão também sobre as pessoas 

pouco instruídas, mas precisaremos buscar formas mais simples e mais 

facilmente inteligíveis de expressar as nossas doutrinas teóricas. (Freud, 

[1918]1919/1996), p. 181) 
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Freud segue argumentando sobre uma possível distinção entre pacientes pobres e 

pacientes ricos. Aqueles, em detrimento destes, estariam menos abertos ou cientes da 

técnicas analíticas, convocando os psicanalistas a reformularem seu próprio método de 

tratamento — ao moldes de como fez Sándor Ferenczi com a técnica ativa. Na sequência, 

Freud indica que o risco dessa ampliação está exatamente na possibilidade de o 

psicanalista ser procurado pela população pobre, tal como procurariam um “Imperador 

José”. Trata-se de uma figura política que, no folclore vienense, tornou-se “um 

personagem poderoso diante do qual as pessoas se inclinassem e as dificuldades 

desaparecessem” (Freud, 1916-1917/1996, p. 434). Essa alegoria aparece algumas vezes 

na obra de Freud56, sempre se remetendo às dificuldades de levar o tratamento 

psicanalítico para a população com pouco dinheiro. Sendo assim, Freud articula uma de 

suas mais celebres e problemáticas passagens: 

É muito provável, também, que a aplicação em larga escala de nossa 

terapia nos force a fundir o ouro puro da análise livre com o cobre da 

sugestão direta; e também a influência hipnótica poderá ter novamente 

seu lugar na análise, como o tem no tratamento das neuroses de guerra. 

No entanto, qualquer que seja a forma que essa psicoterapia para o povo 

possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se 

componha, os seus ingredientes mais efetivos e mais importantes 

continuarão a ser, certamente, aqueles tomados à psicanálise estrita e 

não tendenciosa. (Freud, [1918] 1919/1996, p. 181) 

Esse trecho apresenta certa inconsistência do pensamento de Freud, pois — no 

ano anterior ao do Congresso de Budapeste — o psicanalista havia apresentado, em sua 

Conferência XXVIII – Terapia Analítica ([1916-17] 1917/1996), a ideia de que “o 

tratamento hipnótico deixa o paciente inerte e imodificado, e, por esse motivo também, 

igualmente incapaz de resistir a alguma nova oportunidade de adoecer” (Freud, [1916-

17] 1917/1996, pp. 451-452). A técnica sugestiva e a hipnose já haviam sido abandonados 

e diferenciados do que Freud compreendia como “tratamento analítico”. Três anos após 

o discurso apresentado no V Congresso de Psicanálise Internacional em Budapeste, Freud 

(1921) retorna ao tema da sugestão e da hipnose, agora articulando-os à problemática da 

psicologia das massas. Nesse texto, ele apresenta uma posição frente ao tratamento 

sugestivo que traz graves implicações na possibilidade de retornar-se ao “cobre da 

                                                 

 

56 As referências ao Imperador José II e as dificuldades nos atendimento da população pobre podem ser 

encontrados no artigo “Sobre o início do tratamento (Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise)” 

(1913/1996, p. 148) e na “Conferência XXVII – Transferência” (1916-1917/1996, p. 434). 
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sugestão direta”. Ao relembrar quando assistia às sessões de hipnose de Hippolyte 

Bernheim (1840-1919) em 1889, Freud compreende a sugestão como uma forma de 

domínio: 

Posso, porém, lembrar-me de que mesmo então sentia uma hostilidade 

surda contra essa tirania da sugestão. Quando um paciente que não se 

mostrava dócil enfrentava o grito: ‘Mas o que está fazendo? Vou vous 

contre-suggestionnez’, eu dizia a mim mesmo que isso era uma injustiça 

evidente e um ato de violência, porque o homem certamente tinha 

direito a contra-sugestões, se estavam tentando dominá-lo com 

sugestões. Mais tarde, minha resistência tomou sentido de protestar 

contra a opinião de que a própria sugestão, que explicava tudo, era 

isenta de explicação (Freud, 1921/1996, p. 100) 

   A crítica de Zygouris é certeira, pois ela indica como os dispositivos e os 

discursos da psicanálise, em suas versões mais críticas e implicadas, não deixam de ter 

de antemão amarrações ideológicas que os sustentam. A brincadeira com o guéridon 

aponta isso. Os principais argumentos da piada de Zygouris são: 1) a preservação e o 

enaltecimento do movimento psicanalítico nacional; e 2) a democratização e a ampliação 

da oferta de atendimentos. Para tanto, a inclusão de um “novo dispositivo do consultório 

do psicanalista” (Zygouris, 1995, p. 194) seria necessária, tendo por efeito uma 

transformação na técnica psicanalítica. Não escapa à psicanalista que o divã é uma 

herança da técnica hipnótica, o que corroboraria como argumento para sua proposição. 

Para compreendermos a inconsistência de Freud durante o seu discurso no Congresso de 

1918, precisamos compreendê-lo através da chave de leitura que nos foi oferecida por 

Zygouris. 

Não podemos deixar de notar que a argumentação de Freud em Linhas de 

progresso na terapia analítica, pelo menos no que concerne à discussão da ampliação do 

acesso ao tratamento, por algum motivo, deixa de fora um ponto crucial desse tipo de 

empreitada: o tratamento do sofrimento psíquico. Nesse texto, Freud parece muito mais 

preocupado com uma discussão em termos políticos do que clínicos. Trata-se de uma 

cisão discursiva de longa data na psicanálise, o que não significa que seja uma cisão que 

podemos observar na prática. Danto (2005, p. 17) aponta para o fato de que Freud leu sua 

fala no congresso de Budapeste, em 1918. Segundo a historiadora, trata-se de um 

acontecimento raro, principalmente porque Freud era conhecido por ralhar seus 

companheiros e seguidores quando os mesmos optavam por ler uma fala, ao invés de 

memorizá-la (Danto, 2005, p. 306). Soma-se, assim, mais uma informação que parece 
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indicar o V Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste como um ponto de 

verdadeira incongruência freudiana. 

