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As Sem Razões do Amor 
 
 
Eu te amo porque te amo. 
Não precisa ser amante, 
E nem sempre sabes sê-lo 
Eu te amo porque te amo 
Amor é estado de graça 
E com amor não se paga. 
 
Amor é dado de graça 
É semeado no vento, 
Na cachoeira, no eclipse 
Amor foge a dicionários 
E a regulamentos vários 
 
Eu te amo porque não amo 
Bastante ou demais a mim 
Porque amor não se troca, 
Não se conjuga nem se ama. 
Porque o amor é amor a nada, 
 
Feliz e forte em si mesmo. 
Amor é primo da morte, 
E da morte vencedor, 
Por mais que o matem (e matam) 
A cada instante de amor. 
 
Carlos Drummond de Andrade 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta Tese a Pérola, filhota querida, música silenciosa, 
que durante 12 anos me ensinou o que é o Amor 

Ao Joca, só por existir como alegria, leveza e graça 
A Federico Fellini que, através de sua liberdade e alegria de criar 

me ensinou que a arte pode ser vida, 
e a vida um sonho, um filme. 

E a todos os Seres desarrazoados, 
que não têm medo de amar e serem amados. 
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RESUMO 

 

 

ABREU, Eliane Maria de. A vida é um filme, um sonho: a (des)razão de amar em 
Federico Fellini. 2015. 228 f. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2015. 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo central estabelecer conexões entre o tema do 
Amor, um dos principais eixos da obra do psiquiatra Ludwig Binswanger, e os modos 
de ser dos personagens do cineasta italiano Federico Fellini: Cabíria, do filme Noites 
de Cabíria, Guido, de Fellini 8 e ½, e os músicos, de Ensaio de orquestra. A 
abordagem fenomenológico-existencial, da qual Binswanger é um dos maiores 
representantes, é utilizada como enquadre teórico geral do trabalho. Ao lado da 
questão do amor, a análise dos personagens fellinianos abriu gradativamente 
espaço para a questão da desrazão e dos sonhos. Como as histórias de vida dos 
personagens estão estreitamente vinculadas ao tema da palhacice, a questão do 
modo de ser do palhaço é praticamente onipresente como vertente organizadora da 
análise. A vibração, ou modo de ser do palhaço, em suas correlações com a 
desrazão e o mundo dos sonhos, foi ainda utilizada como um dos principais eixos de 
interpretação dada a importância da presença dos palhaços e do circo na vida e 
obra do cineasta. A seguinte interrogação norteou todo o desenvolvimento do 
trabalho: seria o amor uma palhaçada para Federico Fellini e seus personagens? 
 

 

Palavras-chave: amor; desrazão; Federico Fellini; palhaço; cinema; ser; Ludwig 
Binswanger; psicologia fenomenológico-existencial. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

ABREU, Eliane Maria de. Life is a movie, a dream: (un)reason to love in Federico 
Fellini.2015. 228 f. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2015. 
 
 
This research has as the main objective establish connections between the theme of 
love, one of the most important aspects in the work of the psychiatrist Ludwig 
Binswanger, and the ways of being of the Italian filmmaker Federico Fellini's 
characters: Cabíria, in Le notti di Cabíria, Guido, in 8 e ½, and the musicians in 
Prova d'orchestra. The phenomenological-existential approach, which Binswanger is 
one of the greatest representatives, is used in this paper as general theoretical fitting. 
Along with the love matter, Fellini's characters analysis gradually made room for the 
unreason and dreams matters. As the characters's life stories are closely related to 
the clownery theme, the clown's way of being is omnipresent as organizing course of 
the analysis. The clown's vibration or way of being, in their correlation with the 
unreason and the world of dreams, was used as one of the main interpretation 
aspects, given the importance of clowns and the circus in the filmmaker's life and 
work. The development of this research was leaded by the following question: would 
love be a gag to Federico Fellini and his characters? 
 

