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                                                RESUMO 

 
Este trabalho parte de uma investigação acerca do silêncio e suas 

repercussões no campo da imagem. Bergman e Tarkovski foram os 

escolhidos pra situar um determinado tipo de cinema, este que aparece em 

estreito diálogo com a psicanálise e a relação do sujeito com a imagem. 

Palavras-chave: Silêncio, Cinema, Psicanálise. 

 
 
 
 
 
 

This work is part of an investigation into the silence and its repercussions in 

the image field. Bergman and Tarkovsky were chosen to situate a particular 

type of film, it appears that in close dialogue with psychoanalysis and the 

subject's relation to the image.  

Keywords: Silence, Cinema, Psychoanalysis. 
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Torno sensível, pela minha mediação silenciosa, a 
afirmação ininterrupta, o murmúrio gigante sobre o 

qual a linguagem, ao abrir-se, converte-se em 
imagem, torna-se imaginária, profundidade falante, 

indistinta plenitude que está vazia. 
(Blanchot, Maurice. O espaço literário; p.17) 

 

 
1 Apresentação 
 
 É quase como se fosse um filme começando: tem aquele escuro e 

aquele pretenso silêncio, exceto pelos murmúrios e o pipocar de fatos. Pode 

ser que seja um filme polêmico, mas eu prefiro dizer que é delicado. Digamos 

se tratar de um filme sobre o próprio filme ou a linguagem falando a partir 

dela e seus limites. A imagem aparece como enigma da linguagem e até dela 

própria, não podendo ser nomeada a partir de nenhum registro normativo.  

 No abismo do que o olho não vê, caio então no silêncio. Amordaçada 

ao peso de seu significante, sou torturada pelo impasse ético de dizer o que 

não consegue ser dito. Ou de tentar enxergar aquilo que me escapa. Minha 

busca é por algo que não se diz. Talvez apressadamente, chamei isto de 

silêncio. E talvez por isso, o silêncio mesmo tenha ficado silenciado. E se é 

algo que não se diz, vou caminhando lentamente e meio no escuro em 

direção ao campo da imagem. O silêncio da imagem que tudo diz exatamente 

ai nessa ruptura que o perfura.  

 O silêncio enquanto verbo, emudece. Quando se ouve silêncio, de que 

silêncio está a se tagarelar? O relativo à natureza (silere) ou aos homens 

(tacere)? São muitos os silêncios, distintos em gênero, número, grau, 

significado, espécime, origem e circunstância. Há quem proclame até sua 

não existência. Vou ao encontro daquele do qual não se pode dizer no literal 

e que por ele, tudo se diz, na entre-linha.  

 Interessa-me apreendê-lo. Silenciar como a meta-atriz de Bergman em 

Persona. Atingir o mais próximo do que se pode chamar de ética. Ser ético é 

tentar não colocar na boca das coisas aquilo que sai da nossa. Beber na 

fonte translúcida e caleidoscópica do ethos sem que isto pareça romântico ou 

iluminista demais. Atuar em corpo ou dar corpo ao ato que Lacan prenunciou 

como um discurso sem fala.  
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O silêncio pode ser tão perigoso, adoecedor e assustador como as 

palavras o são, mas sua ética está além (e aquém?) de toda e qualquer 

linguagem. Talvez por isto, ele possa, quem sabe, aproximar-se da 

concepção de imagem que Fernand Deligny pensou. Uma imagem que 

pudesse ser vista (e imaginada) sob a ótica de um arcaico. Um quê de 

originário, ou simplesmente algo que pré-exista à língua.  

 Como seria se a alavanca do processo de subjetivação fosse o 

silêncio e não a palavra? Como viveríamos juntos, pergunta Barthes. Talvez 

passássemos a pensar com imagens, como os autistas de Deligny, e não 

tanto com as palavras neuróticas de Freud ou metafóricas de Lacan. 

 Diante da impossibilidade de dizer do silêncio com palavras, opto por 

fazer dele um filme. Com a difícil tarefa de montar o delicado filme, reuno 

muitos domínios distintos, na tentativa de recolher de cada um a parte que 

lhes cabe para que o argumento se delineie. A psicanálise, o cinema e 

literatura aparecem então como (grandes) principais personagens, onde não 

há protagonistas ou coadjuvantes, pois não se trata de um filme comum. O 

silêncio entraria ai como agente neutralizador, como uma figura do neutro de 

Barthes, neutralizando os possíveis embates dos paradigmas tão distintos. 

 Barthes e Blanchot aparecem como aliados de uma suposta 

epistemologia às avessas. E para seguir no raciocínio cinematográfico, 

estariam eles atuando nos bastidores dos argumentos, roteiro e montagem. 

Por causa deles, pensou-se em escrever a escrita como num filme. Escritores 

à margem da formalidade da linguagem, que, assim como na psicanálise, 

seguem a ética singular de seu ofício. Falam dos limites da linguagem pelas 

brechas de seu próprio discurso. Conversemos, sugere Blanchot, enquanto 

não conseguimos saber que voz é essa que não cala e não fala e que nem 

deve ser sabida. Sigamos conversando, numa entoada neutra. Ou por assim 

dizer delicada, para lembrar uma das outras categorias do neutro elencadas 

por Barthes.  

 Assim como evocar o silêncio é delicado, falar de neutro pode remeter 

a um lugar do meio. O em cima do muro da escolha, o tanto faz, como tanto 

fez. Mas o que Barthes pretende é destituir as oposições paradigmáticas a 

partir do conceito de neutro. O silêncio aparece como uma das figuras deste 

e age suavizando o paradigmático; ele não é mero instrumento, é ato. E para 
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sair de palavras tão dificultosas e de outrem, sugiro uma de meu agrado: 

ameno. Um tom ameno é aquele que não deveria degradar, tampouco 

exaltar, mas tentar mostrar o natural, sem naturaliza-lo, claro. Nem 

obscurecer, nem clarear, achar uma luz amena que não doa aos olhos nus. 

Afinal, o cinema se trata também da grafia da luz. 

 E para continuar a conversa e adentrar nos personagens, há de se ter 

muita cautela, pois eles separadamente dariam filmes bem diferentes. Ao me 

perguntar qual meu desejo com cada um deles, vou fazendo um 

delineamento de suas atu(ações), aonde que cada um se efetua em ato. 

 Da psicanálise, para além de qualquer menção à ética pulsional ou ao 

terreno ainda desconhecido dos sonhos, recolho algo de essencial: a crença 

nas palavras. Crer nas palavras é talvez um dos únicos artifícios que nos 

resta, mas é ao mesmo tempo um perigo! Uma vez preso à armadilha da 

linguagem, haja a caminhar com Lygia e a tesoura a desatar os nós 

(borromeus ou seus e nossos).  

 Mas essa crença não deve se parecer com crença religiosa, ou até 

mística, apenas factual. Refere-se ao simples e não menos paradoxal fato de 

que a psicanálise se dedica à cura pela palavra do que a própria palavra 

adoeceu. E é nesse estranho familiar paradoxo que mora a ética, que põe em 

questão ela própria, como bem nos educou a metapsicologia freudiana.  

 É seguindo nessa (in)tensão que Lacan afirma que não há 

metalinguagem. Dizer que não há metalinguagem é quase como atestar o 

fracasso da psicanálise. Ou melhor, dizer que ela é útil exatamente ai onde 

fracassa, no deslize de seu próprio sentido. A cereja do bolo é afirmar, com 

muito cuidado, que a psicanálise deveria ser um discurso sem fala. Que voz é 

essa, então? pergunta tanto sem responder Blanchot.  

 Não há qualquer possibilidade de um cabimento imagético no interior 

do terreno das palavras. Muito embora Lacan trabalhe com frequência a partir 

de metáforas visuais. Mas não é deste tipo de imagem que se quer discorrer. 

É o próprio quem nos convida a fechar os olhos pra ver. Fechemos. 