A fala de Freud aponta que a hipnose e a sugestão poderão encontrar um lugar na 

técnica psicanalítica novamente, aos moldes do tratamento das neuroses de guerra. Esse 

pequeno detalhe do seu discurso deixa de ser uma pequena e rápida indicação quando 

lembramos que, no ano de 1919, Freud também publicou um artigo chamado Introdução 

a: A psicanálise e as neuroses de guerra (1919b). Apenas um ano após a conferência 

dada em Budapeste, ele relembra que no evento: 

[...] representantes oficiais dos mais altos escalões das potências centro-

europeias estavam presentes às comunicações e demais atividades, 

como observadores. O esperançoso resultado desse primeiro contato foi 

a promessa de se estabelecerem centros psicanalíticos, nos quais 

médicos com formação analítica teriam tempo e oportunidade para 

estudar a natureza desses intricados distúrbios [neuroses de guerra] e o 

efeito terapêutico exercido sobre eles pela psicanálise. Antes que essas 

propostas pudessem ser postas em ação, a guerra chegou ao fim, as 

organizações estatais ruíram e o interesse pelas neuroses de guerra deu 

lugar a outras preocupações. (Freud, 1919b/1996, p. 223) 

 Este trecho nos esclarece que o discurso apresentado por Freud no V Congresso 

Psicanalítico Internacional de Budapeste possuía um tom explicitamente político. Ali, 

Freud buscava, ele mesmo, “despertar” (Freud, 1919 [1918], p. 180) a sociedade civil e 

os órgãos estatais para financiar a abertura dos tais centros psicanalíticos. Efetivamente, 

em 14 de fevereiro de 1920, com a doação póstuma do cervejeiro húngaro Anton von 

Freund, Freud fundou o Instituto Psicanalítico de Berlim e a Policlínica e Berlim. Esta se 

encarregava dos atendimentos gratuitos da população, enquanto aquela promovia a 

formação de novos psicanalistas — que logo passariam a atender na Policlínica. 

Toda essa movimentação política da psicanálise, entre 1918 e 1920, indica que há 

algo de guéridon nessa investida freudiana rumo às clínicas populares. A história da 

psicanálise nos mostra como o clínico e o político são indissociáveis, apesar de existir 

uma força que busca borrar os sinais dessa amarração. Essa força chama-se ideologia e a 

psicanálise não está a salvo dela. O guéridon é o MacGuffin hitchcockiano da psicanálise. 

Segundo Hitchcock, o MacGuffin é um truque, um expediente, mas absolutamente vazio 

(Hitchcock e Truffaut, 2004, pp. 137-138). Trata-se de um subterfúgio que sustenta uma 

sequência de ações. Isso não significa dizer que Freud e os psicanalistas da primeira 

geração não ligavam para as populações pobres e que um dos objetos da Policlínica era 
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realmente tornar gratuito o tratamento psicanalítico. Porém, ignorar as ambições políticas 

e econômicas desse movimento é um problema ideológico. 

Buscamos, ao longo de nossa dissertação, não tomar as intervenções psicanalíticas 

com cinema como um guéridon, isto é, como um simples dispositivo vazio para alçar 

outras finalidades. Recusamos tomar este tipo de intervenção como uma inofensiva 

ferramenta psicanalítica que está aí, disponível ao alcance das mãos dos psicanalistas. 

Quando delimitamos problematizar os efeitos e os riscos desse tipo de atividade, evitamos 

a possibilidade de sugerirem que estaríamos incentivando o uso de filmes dentro de 

qualquer tipo de tratamento psicanalítico.  

A problemática do dispositivo cinematográfico tal como nos apresenta Baudry 

indica que o cinema historicamente está inserido em uma tradição de máquina ópticas, 

que ocupam um lugar privilegiado no “ponto de cruzamento da ciência com as produções 

ideológicas” (Baudry, 1970/1983, p. 384). Vimos que todos os elementos e processos que 

constituem a experiência cinematográfica — desde seu aparelho de base, até o momento 

de exibição do filme na sala de cinema — são marcados por uma série de transformações 

sobre a realidade. Decupagem, filmagem, montagem e projeção inscrevem, cada um à sua 

maneira, um tipo de distorção e ilusão à realidade capturada pela câmera. A própria 

captura da realidade pela câmera já inclui ela mesma numa transformação. Entretanto, a 

impressão de realidade depende, enquanto principal ingrediente histórico da experiência 

cinematográfica, de que todas essas adulterações sejam apagadas, borradas e até mesmo 

recalcadas na relação que o dispositivo estabelece com o espectador. Baudry indica que 

o próprio espectador deve ser considerado um elemento do dispositivo cinematográfico, 

pois em cada um desses processos ele é antecipado e direcionado de antemão. É o que 

Hitchcock chamou de “direção dos espectadores” (Hitchcock e Truffaut, 2004, p. 275), 

isto é, levá-los em conta enquanto subjetividades presentes no set de filmagem.   

Este tipo de direção dos espectadores, segundo Baudry, tem por efeito a 

identificação do espectador com um olhar onipresente e transcendental. A continuidade, 

o movimento e o sentido de filme são totalmente dependentes dessa ancoragem no 

espectador antecipado. Assim sendo, o efeito ideológico do cinema encontra-se 

centralizado na relação entre câmera e sujeito, fazendo com que a narrativa e um possível 

discurso ideológico que o filme apresente sejam efeitos secundários. Continuidade e 

descontinuidade, movimento e estagnação, sentido e não sentido vivem uma espécie de 
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ciclo em tensão que parece possibilitar ao espectador uma espécie de jogo de “posicionar-

reposicionar” no qual o trabalho do filme vem à tona. 