 

Keywords: love; unreason; Federico Fellini; clown; cinema; being; Ludwig 
Binswanger; phenomenological-existential psychology. 
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PRÓLOGO: UM FILME, UM SONHO 

 

 

 

Figura 1: Palhaços Pangaré e Puro Sangue 

 

Filho, na vida a gente tem de fazer o que a gente sabe fazer: o gato 
bebe leite, o rato come queijo e eu sou um palhaço.  
Palhaço Puro Sangue, personagem de Paulo José 

 

No princípio era o sonho ou como reconhecer o martírio de quem está 

protegendo o sonho de um palhaço 

 

Somos feitos do mesmo material dos sonhos.  
Shakespeare 

 

Somos feitos do mesmo material dos filmes. 
Fada Docine 

 

A descoberta do tema principal da pesquisa, o amor, surgiu a partir de 

diversas vivências aparentemente desconexas, que se sucederam num curto 

período de tempo, enquanto buscava definição para algumas questões preliminares 

da tese. Dentre essas experiências estão o filme O Palhaço ao qual assisti mais de 

uma vez; um sonho com personagens de Fellini, notadamente, Cabíria, personagem 

central do filme Noite de Cabíria; Guido, de Fellini 8 e ½; os personagens-palhaços; 

algumas lembranças de infância numa cidade do interior de Minas Gerais e a música 

do compositor Egberto Gismonti, Palhaço na Caravela. 

Seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos, o primeiro sinal me 

veio após a minha ida ao cinema para assistir ao filme O Palhaço, no dia 31 de 

outubro de 2011, coincidentemente no dia do aniversário de Federico Fellini.  

Essa coincidência me fez recordar que Fellini mantinha, desde a infância, um 

vínculo muito forte com o circo, principalmente com os palhaços: “Palhaço, circo e 



 
 

16 

espaguete foram as primeiras coisas que me influenciaram na vida. A vida é uma 

combinação de magia e espaguete” (FELLINI, 1995a, p. 29). Quando menino, Fellini 

acreditava que todo ser humano gostaria de ser um palhaço. Sonhava com 

frequência com o circo e pressentia que ali, talvez, fosse o seu verdadeiro lugar na 

vida: “O meu futuro era o circo-cinema” (FELLINI, 1994, p. 19). 

O filme O Palhaço (2011), do ator e diretor Selton Mello, além de mostrar a 

rotina de uma trupe circense, relata a crise existencial de Benjamin, um palhaço em 

busca de sua identidade. No Circo Esperança, Benjamin (Selton Mello) e seu pai 

Valdemar (Paulo José) formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue. 

 

 

Figura 2: Palhaços Pangaré e Puro Sangue no filme O Palhaço  

 

Além de me emocionar muito, o filme fez-me reviver lugares e projetar 

motivos e lembranças que pertencem de forma muito íntima à minha infância: férias 

em Passos (Minas Gerais), minha cidade natal;1 praças, telhados e quintais das 

cidades do interior; uma visão ingênua das pessoas e das coisas; tias fellinianas; 

cheiros de terra molhada; canaviais; tipos exóticos do comércio; os “loucos” das 

praças e dos botequins; estações ferroviárias desativadas; pequenos circos à beira 

de estradas de terra; tangos e canções francesas e italianas nas antigas vitrolas de 

meus avós. Uma pequena Rimini (cidade natal de Fellini) veio à tona. 

No entanto, foi uma cena de O Palhaço que desencadeou em mim todo um 

processo de descobertas e me fez sonhar, alguns dias depois, com os personagens 

de Federico Fellini, Cabíria, e Guido e os músicos-palhaços. A cena, que 

descreverei logo abaixo ficou em minha memória por quase duas semanas, até o 

acontecimento do sonho, que me inspirou a uma reflexão sobre o amor e decidir 

pelo tema da tese. A seguir, a sequência dos acontecimentos. 

Da exibição do filme à ocorrência do sonho, dois momentos se assentaram 

em minha memória. A cena do filme e um desejo de infância relacionado à essa 
                                            
1
 Vale lembrar que Selton Mello, protagonista e diretor do filme, nasceu em Passos. 
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cena. Entre a descrição da cena e o relato do sonho, vou apontar algumas 

passagens que, a meu ver, foram fundamentais para a elaboração do sonho. Em 

seguida, ao relato do sonho, exponho as primeiras reflexões sobre a descoberta do 

tema principal, o amor em Federico Fellini. Posteriormente, caminho para a 

exposição da problemática da pesquisa na Introdução da pesquisa.  

 

A cena do filme  

 

Logo após abandonar o circo, Benjamin hospeda-se em um hotel da cidade 

de Passos. Na cena em questão, ele aparece deitado em uma cama de quarto do 

hotel, com expressão de tristeza, cansaço e incômodo, em crise com sua condição 

circense, pensando na busca de um suposto amor (Ana) e na dúvida de ser ou não 

um palhaço profissional. Benjamim se sente um “palhaço” na vida e não na 

profissão. Sente-se deslocado, sem graça, bobo e incompreendido. 