Ao fechar os olhos, depois de dormir com Blanchot, pergunto para o 

escuro o que pode uma imagem. Ele fica em silêncio e eu vou percorrer os 

rastros da minha pergunta no cinema. Filmes específicos me faziam ir ao 

encontro do inominável; e dentre uma considerável possibilidade que o 
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cinema nos oferece, o cineasta russo Andrei Tarkovski era quem me 

norteava nessa trajetória. Foi tentando acessar sua obra que expandi minha 

busca para outros diretores. O próprio, em seu livro Esculpir o tempo, faz 

referências pessoais a outro grande cineasta, Ingmar Bergman, afirmando ter 

sido ele quem mais conseguiu introduzir a dimensão do silêncio nos filmes.  

 E por quê escolho o cinema de Tarkovski e Bergman para imaginar um 

certo tipo de cinema? O que eles teriam a acrescentar ao silêncio que quero 

delinear? Na aparente impossibilidade de penetrar esse indizível, bordeá-lo 

ou até de identifica-lo, recorro às tais específicas imagens cinematográficas, 

na tentativa de dar forma (ou pelo menos um lugar) a tal escritura do inefável. 

 Parto de um tipo de filme onde o enredo não é o foco. Há um 

deslocamento da narrativa para algo que se possa chamar de imagético. O 

reinado da imagem, talvez. Pego carona na jangada de Deligny para pensar 

a imagem como aquilo que escapa à linguagem. Ou filmes que escapam ao 

entendimento. Buscar na imagem a penumbra necessária para não cegar o 

silêncio que não é nada mudo. 

 (Silencio) 

 Mas por hora tudo isso é só uma espécie de hipótese. Ou Teaser, para 

voltar à nossa exibição. Depois de passado estes, junto com as propagandas 

e advertências, o filme enfim começa. Boa sessão: 
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2. O cinema como espelho do mundo e a psicanálise como anteparo da 
imagem 
 

Contracanto 
 

É em vão que tua imagem chega ao meu encontro 
E não me entra onde estou, que mostra-a apenas 

Voltando-te para mim só poderias achar 
Na parede do meu olhar tua sombra sonhada 

 
Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos 

Que podem refletir mas que não podem ver 
Como eles meu olho é vazio e como eles habitado 

Pela ausência de ti que faz sua cegueira 
Louco de Elsa, Aragon. 

 

 

 

 Pensar o cinema como espelho do mundo sugere um olhar cuidadoso 

na relação do homem com a imagem. É como se um espelho tivesse sido 

inventado para moldar as imagens que nos constituem. Um instrumento, um 

artifício imagético que nos situa enquanto seres de linguagem no mundo. 

 Há aqui uma crença num quê de arcaico quando se adentra no terreno 

da imagem. Como se ela viesse antes da palavra; da mesma forma que a 

ultrapassa, atravessando qualquer noção cronológica ou objetiva. E no início 

era o verbo. Mas para qualquer início, o silêncio.  

Como todo espelho, reflete-se apenas até onde o olho pode suportar. 

A não ser que adentremos em discussões sobre as ondas eletromagnéticas e 

as mensagens sub-liminares contidas na velocidade dos frames do que o 

olho não capta. Penso não ser o caso. Fico apenas com a possibilidade disto, 

das brechas do que o olho não vê e o que o cinema que escolhi trabalhar tem 

a ver com isso (ou dar a ver isso). Aonde é que este cinema enxerta seu 

discurso, preenchendo seus espaços vazios de cegueira. Esculpir o tempo, 

como faz Tarkovski, ou filmar a crença, como sugere Deleuze.  

 Aproveitando o ensejo e não perdendo a oportunidade de situar este 

trabalho numa vertente imagética específica, menciono aqui uma grande obra 

cinematográfica, Zerkalo (O espelho), de Andrei Tarkovski, que aparece 

como um ponto nodal da relação do homem com a imagem, e principalmente, 

da imagem como enigma entre o sonho e a realidade. O filme em questão 
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dilui não só a concepção de tempo, desconfigurando passado, confabulando 

presente e esmiuçando futuro, sugerindo que o tempo é uma única e mesma 

coisa só; mas também atua como um espelho, de fato, deslocando-nos dos 

confortáveis e acostumados lugares de enredo-início-meio-fim. E nos 

realocando às nossas próprias brechas de memória.  

Margarita Terekhova, é a mãe do pequeno Ignat e a mulher do já 

crescido Ignat, que continua a ter problemas com a mãe. A guerra que 

roubou o pai e o marido e a solidão que vai se tramando entre as memórias 

do pequeno, do grande e do que sonha, numa espécie de (des)montagem de 

filme. Ou um enredo às avessas, caso prefira. O esmagamento do tempo ou 

quando o tempo se deslocou do movimento, para relembrar Deleuze.  

Sobre a atriz e a dificuldade de montar um roteiro, Tarkovski, fala, que 

o filme fora quase que filmado por inteiro e não se sabia se dali sairia um 

filme. Restando apenas 13 minutos de película, ou na linguagem 

cinematográfica, quatrocentos metros de filmagem, tem-se a idéia de 

expandir a possibilidade da atriz: 

 
“Gostamos muito de Margarita Terekhova no papel de mãe do 
narrador, mas sentíamos o tempo todo que o papel a ela atribuído 
no roteiro original não bastava para trazer à tona e utilizar todas as 
suas enormes possibilidades interpretativas. Decidimos então, 
escrever mais alguns episódios e lhe demos o papel da esposa. 
Depois disso, tivemos a idéia de alternar na montagem episódios do 
passado e do presente do autor” (p.157) 
 

Este é considerado o filme mais autobiográfico do diretor, onde a 

ausência do pai é preenchida em letra, com a voz do próprio Tarkovski 

entoada no filme como um espelho do discurso paterno. Apreender o pai 

poeta para fazer poesia com a imagem. Filmar o conflito: a casa pegando 

fogo, ou desabando-se em água, ansiando alcançar o indizível com a força 

das imagens. E o que não pode ser dito, seu pai fala pela sua boca.  
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(Arseni Tarkovski: Vida, Vida) 

1 

 Não acredito em pressentimentos, e augúrios 

Não me amedrontam. Não fujo da calúnia 

Nem do veneno. Não há morte na Terra. 

Todos são imortais. Tudo é imortal. Não há por que 

Ter medo da morte aos dezessete 

Ou mesmo aos setenta. Realidade e luz 

Existem, mas morte e trevas, não. 

Estamos agora todos na praia, 

E eu sou um dos que içam as redes 

Quando um cardume de imortalidade nelas entra. 

 

2  

Vive na casa- e a casa continua de pé. 

Vou aparecer em qualquer século. 

Entrar e fazer uma casa para mim. 

É por isso que teus filhos estão ao meu lado 

E as tuas esposas, todos sentados em uma mesa, 

Uma mesa para o avô e o neto. 

O futuro é consumado aqui e agora, 

E se eu erguer levemente minha mão diante de ti, 

Ficarás com cinco feixes de luz. 

Com omoplatas como esteios de madeira 

Eu ergui todos os dias que fizeram o passado, 

Com uma cadeia de agrimesor, eu medi o tempo 

E viajei através dele como se viajasse pelos Urais. 

 

3 

Escolhi uma era que estivesse à minha altura. 

Rumamos para o sul, fizemos a poeira rodopiar na estepe. 

Ervaçais cresciam viscosas; uma gafanhoto tocava, 

Esfregando as pernas, profetizava. 

E contou-me, como um monge, que eu pareceria. 

Peguei meu destino e amarrei-o na minha sela; 

E agora que cheguei ao futuro ficarei 

Ereto sobre meus estribos como um garoto. 

 

Só preciso da imortalidade 

Para que meu sangue continue a fluir de era para era. 
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Eu prontamente trocaria a vida 

Por um lugar seguro e quente 

Se a agulha veloz da vida 

Não me puxasse pelo mundo como uma linha 

(Esculpir o tempo. Andrei Tarkovski,  pg 169) 

 

O que Tarkovski faz, a meu ver, é incidir diretamente no tempo; na 

fantasia que escapa a cada minuto de leite derramado. Estende-se o tempo, 

esgarçando suas imagens até que, olhado de viés, outra cena é vista; 

composta pelas mesmas imagens esgarçadas, além das outras. 