Com Foucault (1977/2012), pudemos entender que um dispositivo é uma rede que 

se estabelece entre um conjunto heterogêneo de elementos, como, por exemplo: discursos, 

arquitetura, leis, normas, ideias, moral, ciência dentre outras coisas — isto é, tudo o que 

pode ser considerado como dito e não dito. Entre esses elementos há uma espécie de jogo 

de posições e funções, tendo por efeito o mascaramento ou a deflagração do dispositivo. 

O dispositivo enquanto rede é formação histórica que responde a uma urgência. Assim 

sendo, os elementos se organizam em torno de uma estratégia de poder. O cinema 

enquanto um dispositivo seria a reunião de diversos elementos em torno de uma urgência 

para com uma função estratégica em detrimento das relações de poder. Assim sendo, 

pudemos inferir que o efeito ideológico do dispositivo cinematográfico fosse uma 

resposta a determinada urgência histórica.  

Daí passamos para a psicanálise com Freud e Lacan, no sentido de demonstrar 

como a problemática da identificação articulava a ideia de constituição psíquica de sujeito 

com o seu laço social. Vimos que desde muito cedo na vida dos humanos a relação que 

estabelecemos com as imagens à nossa volta tem função organizadora da realidade. Esse 

tipo de relação está fundado em primitiva identificação que fazemos com nossa própria 

imagem em uma linha de ficção. Trata-se de uma ficção, pois o eu enquanto instância 

psíquica é estruturalmente constituído através do imaginário. Além disso, essa primeira 

identificação ocorre entre um corpo prematuro pulsionalmente desorganizado com uma 

imagem ideal especular unificada. Assim sendo, há uma discórdia originária central na 

constituição do eu, efetuada pelas primeiras relações de um bebê com a sua imagem. 

A problemática da ficção no estádio do espelho e no dispositivo cinematográfico 

nos indicam a impressão de realidade, enquanto ilusão como um efeito importante da 

relação entre sujeito e laço social. Ao mesmo tempo em que este tipo de efeito produz 

certo tipo de alienação fundamental, compreendemos que é somente à partir dele que um 

efeito de separação pode ocorrer. No artigo L’expérience morcellaire et celle de la 

rupture dans les situations traumatiques (2015), a psicanalista Felícia Knobloch 

apresenta uma vinheta sobre a história de uma judia polonesa que vivera em um campo 

de concentração nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Knobloch utiliza esta 

vinheta para argumentar sobre a experiência de despedaçamento que podemos observar 
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em pessoas que passaram por alguma experiência traumática.  A vinheta é contada tal 

como a mulher contava repetidas vezes para seus filhos: 

Quando eu estava no campo de concentração de trabalho forçado e 

plantava beterraba com meu primo (que era oito anos mais velho que 

eu), eu sempre lhe pedia para me contar dos filmes que tinha visto. Eu 

sempre quis ir ao cinema, mas fui enviada para o trabalho forçado desde 

os 10 de anos de idade. Enquanto plantávamos, meu primo 

constantemente me contava os filmes. Quando eu cheguei ao Brasil, 

com a idade de dezesseis anos, logo que pude entrei em uma sala de 

cinema e vi todos os filmes que estavam passando. (Knobloch, 2015, p. 

3; trad. nossa)  

Knobloch traz esse exemplo para perguntar-se como é possível para essa mulher 

contar e recontar com tanto humor e leveza a história que viveu de maneira tão dura e 

insuportável? A estranheza dessa transmissão está exatamente na maneira como se 

articula o discurso da sobrevivente do campo, pois ela consegue — através de sua 

narrativa — convidar os ouvintes para a sua experiência do trabalho forçado em campo 

de concentração. Além disso, ela o faz de certa maneira que possibilita ao seu espectador 

querer fazer parte da cena. Segundo Knobloch, torna-se possível este tipo de esquize 

discursiva, devido a uma clivagem psíquica. A clivagem é uma cisão no Eu, efeito de um 

trauma: 

A ideia é que, em frente a um sofrimento extraordinário e uma 

angústia que transborda as defesas do sujeito, a personalidade se 

divide: há um fragmento que sofre inconscientemente e há aquele 

que se adapta para que a vida psíquica continue acontecendo. 

(Peron, 2007, p. 48) 

 Dessa maneira, a pessoa consegue levar sua vida comum, enquanto a experiência 

insuportável é mantida em paralelo. Não se trata de um esquecimento, como diz Knobloch 

(2015, p. 10; trad. nossa) é “uma presença sem presente, uma presença sem fim, de outro 

tempo; em um regime dissociativo que não desaparece jamais”. Trata-se de uma tentativa 

psíquica de manter-se sã, já que é o recurso inconsciente encontrado pelo sujeito para 

sobreviver à experiência traumática. Assim sendo, quando a mulher das beterrabas 

retornava incessantemente às sessões de cinema, ela podia entrar em contato com os 

fragmentos da experiência insuportável da sua vida, ao mesmo tempo em que podia 

“experimentar o que lhe permitiu resistir à morte” (Knobloch, 2015, p. 10; trad. nossa).  