 

Um desejo de infância  

 

Entre 7 e 12 anos de idade, um desejo (ou fantasia) acompanhou-me: o de 

entrar no hotel da praça da igreja matriz de Passos, cujo nome era Hotel Grande 

Amor (o mesmo da cena do palhaço). 

Nas férias escolares em Passos, como num ritual, andava sozinha pela 

cidade por horas seguidas. Tinha por hábito dar várias voltas no centro da cidade, 

principalmente em torno da Praça da Matriz, onde ficava o Hotel Presidente que, 

para mim, na minha imaginação, chama-se Hotel Grande Amor. Observando as 

casas antigas, praças e lugarejos, inventava personagens, e reinventava nomes 

para os lugares, pessoas e escrevia muitas histórias sobre eles. 

Na minha imaginação de criança, o hotel da Praça da Matriz era um lugar 

fascinante, proibido e cheio de mistérios. Ultrapassar aquelas barreiras (imaginárias) 

e adentrar no “Grande Amor” era o meu grande desafio. Uma vez que acreditava 

que era impossível ter acesso ao hotel, eu imaginava como seria o seu interior: 

cheio de objetos estranhos e proibidos e frequentado por pessoas especiais, 

exóticas e musicais.  

Nessa ocasião iniciei meus primeiros estudos formais com a música e 

fantasiava, também, que algo fundamental ocorreria ou seria desvendado em minha 
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vida caso eu, escondida, conseguisse entrar e dormir no hotel, talvez um encontro 

inusitado com um grande amor, o recebimento de um presente ou uma importante 

revelação. 

 

 

Figura 3: Hotel Grande Amor, na Praça da Matriz 

 

Sabemos como a imaginação e a relação com o desconhecido podem motivar 

e modificar uma criança. E, de fato, àquela época, todos os meus processos de 

descoberta eram muito intensos e fortes. Os sonhos infantis são cheios de 

maravilhas e mistérios. Tudo pode ser como se imagina ser. 

Voltei ao cinema para novamente assistir ao O Palhaço e, mais uma vez, a 

cena do hotel retornou insistentemente em minha memória. Assim, resolvi ir a 

Passos, depois de ter passado algum tempo distante de lá, com a justificativa de 

ficar só para pensar sobre algumas questões relativas ao doutorado que estavam 

me angustiando. Como toda escolha, a do objeto de minha pesquisa pautava-se em 

alguns motivos conhecidos, mas também em outros desvanecidos e insuspeitos. 

Ao assistir ao filme pela segunda vez, a imagem de minha cidade natal 

retornou instantaneamente, e a cena de Benjamin na cama do hotel permaneceu 

ainda forte na minha cabeça por mais uma semana. Lembrei-me de outros fatos e 

episódios da minha infância, mas não do meu desejo de entrar no tal hotel para 

descobrir coisas inusitadas. 

Mais uma vez, fui ao cinema para tentar compreender o porquê daquela 

fixação. Mesmo assistindo ao filme pela terceira vez, não havia avançado nas 

questões do doutorado. Aparentemente, minhas lembranças, meus pensamentos e 

ações, como ir a Passos para pensar sobre as questões do doutorado, continuavam 

soltos, desconexos. 
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Ainda que desconfiando de minha vontade repentina de ir a Passos, viajei 

para lá no final de semana seguinte. Cheguei e fui direto para o hotel. Tenho vários 

parentes na cidade e, por isso, nada justificava a estadia em um hotel, a não ser a 

vontade de investigar essas impressões e desejos. 

Sem compreender claramente essas associações, dormi por uma noite no 

hotel. Achei tudo muito distante e estranho em relação à minha cidade da infância e 

tive a sensação de que nada é tão bom como ser criança. O hotel não tinha tantos 

mistérios quanto no meu imaginário infantil; no entanto, sonhei muito naquela noite. 

O relato do sonho, a seguir, e que encerra este prólogo, foi o fator 

determinante para que eu percebesse que o amor, a partir da obra de Federico 

Fellini, poderia ser um tema estimulante a ser trabalhado na tese. 