Anamorfização do olhar; incisão no tempo, no ritmo da memória. Toda a 

delicadeza do acaso, toda uma vida, podendo ser reconstruida a partir das 

imagens configura O Espelho como, literal e literáriamente, uma apropriação 

do que era mais caro a Tarkovski. Ele refez, desde a plantação que não mais 

crescia na região até a casa quase que completamente idêntica àquela de 

sua infância. Décadas passaram, mas a memória fez nascer o trigo e 

Tarkovski se fez espelho para o que há de mais íntimo, intrigante e por isso 

mesmo, muito caro a cada um de nós.  

Ao brincar com tal jogo de espelhos, recolho uma fala (escrita) do 

próprio, onde, ao se ver no espelho, coloca-se no lugar de alguém que pode, 

por fim, narrar sua própria história:  
 
“O Espelho é também a história da velha casa onde o narrador 
passou sua infância, da fazenda onde ele nasceu e onde viveram 
seu pai e sua mãe. Esta casa, que com o passar dos anos se 
transformara em ruínas, foi reconstruída, “ressucitada” a partir de 
fotografias da época e dos alicerces que ainda sobreviviam. Assim, 
acabou ficando exatamente como fôra 40 anos antes. Quando 
levamos minha mãe até lá, que passara a infância naquele lugar e 
naquela casa, sua reação superou todas as minhas espectativas. O 
que ela experimentou foi uma volta ao seu passado, e isso me deu a 
certeza de que estávamos no caminho certo. A casa despertou nela 
o sentimento que o filme pretendia despertar...” (p.158) 
 

O Espelho, feliz a começar pelo título, hipnotiza-te no início do filme. 

Aquilo que gaguejava, agora pode falar (em alto, bom e claro som). “Eu vou 

remover a tensão das suas mãos e do seu discurso”, diz a moça que 

hipnotiza um jovem afim de curar sua gagueira.  Eu vou tentar remover, ou no 
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caso, amenizar, a tensão dos discursos, trazendo o mais além da palavra, a 

imagem, para o corpo do texto.  

Entre balbucios e tentativas de se enroscar em algum nível de 

discurso, o filme acaba por instaurar uma dimensão outra, que talvez seja de 

ordem hipnótica, de fato. Um abismo caleidoscopizado de espelhos de 

memória, onde a imagem da atriz constata para o espelho da câmera: “Você 

e eu nunca conseguiremos nos comunicar” E sorri.   

 

	  
	  

No entanto, o que me interessa nisso tudo não é cair na armadilha do 

dizer sobre, apenas retomar a funcionalidade do espelho e honrar Tarkovski 

pela belíssima apreensão disto no campo da imagem.  

O espelho serve pra quê? Quem o inventou? Quando e por que ele 

passou a ser moeda de troca? Somos todos tupinambás; nos deram 

espelhos e vimos um mundo doente. Nos deram nossa própria imagem 

refletida em troca de toda a beleza do entorno. O dia que em o homem ficou 

preso no labirinto do espelho. Hoje vivemos o auge disto. Sorria, sua imagem 

está sendo refletida a cada passo que se dá. A cada clique, a cada touch, a 
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cada palavra incorporada. Caleidoscopização do olhar. Labirintos de espelho 

que se refletem um no outro; não se sabe onde fora; onde dentro. O meio. 

Um meio. Entre e permaneça. Pois dificilmente se saberá se não é minha 

imagem falando através de seu avesso; ou se o desavesso é quem versa 

refletindo.  

O espelho serve para você ver que se viu. E conseguir continuar 

olhando para além daquilo que se vê; e se deparar com o resto que sobrou 

da própria imagem: oca, seca e opaca. Colore-se ela, na tentativa de dar a 

ver algo. Batom vermelho, olhos com sombras, bochechas rosadas. E nada 

adianta, pois o sonho é sonhado em preto e branco, como situa Tarkovski 

imageticamente, dando tom de terror ao desconhecido. 

	  
O	  espelho,	  Arseni	  Tarkovski	  
	  
Ontem	  fiquei	  esperando	  desde	  manhã,	  
Eles	  sabiam	  que	  não	  virias,	  eles	  adivinhavam.	  
Lembras	  como	  o	  dia	  estava	  lindo?	  
Um	  feriado!	  Eu	  não	  precisava	  de	  casaco.	  
	  
Você	  veio	  hoje,	  e	  aconteceu	  
Que	  o	  dia	  foi	  cinzento,	  sombrio,	  
E	  chovia,	  e	  era	  meio	  tarde,	  
E	  ramos	  frios	  com	  gotas	  correndo.	  
	  
Palavras	  não	  podem	  consolar,	  nem	  lenços	  enxugar.	  
	  
	  

 

Sem adentrar muito no enredo, pois literalmente não é neste buraco 

onde a luz incide, recorro às imagens para situa-los do teor das palavras que 

aqui não consegui exprimir, e que a meu ver, compõe o já citado terreno de 

terror do ambiente tarkovskiano.  
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Tal cena recortada talvez sem cuidado e a olhos bem nus retrataria um 

simples lavar de cabelos, a não ser pelo tom de shéphia e clima de tensão 

instaurado no ambiente, principalmente quando as paredes se desabam em 

água, a moça-cabelo se levanta toda de branco e faz levitar o fantasma que 

habita em cada um de nós. 

 

 

 
 

 

 É da ordem do terror, pois é de uma delicadeza extrema. Retomo aqui 

tal delicadeza e não por isso menos profunda concepção do que pode o 

cinema, este que surgiu a partir da tentativa de dar movimento à fotografia, 
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simulando uma realidade quase tão real que assustava os primeiros 

expectadores. Desde então, a geração advinda de tal surgimento, sofre os 

efeitos da imagem na construção de si. Da mesma forma, a psicanálise 

surgiu para dar conta daquilo que não se enxergava sob a ótica da realidade 

médica. E assim eles vão se im(brincando) no jogo de espelhos, pulando de 

imagem em imagem, como numa montagem de um filme, a fim de um diálogo 

possível afunilado por suas lentes.  

Adentrar no terreno da imagem (cinematográfica) tendo o olhar da 

psicanálise como espelho para se chegar na difícil e delicada articulação do 

sonho com a vida. Da fantasia com o sintoma. Dos efeitos da imagem no 

único bem dito humano: a linguagem. No entrelaçamento entre aquilo que 

não se vê e o que não se diz, surge um abismo tão fundo que outro nome 

não poderia receber, além de “silêncio”. Pois não é de vazio ou de restos que 

esta pesquisa trata. E sim de todos os possiveis significados que um silêncio 

possa abarcar. E da espera que ele carrega em seu ensejo (Já as palavras 

esperam em fila por sua vez).  

O inconsciente da psicanálise se reflete nos sonhos, que por sua vez, 

nos traz de volta às imagens, estas que, muitas vezes indevidamente, são 

aprisionadas no cinema. Aos poucos, portas e janelas irão se abrindo, 

deslocando as imagens para outros terrenos, nem tão visitados assim.  

 
“Dizer que o filme imita o sonho não fornece ao cinema um 

modelo de construção de imagens em sucessão; antes, põe 
em relevo a enorme complexidade em jogo na relação entre 

sujeito e imagem, seja no sonho, seja no cinema.” (Rivera,  
Tania. Cinema, Imagem e Psicanálise, p.21)  

  

 Pensar a psicanálise como anteparo da imagem parte de uma 

concepção trabalhada no seminário 11 de Lacan sobre a visão. Inclusive a 

epígrafe escolhida para dar início a este não é minha, é escrachadamente 

dele, quando a utiliza para introduzir sua fala sobre a anamorfose. Atenta-se 

para o fato curioso de que o próprio afirma que discorrer sobre isto não 

estaria nos seus planos iniciais, sendo, portanto, uma fala enviesada, 

anamorfósica, um anteparo para o discurso, um artifício para pensar os 

conceitos cruciais da psicanálise trabalhados ao longo de todo o seminário.  
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Lacan menciona uma elisão no campo do olhar: ‘não só isso olha, mas 

isso mostra’. No campo do sonho, ao contrario, o que caracterizaria as 

imagens é que isso mostra. Como se o ‘isso mostra’ viesse antes. O sujeito 

não vê onde isso vai dar. Ele apenas segue, diz Lacan. 