Os filmes e o cinema entram na história dessa mulher por uma via muito 

especifica, na qual a ficção, narrada por seu primo, lhe dava estofo para fantasia. Podemos 
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inferir que, ao mesmo tempo em que as histórias lhe distraiam, elas teciam 

inconscientemente um projeto pelo qual valia a pena ficar viva: ir ao cinema ver todos os 

filmes que puder quando sair do campo. Segundo Rosa, nas situações sociais críticas — 

tais como a imigração forçada, a experiência da guerra e, até mesmo, o desamparo social 

extremo: 

Encontramos sujeitos caracterizados pelo abalo narcísico que os lançam 

à angústia e ao desamparo discursivo que desarticulam sua ficção 

fantasmática e promovem um sem lugar no discurso, impossibilitando-

os do contorno simbólico do sintoma e de construir uma demanda; estes 

tendem a recuar diante do terror — com o que perdem a sua 

solidariedade e são lançados aparentemente fora da política. Ao modo 

das descrições dos sujeitos em situação de guerra, estão desarticulados 

de sua ficção fantasmática e perderam o laço identificatório dos 

semelhantes para com eles. (Rosa, 2015, pp. 185-186; trad. nossa) 

Segundo a autora, os efeitos da violência despolitizam o traumático, reduzindo o 

sujeito apenas a uma posição de vítima. Assim sendo, as pessoas que passam por uma 

experiência traumática acabam por ter seu sofrimento excluído da possibilidade de laço 

social, além de ficarem alienadas da possibilidade de escolha em relação a uma posição 

subjetiva no mesmo laço. No acontecimento traumático, verdade e saber são a mesma 

coisa. Isso se dá devido a um processo inconsciente em que o imaginário chapa um 

sentido ao choque insuportável do real — que, por definição, é sem sentido. Portanto, 

Rosa (2015) propõe uma diferenciação entre acontecimento traumático e trauma, com o 

intuito de sustentar um manejo clínico que não recue perante a violência desses tipos de 

caso.  

O trauma, enquanto um furo [trou], trata-se do vazio sem sentido do real que 

marca o “mau encontro central” do sexual (Lacan, 1964/2008, p. 68). O trauma, enquanto 

experiência psíquica constitutiva, relaciona-se diretamente à fantasia enquanto uma 

ficção que funciona como uma “tela que dissimula algo de absolutamente primeiro” 

(Lacan, 1964/2008, p. 64) — a não existência da relação sexual, ou seja, a impossibilidade 

de univocidade de sentido. Por outro lado, o acontecimento violento relaciona-se a uma 

contingência, um evento que tem por efeito produzir a construção ficcional de sentido 

sobre o sujeito, fazendo-o recuar do enfrentamento da violência obscena da ficção do 

Outro (Rosa, 2015, p. 187). Há um tensionamento entre ficções, esvaziando o sujeito, 

reduzindo-o a resto. Essa posição na relação com o Outro impede o sujeito de esquecer, 

recalcar e separar-se da experiência insuportável. 
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Segundo Rosa (2015, p. 187; trad. nossa), o manejo clínico-político nesses casos 

é o de “reconstrução da ficção que norteia o sujeito”. Na reconstrução de sua ficção, o 

sujeito pode reencontrar a potência perdida no decorrer de sua trajetória. Há um 

reposicionamento discursivo que tem efeito no laço social. Trata-se de uma construção 

que recupera os fragmentos da experiência perdida, tal como Freud (1937/1996, p. 286) 

havia indicado sobre as construções delirantes dos psicóticos. Delírios e ficções 

relacionam-se com as fantasias inconscientes, no sentido de que sustentam uma verdade 

histórica do sujeito. Segundo Fuks, a verdade material é aquela que se relaciona com os 

acontecimentos enquanto fatos manifestos. Tal verdade é distinta da verdade histórica, 

aquela que está em jogo na psicanálise. A verdade histórica é esta que leva em conta a 

construção enquanto uma “verdade particular do sujeito” (Fuks, 2014, p. 67). Trata-se de 

uma verdade que permite um jogo de tensionamento entre ficções, enquanto uma 

“reinterpretação do passado” (Rosa, 2015, p. 191; trad. nossa). 

A história da plantadora de beterrabas testemunha uma experiência que diz 

respeito à articulação entre ideologia, política e cultura, isto é, identificação, laço social 

e Outro. Podemos inferir que a relação estabelecida entre a garota e seu primo durante o 

período no campo de concentração foi mediada por um certo jogo de fantasia. Não há 

dúvidas que atividade de ouvir as histórias do primo, sobre os filmes que assistiu teve um 

impacto na história da garota. Através de seu discurso, o primo sustentava uma fantasia 

relacionada a sua experiência prazerosa com o cinema. Tal fantasia foi oferecida a 

garotinha das beterrabas como suporte identificatório, através da atividade de narrar. Em 

uma leitura mais poética, a garota “via os filmes através dos olhos de seu primo”. Já em 

termos psicanalíticos, ela “via os filmes através do olhar de seu primo”. 

Trata-se de um olhar que se oferece como objeto ausente no Outro. O cinema não 

estava lá, os filmes não estavam lá. Esta falta no Outro, captou a garota em um desejo. 

Mas não foi apenas isso, pois a brincadeira, enquanto transmissão, teve um importante 

efeito alienador – que neste caso pode até ser identificado em termos marxistas de 

alienação do trabalho. Lacan (1958b/1998, p. 752) afirma que a mensagem daquele que 

narra uma ficção pretende articular a experiência que lhe possibilitou a “ficcionar”. Nesta 

mensagem, a própria experiência pode reconhecer-se. Nesse sentido, Lacan afirma que: 

A significância da mensagem acomoda-se, não convém hesitar dizê-lo, 

com todas as falsificações introduzidas nas provisões da experiência, 

que vez por outra incluem a própria carne do escritor [narrador]. Só 
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importa, com efeito, uma verdade que provenha daquilo que, em seu 

desvelamento, a mensagem condense. Há tão pouca oposição entre essa 

Dichtung [poesia] e a Wahrheit [verdade] em sua nudez, que o próprio 

fato da operação poética deve deter-nos, antes, neste traço que se 

esquece em toda verdade: que ela se revela numa estrutura de ficção. 

(Lacan, 1958b/1998, p. 752) 

 Os filmes do primo mantinham a garota viva, pois, ao mesmo tempo que lhe 

desviaram da vivência insuportável, investiam-na de “experiência” [Erfahrung] 

(Benjamin, 1936/2012, p. 213). Através de sua narrativa, o primo a preparava para 

sobreviver à cultura, lhe proporcionando a experiência de um jogo [Spiel] de ficção. Ao 

chegar no Brasil, a moça das beterrabas repete esta experiência incessantemente. Trata-

se de um mergulho à uma imagem mnêmica tátil, através da fantasia ficcional.  