 

O sonho 

 

Naquela noite, sonhei que sobrevoava a cidade de Passos vestida como um 

palhaço. No sonho, encontrava-me na casa de meus avós, um casarão antigo, 

enorme e muito bonito, onde acontecia uma festa. Preocupada em não ser 

reconhecida pelas pessoas, tentava me esconder, evitando os olhares. Um palhaço 

meio nervoso, preocupado e ao mesmo tempo agitado, dizia-me insistentemente: 

“Esconda-se!”. Entre muitas imagens de palhaços e personagens circenses, 

reconheci Cabíria, personagem central do filme, Noites de Cabíria, de Fellini. 

No sonho, Cabíria também vestida de palhaço, como uma colombina serena e 

tranquila, andava em meio à multidão da festa sempre sorrindo. Ao mesmo tempo, 

eu via sua imagem se deslocando para uma floresta muito escura em meio a zebras 

e outros animais. Um cachorrinho e Guido, personagem de Fellini 8 e ½, fantasiado 

de louco, observavam-na de longe e acenavam para ela. Cabíria retribuía o 

cumprimento discretamente e meio sem graça, mas feliz. Havia também na festa 

muitos outros palhaços que aumentavam e diminuíam de tamanho (como se fossem 

bonecos de mola), e um maestro, ocupando vários espaços da casa, inclusive as 

paredes e os tetos.  

Os palhaços músicos aparentavam tristeza, ansiedade, melancolia. Tocavam 

instrumentos gigantes parecidos com flautas e violoncelos, pintavam quadros, mas, 

principalmente, abraçavam-se dançando e escreviam no ar algumas letras, 

especialmente o “S”. Era a palavra “palhaçossss”, com vários “s” no final, 
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acompanhada da palavra italiana pio e amore (em italiano, pio amore remete a 

caridade e ao amor). É importante assinalar que a flauta e o violoncelo são os dois 

instrumentos escolhidos por mim para execução musical. 

Cabíria nada falava, mas parecia querer comunicar algo, que era inaudível. 

Simultaneamente, gesticulava, tentando pegar “algo” inexistente e inalcançável a 

seu lado. Lacrimejando e sorrindo ao mesmo tempo, apenas balançava a cabeça, 

feliz, para cima e para baixo, num gesto de consentimento, de aprovação e gratidão 

ao vazio, ao nada. 

Essa imagem, muito próxima a da última cena de Noites de Cabíria, permitiu-

me reconhecer de imediato a personagem de Fellini, a qual, após uma desilusão 

amorosa, segue andando num bosque escuro e volta a sorrir quando tem contato 

com alguns músicos e com a música. 

Na manhã seguinte, ao acordar, fiz uma descoberta feliz: lembrei-me de meu 

desejo da infância de que, se eu um dia conseguisse entrar no Hotel Grande Amor 

da Praça da Matriz de Passos, algo muito importante iria ser revelado. O 

pensamento veio à tona depois de muitos anos e, junto com ele, a descoberta quase 

“instantânea” do tema principal do doutorado. Compreendi (ou inventei?) que a tal 

“coisa” a ser revelada na infância havia, de certa forma, se revelado na vida adulta. 

Como que sonhando meu próprio sonho, resolvi naquele momento pesquisar o tema 

do amor na obra de Federico Fellini.  

O amor é considerado o sentimento mais nobre do ser humano, o mais 

desejado, procurado, examinado, debatido. Por isso mesmo e como não poderia 

deixar de ser, é um dos temas centrais das manifestações artísticas, especialmente 

o cinema. Em suas várias declinações: romântico, filial, humanístico, fraternal, o 

amor tem sido o principal assunto dos filmes desde o advento do cinema, em 1895. 

Não por acaso, as principais bilheterias da história e os títulos mais lembrados 

nestes 120 anos de cinema são de filmes sobre o amor, como ...E o Vento Levou, 

Titanic, Casablanca, Ghost – Do Outro Lado da Vida, As Pontes de Madison, dentre 

outros. 

Quando Fellini nascia (1920), o drama e o romance  já estavam estabelecidos 

no cinema e disputavam a preferência do público com os filmes de aventura e as 

comédias de Charlie Chaplin. Entre algumas das produções lançadas naquela época 

e que fizeram história, temos: A Dama das Camélias, Madame DuBarry, Pollyana, O 

Sheik e Sangue e Areia.  
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Mais tarde, já durante a sua juventude, surgia na Itália outro modelo de 

romance ilustrado, a fotonovela, que faria muito sucesso também em outros países 

latinos, o Brasil inclusive. Não por acaso, o primeiro filme de Fellini como 

diretor/autor completo, chama-se O Sheik Branco (Abismo de um Sonho, no Brasil). 