 Recolho do seminário algo de extrema importância, que Lacan extraiu 

das técnicas antigas de pintura: a anamorphosis. Basicamente trata-se de 

uma refinada noção de perspectiva, que só pode ser enxergada quando 

olhada de viés, quase como quem sai do campo de visão e resolve voltar e 

olhar mais uma vez. Foi com a ajuda das imagens, uma animação de 1991 

dos Brothers Quay, que pude ampliar a percepção para o que escrevia 

Lacan. (disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=rqsiLNxi4Sw). 

 

  
Os embaixadores, de Hans Holbein, 1533 está entre as obras 

fundamentais referentes à temática, (re)tratadas pelos irmãos Quay de 

maneira belíssima e cuidadosa. Já era do interesse de Lacan, tanto que 

assim constitui a capa do seminário, além de um desvio para falar de 

anamorfose, o olhar elidido e seguir em frente. Pois não se sabe exatamente 

onde isso vai dar. Me interessa não a apropriação que fez Lacan da 

anamorfose, mas pensar a anarmorfose como um desvio, um olhar 

enviezado, um se deslocar para enxergar o estranho acostumado aos 

ângulos rotineiros.  
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É preciso pensar a psicanálise e sua prática como um jogo anamórfico 

entre a imagem e o que escapa dela, no entanto, já está lá (o ‘isso mostra’ 

vem antes). E mais ainda, o ‘isso mostra’ nos olha. Ao ver que fomos olhados 

pelo buraco do próprio olho, eis que o abismo é a imagem que mais pode 

auxiliar na difícil trama. Diante de tal abismo, que facilmente pode ser 

constituído de muitos silêncios, o que o cinema e a psicanálise buscam é a 

construção de uma Outra Cena, a qual Freud se referia falando do 

Inconsciente.  

O método psicanalítico todo se fundamenta na possibilidade de tornar 

vista essa Outra Cena, aquela que resiste à narração. E se ela não se deixa 

ser narrada, como pode ser vista? Da mesma forma que Freud se interessou 

pelas brechas do discurso de seus pacientes, os chistes, os lapsos, os atos 

falhos, e, sobretudo, os sonhos, interesso-me aqui por tudo aquilo que talvez 

não possa ser dito, mas que não impede que sejam pensados e/ou operados. 

 A imagem retorna como um produto do ato silenciado. “Vou te contar o 

que os olhos já nem podem ver”... Vou te dizer, com imagens, o que as 

palavras já não conseguem balbuciar. Lemos (2010) aponta para os efeitos 

do Olhar na fala, e eu reitero para os efeitos do cinema para o sujeito que se 

fala a partir dai: “o cinema é o destino do retrato. Se no início o cinema era 

mudo não se pode dizer, segundo ele, que tenha deixado de sê-lo, já que 

“mudo” aqui se refere ao silêncio do olhar.” (p.383) 

 O silêncio do olhar é exatamente a questão que norteia toda essa 

busca desenfreada de tentar relacionar a imagem com a palavra, a imagem 

que se diz em silêncio, e o silêncio que murmura um gesto para a linguagem 

tão falante já quase gasta.   
 

Esse olhar que nos discerne e que de saída faz de nós 
seres olhados. Mas sem isso que se nos mostre. O 
espetáculo do mundo nesse sentido se apresenta como 
onivoyer. O mundo é onivoyer, mas não é exibicionista. Ele 
não provoca nosso olhar. Quando começa a provoca-lo, 
então começa também um sentimento de estranheza. O que 
dizer?  (Lacan, Seminário XI, p.78) 
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2.1 O cinema e a psicanálise: estranhos semelhantes, familiares 
indiferentes 
 

Aproveitando o trocadilho envolvendo a concepção freudiana do 

estranho/familiar, o título deste tópico sugere um casamento, talvez até nem 

consumado, entre o cinema e a psicanálise.  ou pelo menos da feliz 

coincidência cronológica do surgimento de ambos. Diz até que é algo para 

além de se ter nascido na mesma época: “mas por responderem ambos ao 

mesmo real. Ambos tratam do modo como a fantasia enquadra o real para 

configurar a realidade” (Goldenberg, 2011. p.363). 

Em 1895 Freud publica seu primeiro livro e os irmãos Lumière fazem a 

primeira projeção. Em 1900 lança a Interpretação dos Sonhos e James 

Williamsom, de fato, engole o cinema com o seu literal The big swallow 

(1901). Quase trinta anos depois, em 1927, o cinema passa a ser falado, 

muito embora a palavra nunca tenha ficado de fora, mesmo no cinema mudo. 

O dia em que o homem engoliu o cinema foi quase o mesmo dia em que o 

homem acessou o inacessível sugerindo um obscuro, porém estreito diálogo 

entre a realidade factual e a onírica.  

Vale atentar para a desmesura que carrega o termo Projeção, que 

pode ser considerado tanto um conceito assumidamente psicanalítico, quanto 

foi do ato de projetar que o cinema nasceu, mas para não se delongar muito 

nisso por enquanto, fico com a funcionalidade que a palavra nos oferece. 

Quando algo é projetado, é preciso, necessariamente, que exista um 

outro algo para refletir essa projeção. É como se o cinema tivesse sido 

inventado para que pudéssemos nos enxergar através dele, como se através 

e por meio dele, fosse capaz de atingir uma suposta imagem poética, esta 

que Tarkovski tanto buscou como numa totalidade.  

Não é sem razão, ou apressadamente que Rivera (2011) afirma sem 

titubeios que “Somos sujeitos cinematográficos” (p.10), somos sujeitos feitos 

de imagens e o cinema nos representa de uma forma quase tão real, que por 

vezes assustadora. Embora Rancière (2009) nos diga que o cinema é um 

arranjo entre o dizível e o visível, toda cena é também sustentada por um 

invisível e um indizível. Entre o visível a olho nu e o que a fotografia pretende 

alcançar, há uma enorme distância: imagem em movimento. A partir disso 
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que não pode ser visto, falado ou significado, busco resquícios do 

imperceptível na quase vã tentativa de apontar para seu caminho, pois dizer 

dele seria um a audácia, além de tamanho risco.  
 Poulichet (1987) murmura quase baixinho que: “Fazer silêncio não é 

forçosamente continuar a se calar: é deixar o tempo desaparecer” (p.125). O 

silêncio do inconsciente se perpetua na imagem, esta que tem o poder de 

atravessar o tempo e fazer com que um filme de 1975 ainda cause espanto e 

desentendimento. Vê-se aqui e ao longo de todo o texto uma estreita e direta 

relação do silêncio com a imagem, na tentativa de dizer dele a partir de outro 

viés que não o seu antônimo. Se a pulsão é dizer, o silêncio é o quê?  

 
Ouvir o pronunciamento do silêncio estrutural das pulsões equivale 
a compreender que o Outro que cala à nossa frente não é outra 
coisa além daquele Outro de nós que em nós mesmos calamos. É 
o silêncio que dá vértebras ao sujeito, e não o silêncio tornado 
vértebras por ele. 
(POULICHET, 1987, p.43) 
 

 Esse silêncio que dá vértebras ao sujeito se aproxima muito do que se 

tentou dizer de uma ética do silêncio: o silêncio dito ético não é mero 

silenciamento do avalanche de palavras. É um dizer que cala e em ato (ato 

mudo) transfigura-se em uma ‘sublime-ação’. A ação do inefável, o 

impossível, o indizível que se diz em ato silenciado.  

A descoberta da psicanálise é, também, a descoberta da fantasia, que 

se configura como expressão de uma insatisfação constante; como suporte 

do desejo, ou simplesmente, tentativa de resgate de algum objeto precioso. A 

fantasia é capaz de abolir o tempo, enroscando presente, passado e futuro.  