 

4.2.  O jogo [Spiel] entre Freud e Benjamin. 

 

A palavra alemã “Spiel” pode ser traduzida como “jogar”, “brincar” e “lúdico”. 

Segundo Coutinho Jorge (2010), também designa “uma peça”, tanto no sentido de “pregar 

uma peça” mas também como, por exemplo: “[...] lustspiel, que significa “comédia”, é 

literalmente, uma brincadeira prazerosa, ao passo que trauerspiel, “tragédia”, significa, 

ao pé da letra, brincadeira lutuosa” (Coutinho Jorge, 2010, p. 45). Freud (1920/1996) nos 

deu testemunho desse tipo de jogo, ao narrar a ficção construída por seu neto de 18 meses, 

na brincadeirinha de lançar para fora do berço e trazer de volta um carretel. A criança 

descrita por Freud tinha por hábito arremessar toda sorte de objetos que vinham lhe chegar 

às mãos. Junto ao arremesso, balbuciava algo que a mãe e Freud identificaram como “ir 

embora”57. Vemos aqui que tanto mãe quanto avô assumem a posição de interpretantes 

das sonorizações da criança. Assim sendo, Freud interpreta os afazeres do pequeno: 

“acabei por compreender que se tratava de um jogo e que o único uso que o menino fazia 

de seus brinquedos, era brincar de “ir embora” com eles” (Freud, 1920/1996, p. 25). 

Porém, certa vez — ao deparar-se com um carretel —, o neto de Freud passou a não só 

                                                 

 

57 Possível tradução da palavra “fort”, em alemão. 
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expelir seus objetos, mas a trazê-los de volta. Expulsava-os do berço, enunciando “ir 

embora”, e os recuperava com outro balbucio, interpretado pelos cuidadores como “ali”58. 

Freud afirma que a brincadeira do “Fort-da”, como ficou conhecida, constituía-se 

em o pequeno garoto repetir uma experiência que lhe era demasiadamente desagradável: 

a partida da mãe. Diz Freud que “jogar longe o objeto, de maneira que fosse ‘embora’, 

poderia satisfazer um impulso da criança, suprimido na vida real, de vingar-se da mãe por 

afastar-se dela” (Freud, 1920/1996, p. 26). Assim, a criança encontra no carretel, por 

exemplo, um substituto do corpo da mãe, continente universal de toda a realidade. 

Entendemos, com Lacan, a atitude reconciliadora de reaver o objeto como uma resposta 

à própria agressividade da criança; uma tentativa de “fazer as pazes”, devido ao pavor de 

uma “revanche” do objeto. 

O neto de Freud realiza toda uma série de exercícios através dos quais organiza 

sua realidade. O espelho, nesse caso, está em todos os descompassos que ocorrem em 

relação ao real e o imaginário nessa cena. Para Lacan, uma parte da realidade é 

imaginária; fazendo, da outra parte, real. A criança brinca em um jogo livre entre o 

continente e o conteúdo, isto é, “entre diferentes formas, imaginária e real, dos objetos” 

(Lacan, 1953-1954/2009, p. 113). Por formas, podemos compreender imagens. A figura 

3 do estádio do espelho serve para esquematizar precisamente isto: que, a partir de uma 

determinada posição, o pequeno sujeito pode organizar-se em uma realidade na qual o 

imaginário pode incluir o real, situando o primeiro em relação ao segundo. Essa posição 

é o ingresso do bebê no mundo simbólico — ingresso de assento marcado. É a posição 

ideal da paralaxe, representada na figura 3 pelo olho dentro do cone dos raios luminosos. 

Fora do cone, o olho não vê a ilusão, não enxerga um “vaso de flores”. Segundo Lacan, 

isso significa que: 

[...] na relação do imaginário e do real, e na constituição do mundo tal 

como ele resulta disso, tudo depende da situação do sujeito. E a situação 

do sujeito [...] é essencialmente caracterizada pelo seu lugar no mundo 

simbólico, ou, em outros termos, no mundo da palavra. É desse lugar 

que depende o fato de que ele tenha direito ou defesa de se chamar 

Pedro. Segundo um caso ou outro, ele está no campo do cone ou não 

está. (Lacan, 1953-1954/2009, p. 111) 

                                                 

 

58 Possível tradução da palavra “da”, em alemão. 
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O registro simbólico lhe é antecipado através de simbolizações. A antecipação 

mais exemplar se efetiva quando lhe designam um nome. Mas estas antecipações são 

amplamente variáveis e podem ocorrer de diversas maneiras. A questão é que situam um 

posicionamento simbólico inicial, a partir de onde “o sujeito pode fazer agir o imaginário 

e o real e conquistar seu desenvolvimento” (Lacan, 1953-1954/2009, p. 118). Não se trata 

de uma perspectiva desenvolvimentista do eu, já que o desenvolvimento é condicional. 