Realizado em 1952, é uma crítica à comercialização dos sonhos românticos, à 

banalização do amor, à alienação. O sheik do filme (vivido por Alberto Sordi) é, na 

verdade, um palhaço triste e solitário – como o personagem central de O Palhaço, 

de Selton Mello.   

Não fica difícil avistar, portanto, porque, desde o seu primeiro filme, Fellini 

teve no amor o seu tema central. Sensível, imaginativo e de aguçado senso crítico, 

ele cresceu acompanhando as peripécias românticas que se desenvolviam nas 

telas, sempre desconfiado, pois o que via na realidade era outro cenário: o fascismo, 

a guerra, a miséria, o machismo em uma sociedade matriarcal. O amor idealizado 

era um produto do cinema e ficava circunscrito às projeções. Ao lado das 

palhaçadas de Carlitos e outros cômicos, norte-americanos e europeus, Fellini 

conhecia-o também na sua realidade, nas ruas, nos circos.  

Entretanto, desconfiava do amor que era embalado e vendido nas telas como 

produto para consumo, e amava os palhaços, em toda sua espontaneidade e 

verdade, porque eles conseguiam ver o amor pelo avesso. 

Fellini observou especialmente, e de forma criativa, o lado sombrio do amor, 

as vertentes loucas, desarrazoadas do existir humano. Temos assim, em seus 

filmes, uma grande riqueza de elementos, confrontos e situações, quase sempre 

dispostos em histórias aparentemente ingênuas, tramas triviais.  

Desse modo, desenvolvo esta tese, na tentativa de apontar as incidências e 

analisar a significância e o significado do amor na obra de Fellini, levando sempre 

em conta, nas análises e reflexões, a dinâmica interna de seu trabalho, ou seja, 

considerando principalmente o seu espírito livre e inventivo na reinvenção da 

realidade. E, como Fellini, acredito que a importância de uma obra de arte há de ser 

medida, principalmente, pelo encantamento que ela produz em nós.  

A julgar pelo que vemos em seus filmes, Fellini, de modo até surreal e 

mágico, não nos faz pensar de maneira racional e distanciada, de maneira a torná-

los reais como a vida. Nesse sentido, a ficção pode ir em direção a uma verdade 

mais aguda, embora sutil, do que a realidade cotidiana e aparente.  
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Para Fellini (1974), não era necessário que as imagens que produzia fossem 

autênticas; em geral, era preferível que elas não o fossem. O que deveria ser 

necessário é o sentido da emoção: “a emoção que sentimos ao exprimir nossas 

próprias imagens é que deve ser real, de uma forma que possamos enxergá-las e 

descrevê-la de uma forma sincera” (ibid., p. 44). 
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INTRODUÇÃO: IMAGENS  

 

 

Figura 4: Gelsomina, em A Estrada da Vida 

 

A questão, então, é saber o que é essa expressividade imagem ou 
imagem expressividade, que o sonho nos revela? (SILVEIRA, 2006a, 
p. 45) 

 

Os sonhos são a única realidade? Pode o amor consumir-se? Nos 
sonhos, como no amor ou nos filmes, nos perdemos. Fica-se  
fascinado pelo trabalho dentro do trabalho: um monte de pinturas, 
roupas, cores, relacionamentos, exaltações, ideias desconexas e 
fadigas se misturas. (FELLINI, 1994, p. 35) 
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Imagens e sentidos do amor 

 

A ideia de escrever uma tese de doutorado, motivada por um sonho inspirado 

nos modos de ser dos personagens do cineasta Federico Fellini (1920-1993) diante 

do amor, é uma proposta bastante inusitada. Isso porque não encontramos em seus 

filmes histórias de amor com desfecho feliz ou encontros românticos nos quais o 

vínculo entre desejo e amor sejam incisivos, conclusos. Em seus filmes o que 

percebemos, quase sempre, são comentários irônicos e amargos sobre o amor e 

sobre a vida romântica de um modo geral. Fellini acreditava no ser amoroso, mas 

desconfiava do ser romântico.  

Embora tenha se casado, uma única vez, e mantido a relação conjugal até o 

final da vida, ele via o casamento, em sua época, como uma transação comercial, 

um pacto de interesses, em que nenhuma das partes seria plenamente satisfeita.  