A imagem precursora do cinema foi a locomotiva. Pelo trem, as 

imagens iam passando em sucessão e ganhando o movimento necessário 

aos olhos. O segundo precursor imagético foi o sonho, ou a construção de 

uma cena a partir da paixão do Real. Freud concebe o sonho como uma 

charada visual: a intrínseca relação entre palavra e imagem. A construção de 

imagens por palavras, equanto que no arranjo fílmico se combina a narrativa 

em cena e contracena, denotando uma certa desconstrução da  cena.  

O cineasta Chris Marker, quando fala da memória do imemorável, 

sugere que a imemória é uma porção noturna (escuridão, intervalo entre as 
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imagens) que captura a memória. É exatamente o que fica em cada um de 

nós daquelas imagens apresentadas, fazendo do filme uma memória nossa. 

São cicatrizes que implicam numa certa temporalidade que só depois, 

através das lembranças, são reativadas na memória de cada um.  

 E tudo isto desemboca no estranho, naquilo que não é doméstico, 

caseiro, o que não é simples, rude.  Relaciona-se indubitavelmente ao que é 

assutador; ao medo, ao horror. Em que circunstancias o familiar pode se 

tornar estranho e assustador? Pergunta Freud, que consulta três dicionários 

diferentes para revirar o conceito de estranho. Num deles, encontra: “um 

lugar livre da influência de fantasmas” algo familiar, amigável, franco, 

afastado dos olhares de estranhos. No outro: “tudo o que deveria ter 

permanecido secreto e oculto, mas que veio a luz” (p.243) Aquilo que está 

afastado do conhecimento, inconsciente, obscuro.  

 O estudo dos sonhos, das fantasias e dos mitos ensinou-nos que a 

ansiedade em relação aos próprios olhos, o medo de ficar cego, é muitas 

vezes, um substituto do temor de ser castrado, diz Freud. Completa 

afirmando que o fenômeno do duplo aparece em todas as formas e em todos 

os graus de desenvolvimento, fazendo aparecer sempre a ambivalência do 

claro e do escuro. Daquilo que está encoberto quando falamos, quando nos 

relacionamos com nossa própria imagem. E não adianta termos espelhos. É 

de um vazio indiscernível a olho nu.  
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2.2 O cinema pós-ruptura e seu apelo por uma cultura do Neutro: O 
silêncio e a delicadeza 
 

 O cinema é tido como uma construção recente, apesar da notória 

preponderância da imagem em nosso cotidiano. No cenário mundial, pode-se 	  

até chegar a crer que o cinema americano é a grande referência, ou pelo 

menos, é vendido como tal. Não é de interesse mostrar ou discutir essas 

proposições, apenas destacar que não é nesse tipo de filme que desejo me 

amparar. 

Ingmar Bergman (1918-2007) e Andrei Tarkovski (1932-1986) são os 

escolhidos por hora, corroborando com o que Deleuze chamou de um cinema 

“pós-ruptura”, este que aponta para uma nova subjetividade que se anuncia 

após a segunda guerra mundial. No caso deste cineasta russo, filho de poeta 

como era, desembocou em palavras quando intuiu que as imagens não 

informariam tudo. (E tampouco algum dia iriam informar?).  

No quesito quantidade, pode-se dizer que sua filmografia nem foi tão 

vasta assim, contando com um total de dez filmes, apenas sete conhecidos 

comercialmente. Viveu cinquenta anos, e dedicou seus últimos vinte anos da 

vida a fazer filme. Ou filmar a crença, como ele mesmo buscava e dizia.   

Sem querer desmerecer sua pouca, mas muito densa obra 

cinematográfica, sua verdadeira obra prima, a meu ler, é o livro que escreve 

ao longo de todo seu processo de trabalho (obra/vida) e que publica por fim, 

como sua preciosa carta na manga: Esculpir o tempo. A felicidade do título se 

espalha a cada página, onde tamanha honestidade para consigo, seu tempo 

e sua arte incita a vontade de seguir em frente e gritar para o mundo aquilo 

tudo que se tem a dizer. Recuso-me a denomina-lo como um livro sobre 

cinema. É antes de tudo, um livro sobre a vida. Encontram-se termos 

técnicos cinematográficos, é verdade; juntamente com todos os percalços da 

construção dos filmes e dos longos intervalos entre eles. 

 Depois da guerra, algo se rompeu na relação do homem com o 

mundo. Desta quebra, sobrou um hiato impensável. (E por assim dizer, 

indizível?) Surge daí um cinema que privilegia não mais o pensamento, mas 

uma espécie de não-pensamento, um impoder, uma impossibilidade do 

pensar, uma constatação quase mórbida de que o pensamento só pode 
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pensar uma coisa: o fato de que não pensamos. Pensamento é ato que está 

sempre nascendo, e é dessa impossibilidade que nasce a crença. Não a 

crença em outro mundo, mas a crença no corpo, na relação do homem com a 

vida. É como se esse tipo de cinema atingisse o corpo antes das palavras. 

 Fala-se de um novo regime de imagens que influenciam diretamente 

nessa insurgente subjetividade. No cinema dito clássico, há uma ilusão de 

totalidade do mundo e do tempo em relação ao Cronos, ao Movimento, 

enquanto que no cinema pós-ruptura, o tempo se liberou dessa subordinação 

do movimento. A imagem-tempo promulgada por essa nova ordem imagética 

não é mera representação, ela nos olha. O cinema relativo a imagem-tempo 

faz com que as imagens se tornem estranhas sem torná-las de fato 

estranhas. 

 Todo esse novo regime imagético caminhando para o que Barthes 

(1978) chamou de Neutro. O Neutro enquanto conceito epistemológico 

(des)norteador, como forma de subjetivação que destitui as oposições 

paradigmáticas. Não é mera covardia, silenciamento. Por uma tentativa de 

pensar o Neutro a partir das figuras elencadas por Barthes, dentre elas o 

silêncio e a delicadeza. Por um cinema silenciosamente delicado. 

 O autor entende que para haver sentido em algo, é preciso haver 

oposição, conflito; e necessariamente uma escolha que deriva deste, 

podendo até ser o alhures dela.  
Buscamos a categoria do Neutro que permeia a língua, o discurso, 
o gesto, o ato, o corpo, etc. No entanto, uma vez que nosso Neutro 
é buscado em relação ao paradigma, ao conflito, à escolha, o 
campo geral de nossas reflexões seria: a ética, que é discurso da 
“escolha certa” (sem trocadilhos políticos) ou da “não-escolha”, ou 
da “escolha pela tangente”: do alhures da escolha, o alhures do 
conflito do paradigma. 
(BARTHES, 1978, p.20) 
 

Recolho aqui algo de imprescindível para que este trabalho se 

delineie: essa linguagem nova que grosseiramente pode ser deslocada até 

uma suposta essência do cinema. E para não usar o palavrão, digamos que 

se trata de uma nova estética do cinema. Essa linguagem nova fala a partir 

de outro viés. É como se ela não falasse mais com a boca, e sim com os 

olhos. Essa antiga nova linguagem que nos relança a tão difícil, quase até 

inabordável, questão da vida e do sonho. ‘Sounho’, como chisteiam por ai. 
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Fragmentos do real imperceptível. Como colocá-los em palavras, 

ainda que soltas sem costura ou sem nenhuma espécie de cirurgia? É 

preciso operar como opera o cinema, direto na imagem. Mas o que acontece 

é que as palavras se enroscam nessa costura e caem na própria armadilha; 

na encruzilhada de um jogo de xadrez, onde as peças começam a 

representar outras funções, e que, por conseguinte, acaba-se por jogar outro 

jogo. O jogo escorregadio e sedutor da linguagem..  

 Se Freud puxara nossos tapetes afirmando que “o eu não é mais 

senhor em sua própria casa” o cinema nos oferece, em contrapartida, o 

tapete mágico do Alladin que grita aos nossos olhos que sim, podemos ser 

senhores de nossas próprias imagens, pelo menos. E se é possível dizer algo 

dessa ordem, a imagem é algo um tanto mais tátil do que oral. Ou ainda, que 

ela comunica sem abrir a boca. Silêncio! 
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2 O silêncio enquanto enredo: Persona e a qualidade de um silêncio 
ético 

 
 Quando faço menção ao silêncio, quase sou tomada pela sua suposta 

indefinição ou simplesmente pela sua característica intrínseca de se significar 

a cada vez. Cada silêncio é único e foi talvez pensando nisso que Barthes 

(1978) foi buscar no Latim, a língua quase obsoleta nesses tempos 

cibernéticos, a definição de pelo menos dois tipos: silere e tacere. 