Está condicionado à integração do sujeito ao sistema simbólico, para nele exercitar-se 

(Lacan, 1953-1954/2009, p.118). Vemos aqui como a dinâmica do estádio do espelho 

amarra os três registros postulados por Lacan, de maneira que não se possa afirmar uma 

cronologia entre eles. Os registros simbólico, imaginário e real antecipam-se à criança. É 

nesse tipo de amarração que o “mundo se põe em movimento” (Lacan, 1953-1954/2009, 

p. 119). Segundo Coutinho Jorge (2010), toda a elaboração freudiana sobre o jogo lúdico 

[spiel] é feita para: 

[...] nos fazer ver que a fantasia representa, no adulto, o 

prosseguimento da atividade da brincadeira infantil, embora 

aquela seja menos fácil de observar do que esta: se a criança 

brinca ao lado dos adultos sem qualquer constrangimento e no 

cerne de suas brincadeiras reside o desejo de ser grande, o adulto 

oculta as suas fantasias intensamente. E o que observa nesse 

trajeto que vai do brincar ao fantasiar é a perda do elo com os 

objetos reais (Coutinho Jorge, 2012, p. 46)  

Assim sendo, não seria exatamente neste ponto que o cinema entraria em relação 

à fantasia e o brincar? A noção de spiel é central para compreendermos as afirmações 

realizadas por Benjamin (1989/2014) acerca do cinema no texto A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica (1936). A segunda versão deste texto fora somente publicado 

em 1989, pois havia sido perdida59. Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado realizou a 

tradução desta segunda versão para o português, introduzindo uma nota de rodapé sobre 

o conceito de Spiel em Benjamin: 

O conceito de “jogo” é central nesta segunda versão do ensaio. 

Benjamin explora os vários sentidos que esse termo tem em 

                                                 

 

59 Schöttker (2012) e Gagnebin (2014) indicam a possibilidade de que esta segunda versão tenha sido 

censurada por Horkheimer e Adorno, permanecendo esquecida até que a reencontraram no “Arquivo Max 

Horkheimer” em Frankfurt. A discussão sobre valor de culto e valor de exposição, assim como as discussões 

relacionadas à Disney e Hollywood pareciam não agradar os companheiros de Benjamin. 



148 

 

 

 

alemão: “jogo”, “brincadeira”, “execução de uma música”, 

“interpretação ou representação teatral, cinematográfica de um 

personagem”, “ação livre, sem fins determinados”. (Machado in: 

Benjamin, 1989/2014, pp. 44-45; n. 32) 

 Segundo Gagnebin (2014, p. 172), “[...] Benjamin define o jogo (Spiel), o lúdico, 

como a segunda metade da arte, entendida como comportamento mimético originário do 

homem”. A outra metade é a aparência [Schein], isto é, Benjamin entende que as obras 

de arte – e o cinema sendo uma delas – circulam em uma polaridade que vai do jogo à 

aparência/brilho. Para Benjamin (1989/2014, pp. 35-37), a história da arte pode ser 

resumida no confronto entre duas polaridades que por efeito de várias determinações 

transformam-se, mas sem perder a polarização. Tais polos são o valor de culto e o valor 

de exposição. No interior da própria história da “obra de arte” há uma história de 

deslocamentos alternados de um polo para o outro.  

A produção artística inicia-se através das figurações que estão a serviço da magia. 

O melhor exemplo seriam os hominídeos do paleolítico e suas figuras rupestres. A 

imagem de animais que um hominídeo “[...] copia nas paredes de sua caverna é um 

instrumento de magia, que somente de modo causal ele apresenta aos outros homens; o 

mais importante é que os espíritos vejam” (Benjamin, 1989/2014, p. 37). Nesse sentido, 

o valor de culto obriga que os desenhos sejam preservados de sua exposição, devendo 

permanecer ocultos. Isso se mantém na arte religiosa, seja ela pagã ou não: 

[...] certas estátuas de deuses são acessíveis somente ao sacerdote na 

cela, certas imagens de madonas permanecem quase que o ano inteiro 

encobertas, certas esculturas em catedrais da Idade Média não são 

visíveis para o observador ao nível do solo (Benjamin, 1989/2014, p. 

37) 

No outro polo encontramos o valor de exposição, que foi substancialmente 

aparecendo nas obras arte, a partir de certa emancipação das práticas artísticas em relação 

a seu uso ritual. O busto, o quadro e a sinfonia são exemplos deste tipo de emancipação, 

já que poderiam ser deslocados de um lugar para outro, apresentando mobilidade e mais 

fácil acesso para exposição. Neles o peso está no valor de exposição. O colosso, o mosaico 

e a missa são suas versões no que pesa o valor de culto. A alvorada da reprodutibilidade 

técnica, isto é, a possibilidade cada vez mais acessível de copiar uma obra de arte fez a 

exponibilidade das obras de arte aumentar em escalas inimagináveis. Dentre estes 

“novos” métodos de reprodutibilidade técnica, Benjamin destaca a xilogravura, a 
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litografia, a fotografia e o cinema, como maior expoente do valor de exposição na era da 

reprodutibilidade técnica. 

Segundo Benjamin (1989/2014, p. 37), o deslocamento quantitativo para o polo 

do valor de exibição acarretou profundas transformações qualitativas na própria 

polaridade. O primeiro efeito foi a alçada das obras ligadas a função do rito e da magia 

para o estatuto de arte. Já o segundo efeito foram as mudanças expressivas no que 

podemos entender como “função da arte”. A arte do ritual e da magia fixa certas funções 

em relação à práxis. Por exemplo, ao se entalhar o totem de um antepassado, o homem 

primitivo exercia uma função mágica de invocação do espírito. Tal escolha demonstrava 

uma postura de ritual na execução e outra na contemplação, isto é, o totem traria sorte 

para seus donos e má-sorte para os inimigos. A técnica quando voltada para magia e para 

ritual utiliza ao máximo o homem, ou seja, ela é sacrificial. A técnica da reprodução e da 

exposição utiliza o mínimo dos homens, segundo Benjamin (1989/2014, p. 43), trata-se 

da técnica que “[...] está na linha dos aviões controlados por telecomandos, que não 

precisam de tripulação humana”. Esta segunda técnica, nos diz Benjamin, remete aos 

primórdios da separação entre homem e natureza e deve ser buscada na experiência do 

jogo (Benjamin, 1989/2014, p. 43). 

Para Benjamin em toda obra de arte há uma série de entrelaçamentos e 

deslizamentos entre seriedade e jogo, rigor e desobrigação, ou como indica Gagnebin 

(2014), atenção e dispersão. “A função social decisiva da arte de hoje é o exercício nesse 

jogo conjunto” (Benjamin, 1989/2014, p. 45), ou seja, principalmente na era da 

reprodutibilidade técnica e especificamente no cinema a função da arte como jogo é 

central. Benjamin afirma: 

O cinema serve para exercitar o homem naquelas apercepções e 

reações condicionadas pelo trato com um aparato (técnico), cujo papel 

em sua vida cresce quase diariamente. O trato com esse aparato ensina-

o, ao mesmo tempo, que a escravidão a seu serviço só dará lugar à 

libertação por meio dele quando a constituição da humanidade tiver se 

adequado às novas forças produtivas que a segunda técnica descerrou 

(Benjamin, 1989/2014, p. 45) 

Esta é a chave para compreender a tão misteriosa afirmação que está presente no 

mesmo ensaio sobre o cinema funcionar como vacina psíquica frente ao fascismo, ou 

como os filmes hollywoodianos e as películas da Disney poderiam provocar uma “[...] 

explosão terapêutica do inconsciente” (Benjamin, 1989/2014, p. 103). A principal tese de 
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Benjamin neste ensaio está em detectar a “estetização da política” (Benjamin, 1989/2014, 

p. 117), como a eminência do fascismo, do nazismo e da Segunda Guerra Mundial – 

lembremos que Benjamin redigiu o texto em 1935-1936. O objetivo de A obra de arte na 

era da reprodutibilidade técnica era introduzir conceitos à teoria estética, diferenciando-

se que já estavam à disposição na época, por serem “[...] inutilizáveis para os objetivos 

do fascismo”, segundo Benjamin (1989/2014, p. 11). Gagnebin esclarece este ponto: 

Na raiz dessa fusão desastrosa entre político e o estético haveria um 

mecanismo psicológico comum aos domínios da arte, em especial ao 

do teatro, e da política – que se verifica, por exemplo, na adoração pelo 

Führer. Trata-se do mecanismo de identificação afetiva ou empatia, de 

Einfühlung. É por meio da identificação que o espectador se comove 

com as dores do herói no palco; também é pela identificação com sua 

personagem que o ator conseguiria desempenhar seu papel com força e 

convicção; é, enfim, pela identificação com o discurso do Führer no 

palanque que o cidadão comum vibra e compartilha do mesmo 

entusiasmo dos outros na massa anônima, unida pela mesma empatia. 

A crítica ao conceito de Einfühlung e aos mecanismos de identificação 

constitui, então, um primeiro passo na tentativa de desatar o novelo 

catastrófico do político com o estético. Esta crítica deve se efetuar tanto 

no domínio político como também no domínio estético (Gagnebin, 

2014, p. 143) 

A noção benjaminiana de jogo e exercício encontra na experiência 

cinematográfica seu maior representante. A função do cinema é estabelecer um equilíbrio 

entre homem e os aparatos técnicos. O dispositivo cinematográfico transformou 

radicalmente a forma como o humano representava o mundo para si. A panorâmica, o 

close, o slow motion e todos os tipos de distorções técnicas ampliaram a perspectiva sobre 

alguns determinantes que regem nossa existência, por um lado. Por outro, nos assegurou 

um enorme e inusitado espaço de jogo [Spiel-Raum]” (Benjamin, 1989/2014, p. 97). 

Gagnebin (2014, p. 119) indica este espaço de jogo como “[...] práticas de experimentação 

lúdica que poderiam dar o gosto de outras experimentações sociais e políticas”. 

O cinema tem a potencialidade de explodir os bares, ruas, escritórios, prédios, 

estações de trem e fábricas que “[...] pareciam nos encerrar sem esperança” (Benjamin, 

1989/2014, p. 97). Sua dinamite são os décimos de segundo entre dois planos, entre dois 

países, ou mesmo entre milênios como o fez Kubrick, no primeiro ato de2001: uma 

odisseia no espaço (2001: A space odyssey, 1968). Aqui retornamos à ideia benjaminiana 

de que a realidade que se apresenta à câmera é outra, diferente da que se apresenta aos 

olhos. Assim sendo, o cinema mostra mais do que o naturalmente visível. 
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Em 2008 a Discovery Channel realizou uma série de documentários chamados 

Supercâmera (Time Warp). As tais “super-câmeras” são dispositivos desenvolvidos no 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.), tendo a capacidade de gravar entre 500 

fotogramas a 40.000 fotogramas por segundo. Em geral os cientistas dos documentários 

filmavam coisas banais do dia-a-dia, tais como um cachorro bebendo água, em imagens 

impressionantes. Em um episódio, convidaram a banda de Heavy Metal, Metallica, para 

o programa. Gravaram em super-velocidade os músicos e em seguida lhes mostraram. A 

reação dos integrantes foi de um inesperado estranhamento, pois não tinham a dimensão 

de vários movimentos que executavam, enquanto estavam tocando em alta velocidade. 

Benjamin (1989/2014, p. 99) denominou esta nova dimensão estético-perceptiva de nossa 

existência de “inconsciente óptico”. Segundo o filósofo, o cinema abriu a brecha para a 

percepção das muitas deformações, estereotipias, metamorfoses e catástrofes que afetam 

a dimensão óptica. É nesse sentido que Benjamin compreende o cinema enquanto vacina 

psíquica, enquanto jogo lúdico e exercício em um espaço de risco: 

Levando-se em conta as perigosas tensões que a tecnicização, com suas 

consequências, engendrou nas grandes massas – tensões que, em 

estágios críticos, assumem um caráter psicótico -, então, reconhecer-se-

á que essa mesma tecnicização criou, contra tais psicoses das massas, a 

possibilidade de uma vacina psíquica por meio de certos filmes, nos 

quais o desenvolvimento forçado das fantasias sádicas ou delírios 

masoquistas pode impedir o amadurecimento natural e perigoso destas 

massas (Benjamin, 1989/2014, pp. 101-103)     

Benjamin compreende que o futurismo (tecnicização) e o fascismo (psicose de 

massas) resultam em uma estetização da política que culminam sempre no mesmo ponto: 

a guerra enquanto arte. Porém, há no cinema a erupção prematura do excêntrico e do 

estranho sob a forma de risada coletiva. Daí Benjamin (1989/2014, p. 101) apostar no 

Camundongo Mickey enquanto excesso e resto da guerra, como uma “explosão 

terapêutica”, não como efeito sublimatório, mas como encontro faltoso com o social. 