  Nas palavras dele: “silere remeteria a uma espécie de virgindade 

intemporal das coisas, antes de nascerem ou depois de desaparecerem 

(silentes = os mortos)” (p. 49). Ou, mais objetivamente, remeteria a um 

silêncio da natureza e dos objetos. Enquanto que tacere, este que me 

interessa em particular, em oposição à silere, é tido como o silêncio da fala; 

mas que na língua francesa, transformam-se em sinônimos, onde a natureza 

é de alguma forma sacrificada à fala, “o silêncio só é da fala” (p. 50). 

 Barthes reconhece o direito à fala, mas reivindica também o direito ao 

silêncio, por mais que isto soe paradoxal. No entanto, afirma quase em tom 

angustiado que “o tacere, como direito, está ainda, portanto, à margem da 

margem (lá onde deve estar, infinitamente, o verdadeiro combate)” (p. 52). 

Quando pensamos o silêncio para além das línguas já adormecidas ou 

páginas de livros, há um esvaziamento notório, diria até funcional. Barthes 

destaca para uma “substância faladeira” que todo silêncio carrega, ou que 

“ele é sempre o implícito” (p. 54). E aquilo que está implícito “é o pensamento 

que escapa ao poder, é portanto o grau zero, o lugar significante, o curinga 

de todo crime: ‘preso por motivo implícito’ – ou melhor, ‘condenado por 

motivo de silêncio’” (p. 55). 

 É partindo dessa condenação por motivo de silêncio que aproveito o 

mote para destacar uma obra-prima de Bergman: Persona, quando duas 

mulheres pecam, na tentativa de abordar uma qualidade específica do 

silêncio. Uma atriz, ao atingir a glória da fama e conseguir o papel mais 

importante de sua carreira até então, emudece em público e em si e para si. 

  Sua única ação possível quando deveria recitar sua fala foi o riso. 

Após o riso, o silêncio. Foi internada num hospital, catatônica e muda. Três 

meses sem falar e sem se mexer, até que Alma, uma enfermeira jovem, 
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falante e cheia de vida foi convocada a lhe cuidar. Após um primeiro contato, 

a diretora pergunta qual teria sido a primeira impressão da enfermeira, que 

afirma de antemão que: “se o silêncio e a imobilidade da Sra Vogler é 

resultado de uma decisão, ela deveria ser vista como saudável, não? É uma 

decisão que mostra muita força mental. Talvez eu não esteja pronta pra isso”. 

 A diretora do hospital, sensível e coerente, após todos os exames 

possíveis, seguidos de constatação de que a saúde física e mental de sua 

paciente estavam aparentemente perfeitas, chegando até a descartar 

qualquer tipo de “reação histérica” (palavras dela), disponibilizou uma casa 

sua na praia para que a atriz e a enfermeira passassem um tempo, intuindo 

que tal deslocamento ia provocar alguma mudança de sentido.  

 O filme é popularmente reconhecido como Persona, mas se nos 

atentarmos ao sub-título: ‘quando duas mulheres pecam’, já pode se imaginar 

o quão conturbada foi a convivência e supostamente encantamento de 

ambas. Liv Ullman, a meta-atriz e também esposa de Bergman, faz uma 

atuação esplêndida! São 85 minutos de película em silêncio, sua única forma 

de comunicação, além do riso e choro, é seu rosto, mais especificamente 

seus olhos, o silêncio do olhar.   

 A médica a olha nos olhos severos e diz que a entende e a admira: 

“Que o seu desejo é ser vista por dentro, cortada, talvez até aniquilada. Cada 

tom de voz uma mentira, cada gesto uma falsidade, cada sorriso uma 

tristeza. Assim pelo menos não mente. Seu esconderijo não é a prova 

d’agua. A vida entra em tudo.” 

 Depois de elogiá-la pela sua atitude, disse-a que deveria manter esse 

papel, até que ele não lhe servisse mais e ela o descartasse, como faz pouco 

a pouco com os demais. Acontece que ela não descartou. Pelo contrário, 

acabou se enrolando numa trama onde ele lhe servia belamente como um 

traje de verão que expõe e acalma o avalanche das ondas em desatino de 

alguém que se depara com o vazio, o poço fundo de um espelho quebrado. 

 Onde soçobra você e seus pedaços remontados de memórias. 

“Alguém consegue viver sem falar livremente?” se questiona a enfermeira 

após tanto associar livre e loucamente durante toda a estadia delas à beira 

do mar. Mais pareceu que  o deslocamento servia a ela, também.  
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 Ela precisava de um espaço para falar, pois segundo a própria, ela era 

acostumada a ouvir. Ninguém nunca havia a escutado tanto. E a atriz 

precisava de um espaço para calar, pois talvez não tivesse conseguido 

escutar ninguém na vida, nem seu marido, tampouco o filho. E a busca da 

verdade era a mesma. Onde uma peca pelo excesso, a outra o faz pela falta. 

Tudo o que a atriz calou, a enfermeira falou, gritou, esperneou, chorou.  

 Antes de dormir, depois de fazer um pequeno panorama da 

estranheza de si mesma, a enfermeira se pergunta o que teria de errado com 

a atriz. Enquanto ela se repetia dizendo ter um bom emprego, um bom noivo 

e uma boa vida, a atriz permanecia calada, mas desfrutando do 

deslocamento ao mar, fazendo suas longas caminhadas e voltando 

lentamente a ler inclusive peças.  

 Com o passar do tempo, decidiu então escrever pra diretora do 

hospital: “Minha querida: eu gostaria de sempre viver assim. O silêncio, longe 

de tudo - esse sentimento de alma machucada finalmente começando a se 

entender..”. Um silêncio longe de tudo, mas nunca de si mesmo. Na sua 

concepção, só assim ela se aproximaria de uma ética da vida, escolher calar 

para não mentir. Só assim. E isto não necessariamente significa abdicar de 

um prazer, o prazer da fala, o gozo do sentido. Assim ela deixava de lado 

todos os seus papéis. Toda a sua fala. A fala é um papel a ser representado. 

Assim também a escrita. E quando um cala, o outro fala.  

 A enfermeira falante e cheia de vida foi ficando depressiva e 

angustiada, falava por ela mesma, pela atriz, por toda uma vida. E ria e 

chorava da sua própria elipse semântica. Ela só calou quando a atriz pecou 

pelo excesso: na carta à diretora, a atriz mencionava sobre a enfermeira, 

inclusive contando detalhes íntimos dela à diretora e termina dizendo: “É 

divertido estuda-la”, subvertendo a ordem natural da proposta, onde seria ela 

quem precisaria de ‘cuidados’ e observações.  

 Alma, a caminho de entregar a carta, resolve lê-la. Após choro, revolta 

e um tanto de descontentamento, o silêncio; que quase chegou a comover a 

atriz, mas a enfermeira não se aguentou em sua angústia muda e despejou 

toda sua raiva, chegando até a mencionar jogar uma panela de água 

fervendo na atriz, que esboçou um grito de desespero! É o medo da morte 



	   30	  

quem a tira do calabouço. E talvez seja mesmo pelo medo da morte que 

continuamos a falar, a registrar, a construir sentidos e papéis.   

 Atuar todos atuamos, mas imagino que seja um tanto mais complicado 

para quem trabalha com isso. Liv Ullman fez um filme no auge de sua 

carreira sobre uma atriz também no auge da carreira que decide emudecer. 