Segundo Benjamin, o cinema é herdeiro do Dadaísmo, no sentido de que o movimento 

tentava gerar por meio da pintura e literatura, o que hoje o público busca no cinema: 

De uma aparência sedutora aos olhos ou de uma convincente imagem 

sonora a obra de arte convertia-se, com dos dadaístas, em um projétil. 

Atingia com violência o espectador. Ganhava qualidade tátil. Com isso, 

facilitou a demanda pelo cinema, cujo elemento de distração é também, 

em primeira linha, um elemento tátil, nomeadamente, baseado na 

mudança de cenas e de enquadramentos, que avançavam em golpes 

sobre o espectador. O cinema liberou o efeito de choque físico da 
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embalagem do efeito de choque moral, em que o dadaísmo o manteve 

como que empacotado. (Benjamin, 1989/2014, pp. 107-109) 

Nesse sentido, o inconsciente óptico estaria diretamente relacionado à estética do 

tato, à estética do corpo. Aqui as noções benjaminianas tocam à problemática de 

antinomia entre olho e olhar de Lacan (1964/2008). No cinema a perda da aura é 

substituída pela memória involuntária. Em Sobre Alguns Temas em Baudelaire 

(1939/2010), Benjamin define a experiência aurática como uma forma de reação comum 

na sociedade humana em relação ao inanimado da natureza, assim sendo “Quem é visto, 

ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura de uma coisa significa 

investi-la do poder de revidar o olhar” (Benjamin, 1939/2010, p.139-140). Já a imagem 

mnêmica como experiência tátil é um conceito que Benjamin vai associar à experiência 

infantil e as vanguardas artísticas. 

As crianças experimentam o mundo, através da possibilidade de 

destruição e construção de suas fantasias, justamente por que não o 

consideram como definitivamente dado, segundo Lacan (1949/1998) 

ele é dado de antemão apenas em termo inconscientes. “Essas 

brincadeiras essenciais implicam uma noção de ação política que não 

visa a transformação do mundo segundo normas prefixadas, mas a partir 

de exercícios e tentativas nas quais a experiência humana [...] assume 

outras formas” (Gagnebin, 2014, p. 175) 

Para encerrar nossa discussão, gostaríamos de trazer mais um exemplo curioso de 

articulação entre psicanálise, filosofia, cinema, política e social. Em 1992, Žižek foi 

convidado para realizar uma conferência sobre Hitchcock em uma universidade norte-

americana. Durante sua fala, o filósofo foi interpelado por um estudante inconformado: 

“Como você pode falar de um assunto tão trivial enquanto seu ex-país [Iugoslávia] 

agoniza em chamas?” (Žižek, 1996, pp. 305-306; trad. nossa). A inversão do 

questionamento – “como é que vocês dos EUA podem estar falando de algo tão trivial 

quanto Hitchcock?” – tem o efeito de solapar a ideologia “politicamente implicada” do 

rapaz. Se Žižek identifica-se com a posição de vítima, dando um testemunho dos 

acontecimentos horríveis de seu país, ele através da empatia [Einfühlung], captura os 

ouvintes. A fascinação pelo horror ocorre em meio a um falso sentimento de culpa que é 

“[...] negativo de uma satisfação narcísica” (Žižek, 1996, p. 306; trad. nossa), isto é, os 

espectadores poderiam sustentar o poderoso sentimento de compaixão nas dificuldades 

do filósofo. 
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Porém, no momento em que ele começa a falar de Hitchcock e não sobre as 

violências de seu país natal, ele rompe com certo pacto silencioso. Segundo Žižek, trata-

se do mesmo silêncio que estava presente na maneira “econômica” em que a mídia 

descrevia como os habitantes de Sarajevo esforçavam-se desesperadamente para manter a 

aparência de uma vida cotidiana comum durante o Cerco de Sarajevo (1992-1996). A ficção de 

paz aparece na figura de: 

[...] um senhor de idade que caminha toda manhã para o seu trabalho, 

porém tem que apertar os passos em certos cruzamentos, pois um 

franco-atirador sérvio ainda está em uma colina nos arredores; na 

discoteca que funciona “normalmente” apesar de que pode-se ouvir 

explosões como pano de fundo; em uma jovem mulher que aperta o 

passo pelas ruínas dos julgados para obter o divórcio que irá lhe permitir 

viver com seu amante; e na publicação de uma revista mensal da 

Bósnia, sobre cinema que chegou à Sarajevo em 1993, com ensaios 

sobre Scorsese e Almodóvar. (Žižek, 1996, p. 306; trad. nossa) 

Segundo Žižek, não há diferença com o que ocorre conosco em termos 

ideológicos. Todos compartilhamos da mesma urgência pela ficção de vivermos em paz, 

não interessa se somos os habitantes de Sarajevo deste período, os habitantes da periferia 

de Rio de Janeiro ou professores de uma universidade em São Paulo. Desejamos ser meros 

espectadores dos horrores e amores do mundo. Neste ponto, o cinema ganha seu potencial 

profanatório da ideologia, isto é, ele tem por efeito exatamente a produção desta posição 

ideal do mundo. O sujeito que se submete à experiência cinematográfica fica à mercê de 

sua própria fantasia que sustenta tanto o seu olhar, quanto o do Outro – até que em um 

relampejar fugaz, você é mancha. 
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