Não é por mera polêmica que insisto em chama-la de meta-atriz. Ela 

enquanto atriz questiona seu próprio lugar mentiroso de atriz. Mentiroso não 

num sentido pejorativo, apenas sob o viés da representação. E o mais bonito 

é que Bergman a coloca para fazer isso em silêncio. Sem precisar denegrir a 

profissão, a causa ou fazer um apelo ao mutismo. Talvez se trate apenas da 

tentativa de um lugar possível;  

 
O silêncio, essa força viril pela qual aquele que escreve, tendo-se 
privado de si, renunciado a si, possui nesse apagamento mantido, 
entretanto, a autoridade de um poder, a decisão de emudecer, para 
que nesse silêncio adquira forma, coerência e entendimento 
naquilo que fala sem começo nem fim. 
(BLANCHOT, 2003, pg 18) 
 

 

 Em um dos momentos do monólogo da enfermeira, esta constata, ao 

se olhar no espelho, que são iguais. Depois ela continua dizendo que se se 

esforçasse muito conseguiria se transformar  na atriz.  Por dentro, ela diz. E 

completa dizendo que ela também poderia se transformar nela. 

Depois ri da última frase e diz: “Se bem que sua lama seria grande demais. 

Ficaria sobrando por todo o canto”. Neste momento do filme, Alma tem a 

impressão de que Elizabet sussurrou algo como: ‘vá se deitar’ pra ela. Mas 

fingiu que era sua própria voz falando consigo, repetiu o que Elizabet 

supostamente tinha dito e enfim foi se deitar.  

 Num outro momento, Alma, afirma que não é como ela, que não se 

sente como ela. Repete seu nome e sua função, dizendo que está ali só para 

ajuda-la. Que ela é a Elizabet Vogler. Nessa hora o rosto de ambas se 

mesclam, cada qual com sua metade, formando uma unidade de imagem, 

que de fato, acaba sendo parecido.     
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 A questão principal que me interessa no filme, além da qualidade ética 

de um silêncio vivenciado pela atriz, é a questão do duplo trabalhada 

finamente por Bergman. A ética para qualquer pensador, se relaciona com a 

coragem. Uma relação ética não é necessariamente a boazinha. Ela apenas 

parte do conhecimento do outro. A ética não se estabiliza; não se solidifica. 

Ela varia a cada relação. Um ato nunca é sozinho. 

 As duas, a supostamente enferma e a que supostamente cuidaria, 

imbricam-se num jogo de espelhos onde fica difícil discorrer sobre o 

momento em que o marido de Elizabet chega e se refere à enfermeira como 

se fosse sua mulher. E ela responde como tal. Enquanto a mulher, de fato, 

apenas olha. E mais parece que quem vivencia o sofrimento é a enfermeira, 

por não ter onde depositar todo seu monólogo sem fim. 

 A última cena do filme é tão emblemática quanto a relação de duplo de 

ambas, onde a enfermeira força-a a dizer pelo menos uma única palavra: 

Nada. Já que ela não tem nada a dizer, que diga pelo menos nada. 
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3 O silêncio enquanto ficção do pensamento: Solaris e o que Freud não 
explica 
  
 Solaris como a grande metáfora do paradoxo entre a ciência e o 

misticismo. O homem foi à lua para atestar a sabedoria da ciência e 

Tarkovski desloca a questão, mandando-o também para o espaço, mas em 

direção a uma luz outra: Solaris. Um planeta, como qualquer outro, com as 

condições semelhantes à da Terra, exceto pelo seu oceano ‘inteligente’, a 

grande substância pensante que é capaz de dialogar com a (in)consciência 

humana sem o uso da linguagem. Quando em contanto com o oceano, 

coisas estranhas e sem explicações acontecem. Pilotos perdem o controle, 

pessoais reais se materializam e aspectos obscuros da inconsciência vem à 

tona, sem qualquer aviso prévio. 

 Kevin, o psicólogo, é convocado a ir à estação Solaris dar seu parecer. 

Há uma dúvida se continuam as pesquisas a um campo totalmente 

desconhecido ou se fecha a estação e a questão. Aparentemente, sua 

postura parecia neutra, apenas ouvia e calava. Dos três físicos 

pesquisadores presentes na estação, um havia cometido suicídio. Deixou um 

vídeo para Kevin e fez questão de o alertar: “Isto aqui não é demência!” O 

outro o perguntava: “Você viu alguém além da gente?”. Seu ceticismo acabou 

no exato momento em que sua mulher (que havia se suicidado dez anos 

antes) aparece no seu quarto.  

 Não se tratava de mera alucinação, ela era de carne e osso e neutrino. 

Eles se abraçavam, se beijavam e discutiam a relação. Os físicos estudavam 

há muito ‘os convidados’ e constataram que, diferente de nós terráqueos, 

formados por atómos, as ‘alucinações’ eram formada por neutrinos. Um dos 

físicos dizia que os neutrinos eram instáveis. O outro dizia que eles 

estabilizavam com a força de Solaris. Em outras palavras, eram imortais. 

Kevin, que ainda não sabia disso e tentando acertar as contas com sua 

crença, engana sua mulher e a coloca dentro de um foguete, mandando-a 

pro espaço.   

   Ele sabia que sua mulher não existia e que aquilo ali era algo que 

fugia ao seu controle, então era melhor que a mantivesse bem longe. 

Acontece que ela sempre retornava e à medida que passava a conviver com 
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ele, ia ficando cada vez mais humanizada. Ela mesma chegava a se 

questionar quem era ela própria. Ela sabia de alguma forma que não era a 

mulher dele que havia se matado uma década atrás. E Kevin se deixa levar 

pelo seu perdido amor. E passa a querer protege-la. Já que tal fantasia é 

real, se materializa e não morre, ele optou por conviver com isso e desfrutar 

mais um pouco, afinal, melhor isso do que o retrato amassado dentro do livro 

velho que ele carregara na mala.  

 Mas parece que tais alucinações, que eu prefiro chamar de fantasias, 

só existem na presença de quem os fantasia. Hari, a mulher de Kevin, queria 

estar em todos os lugares que ele estivesse, inclusive nas reuniões de 

trabalho. E Kevin passou a crer que era a mulher dele, pediu que a 

respeitassem e que ela iria participar da conversa. Ele caiu na sombra de seu 

mais tenebroso fantasma. Os avisos não foram suficientes (eles nunca são). 

E um dos físicos insistia: ‘Não estamos na Terra’, como quem diz que ali a 

psicologia dele não valia nada.  

 Refinando mais ainda a luta entre a ciência e a religião, no filme põe-

se em questão o impasse da Psicologia com ela própria; seu pretenso 

domínio da verdade, da sua própria verdade e de como seu saber nos impõe 

supostos modelos de subjetividade, principalmente se estes passearem pelo 

campo da anormalidade. A ciência da época afirmava que Solaris causava 

alucinação em humanos e que deveria ser fechada para evitar maiores 

constrangimentos. Os curiosos, principalmente os físicos, queriam continuar 

suas pesquisas, já haviam descoberto os corpos de neutrino e a próxima 

investida seria expor o oceano a radioatividade, na tentativa de uma 

comunicação. Eles queriam ‘vibrar’ na onda do oceano pra ver o que 

acontecia. Pareciam bem mais controlados com seus ‘convidados’, como um 

deles mencionou (Este mantinha um anão no seu quarto! Só para constar). 

 O fato é que em plena década de 70, Tarkovski se interessava 

também por algo que ainda hoje é obscuro para os físicos. Só no final de 90, 

quase na virada do século, os estudos com os neutrinos foram possíveis. 

Eles são extremamente difíceis de captar, são desprovidos de carga elétrica 

e sua massa é tão ínfima que quase se pode dizer inexistente. Muitos o 

chamam de partículas fantasmas. Seguindo a raiz dela própria, prefiro 

chamar de neutra. Ou pelo menos, que age neutralizando as demais.  
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 Assim como o silêncio age neutralizando os paradigmas do discurso, 

Tarkovski mais uma vez, nos recoloca perante nossas crenças já arraigadas 

e instaura um ‘se’. E se nossos fantasmas assumissem forma humana? E se, 

mais ainda, eles assumissem o formato humano, mas imortais? Como nos 

relacionaríamos com nossa própria consciência/inconsciência? Como Freud 

se posicionaria perante esse engodo?  

 Parto de um texto muito específico de Freud até pra explicar o título 

controverso deste capítulo: Sonhos e Telepatia, que fora traduzido na nova 

coleção por Sonhos e Ocultismo. Entendo que seja um tema de extrema 

delicadeza e que mereceria um debruçar muito mais cuidadoso para o 

desenrolar do argumento que aqui gostaria de traçar, e entendo também, 

apesar de não concordar, com a mudança que fizeram do título do texto 

freudiano, pois falar em telepatia num âmbito psicanalítico é algo ainda muito 

incipiente, embora Freud tentasse discorrer sobre já em meados de 1930.  

 O que ele considera, em seu artigo curto e não muito esclarecedor, 

pois ele também não quer se comprometer com um assunto tão delicado, é 

que: “entre essas suposições, a mais provável seria a de que no ocultismo há 

um núcleo real de fatos ainda não reconhecidos, em torno do qual o engano 

e a fantasia teceram um invólucro de difícil penetração.” (p. 165) 

 Ou ainda, que: “chamamos de telepatia o fato suposto de um evento 

que ocorre num determinado instante chegar simultaneamente à consciência 

de uma pessoa distante, sem que as vias de comunicação familiares tenham 

algum papel nisso” (p. 165)  

 Em última instância, considera a possibilidade dos pensamentos 

serem apreendidos sem a necessidade de serem expostos via comunicação 

oral. E este é todo o mote deste trabalho, das coisas que são ditas sem 

precisarem ser, de fato, ditas. Quase como um apelo à cultura do silêncio, 

como se existisse nele algo de fértil, que ainda não foi desgastado ou 

desviado pelo jogo da linguagem.  

 O ponto crucial do filme, a meu ver, é quando Hari, a fantasia da 

mulher de Kevin, ao se olhar no espelho, é corroída pelo estranho. E afirma 

que ela não é a Hari. Questiona-se o que ela é, de fato. E em seguida tenta 

se matar ingerindo oxigênio líquido. Um dos físicos que estuda os 

‘convidados’ afirma que quanto mais eles convivem com humanos, mais 
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começam a adquirir suas capacidades mentais. E que tudo isto é fruto do 

grande oceano de Solaris, que esta é a forma que ele encontrou de se 

comunicar com a linguagem humana. Ou talvez seja a resposta raivosa do 

oceano à exposição radioativa que os físicos faziam, clandestinamente, numa 

tentativa de dar conta das especificidades daquele desconhecido estranho. 

  

 Mas o que me interessa é a busca de Tarkovski por sugerir, naquela 

época, do que são feitos nossos fantasmas e até onde vão os limites da 

consciência humana. É claro que voltamos sempre ao argumento de que 

Solaris não é a Terra e por isso que muitos consideram e encaixotam o filme 

como sendo uma ficção científica. Eu gosto de olhar para ele como uma bela 

aula de ética, e vale para todas as profissões envolvidas. E gosto de 

continuar acreditando na minha comunicação silenciosa com o mar. 
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Considerações Extemporâneas 
 

 Todo o intuito deste trabalho de repente foi uma tentativa de 

desconfigurar o nexo da escrita e fazer sentido pelo avesso. Em imagens de 

interiores cearenses, a cobra mordendo o próprio rabo. Ou a curiosidade que 

matou a gata, a cobra, e ainda mostrou o pau. É preciso um se engolir;  

deixar-se engolir pela deriva da escrita. Dê ri vá (me dê! sorri; agora vá...) 

Não se sabe onde isso vai dar, apenas segue-se caminhando. Escreve-se 

sem saber porque, sem saber onde isso vai dar; mas acredita-se que 

exaurindo os desentidos, chegue-se a uma espécie de núcleo, algo já fértil 

por existir; e que não precisa de palavras. Lavra. Lavrar a terra para que dê 

bons frutos. Palavrar o texto para esculpir seu silêncio. 

 Porque tal desenfreio de relacionar a imagem e a palavra? Ou o olho 

que fala e a boca que engole a imagem, vendo-se no ato. Me distanciei dos 

lugares (lares, moradas) onde sólhares atuava, para testá-lo em novas 

conexões. Entendê-lo como que pelo avesso. Na anamorfose do 

entendimento, na (des)perspectiva do olhar. Conectar-se com outros sons, 

que produzem outros silêncios. Viver o silêncio até as últimas consequências. 

Calar para não mentir. Por que é tão séria essa frase, quase aforisma 

desaforado? Por que o silêncio não pode ser mentiroso? Você tem o direito 

de ficar calado, diz a Lei. E tudo o que disser pode ser usado contra você! 

Por que são as palavras sujeitas a crime e o silêncio um direito salvador? 

Acontece que as palavras também podem salvar. E além do mais, quando se 

cala, restam gestos. 

 Este trabalho é acima de tudo uma aposta no desvio da linguagem. O 

desvio não é fuga. É atalho possível para um caminho. Que algo seja 

apreendido nos deslizes (des)sentidos. E além de uma aposta, um apelo à 

delicadeza do olhar. Fecha os olhos para escutar melhor. Calar para se ouvir. 

Lá dentro, gritos e sussuros. Aqui fora, ruídos. Os silêncios moram no entre-

meio. (e tudo é muito difícil e delicado de dizer, sempre) 

 Quando entro no hospital e vejo a placa: “Façam silêncio!” geralmente 

com uma enfermeira de boa aparência apontando seu indicador à boca 

extremamente fechada formando um bico, penso que o silêncio é mesmo 

essa coisa da ordem da feitura. As palavras, de viés, já vêm (re/in)vestidas. 
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Trocamos a roupagem, caso necessário, mas nós não fazemos palavras; 

apenas a usamos.  

 Corro o risco de desviar tanto e acabar por ficar dando voltas na elipse 

do pensamento de deriva. Mas não é esta a questão. Se assim lhes parecer, 

perdão. Peco pelo excesso de sutileza e cuidado; ou por acreditar (e sem 

saber explicar muito) que é no desvio onde se encontra a ética. Ou que é na 

brecha que o olho vê aquilo que, aparentemente, aparecia escondido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   38	  

 

Referências 
 

BARTHES, Roland [1915-1980]. O neutro: anotações de aulas e seminários 

ministrados no Collège de France, 1977-1978; texto estabelecido, anotado e 

apresentado por Thomas Clerc; tradução Ivone Castilho Benedetti. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

BLANCHOT, Maurice [1907-2003]. O espaço literário. Tradução Álvares 

Cabral. – Rio de Janeiro: Rocco, 2011. 

  

_________________. “As palavras devem caminhar por muito tempo” In: A 

conversa infinita 3: a ausência de livro, o neutro o fragmentário. São Paulo: 

Escuta, 2010. 

 

DELEUZE, Gilles. A Imagem-Movimento: Cinema 1. Lisboa: Assírio e Alvim, 
2009. 
 
 
DELEUZE, Gilles. A Imagem-Tempo: Cinema 2. Lisboa: Assírio e Alvim, 
2006. 
 
 
GOLDENBERG, Ricardo. O Que Quer Dizer Acordar? in: LEITE, N; MILÁN-
RAMOS, 
JG (Org.). EntreAto: o poético eo analítico. Campinas: Mercado de Letras, 
2011.  
 
 
KOVADLOFF, Santiago. O Silêncio Primordial. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2003. 
 

 

FREUD, Sigmund [1930-1936]. O mal-estar na civilização, Novas 

Conferências Introdutórias à Psicanálise e Outros Textos. Obras Completas, 

v. XVIII. 

 

LACAN, Jacques [1901-1981]. Seminário, livro 11: os quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise. 2 ed. 1994. Texto estabelecido por Jacques 

Alain Miller; tradução M.D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 



	   39	  

 

 ________________________. Seminário, livro 16: de um outro ao 

outro.(1968-1969) Texto estabelecido por Jacques Alain Miller; tradução Vera 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

________________________. Seminário, livro 18: de um discurso que não 

fosse semblante (1971) Texto estabelecido por Jacques Alain Miller; tradução 

Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.  

 

Rivera, Tania. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009 

 

TARKOVSKI, Andrei Arsenevich. Esculpir o tempo. [Tradução Jefferson Luiz 

Camargo]. – 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 