No início de Abismo de um Sonho (Lo Sceicco Bianco, 1952), um casal 

recém-casado (Leopoldo Trieste e Brunella Bovo) se perde e se estranha em plena 

viagem de lua de mel, em Roma. No final de Amarcord (1973), a esplendorosa e 

romântica Gradisca casa-se com um senhor sério, circunspecto e “militar”. A 

celebração da boda é interrompida por um forte vento que espanta os convidados e 

destrói o buffet. Para Fellini, bastava o “fato de vivermos em sociedade, vivermos 

num sistema de relações individuais, coletivas, de grupo, para que não tenhamos a 

autonomia sobre o amor” (FELLINI, 1994, p. 78). 

A problemática da falta da comunicação humana é colocada em seus filmes 

de forma objetiva, embora enfeitada, focalizando a solidão dos personagens e a 

ausência de amor em suas vidas. Seus personagens são mais vivos, graciosos e 

intensos, quando integram um grupo, quando estão vivendo coletivamente, Já os 

relacionamentos individuais podem se apresentar como um espetáculo, uma 

transação comercial, a versão de uma realidade insana, onde o desejo possibilita a 

trapaça, a ingenuidade é presa da sedução, o romantismo acaba em enganos, e a 

paixão resulta em insanidade. Os laços humanos são frágeis, ainda que graciosos.  

Nos filmes de Fellini, os amores idealizados, místicos, enigmáticos, 

transcendentes exercem um fascínio absoluto sobre os personagens. O lado 

obscuro e misterioso do amor paira sobre muitos modos desarrazoados ou 

considerados loucos de alguns personagens, tal como Giulietta de Julieta dos 

Espíritos. Na forma de amar da personagem, o que torna possível o encontro com o 
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amor não são os eventos reais, mas vias oníricas, psicológicas e fenômenos 

estranhos, exóticos e sobrenaturais. Experiências que podem ser tão gratificantes 

como lesivas. 

Fellini sempre acondicionou em seus filmes as (suas) crenças e superstições, 

como também a convivência com fenômenos sobrenaturais, como o transe, que são 

formas de conhecimento, segundo o próprio diretor. Na vida e no trabalho, seguiu 

em direção a um certo “humanismo contemporâneo”, pleno de contradições e 

mistérios. 

 

Creio que a vida abrange mais do que suspeitamos ou sabemos. 
Existe um outro mundo metafísico, sobrenatural: destino, acasos, 
acontecimentos inexplicáveis, esotéricos, mágicos, videntes. Sei que 
vivem se divertindo comigo, porque me interesso por tudo, de A a Z, 
de astronomia a zen, de Jung às sessões espíritas e bolas de cristal. 
Tudo o que me promete milagre me fascina. Estou pouco ligando 
para o sarcasmo dos outros. Que fique grudada na terra essa gente 
que exige uma explicação científica para tudo. Eu gostaria de não 
conhecer essa gente que não prende a respiração diante de um 
fenômeno inexplicável. Para mim, pensar sem levar em conta a 
realidade é a forma de pensar mais importante de todas. O homem 
só fez progressos quando teve a coragem de aventurar-se no 
desconhecido dos sentimentos como o amor. (Ibid., p. 59) 

 

O tema do amor aparece também como transgressão dos modos 

convenientes e convencionais de comportamento, tal como acontece em Roma 

(1968) e Satyricon (1971), nos quais seus personagens se revelam em oposição, ou, 

pelo menos, em contraponto aos padrões convencionais defendidos  pela aliança da 

Igreja, do Estado e da família, trio apontado, por Fellini, como fonte de repressão 

aos modos espontâneos e ingênuos do amor.  

Talvez por ser prudente e sonhador, cauteloso, mas senhor de uma 

imaginação feérica, ele fosse fascinado pela paixão desmedida, a ausência de 

prudência, o entusiasmo exagerado pelo objeto amado, a entrega incondicional e 

desarrazoada a elementos imaginários, fantasiosos e idealizados do amor.  

Em Noites de Cabíria, Abismo de um Sonho e Estrada da Vida (1954), a 

fantasia do coração, a exaltação do outro e a alienação são os esteios na vida das 

personagens Cabíria e Gelsomina. As duas se atiram aos seus desejos, correm 

muitos riscos e, finalmente, sofrem com a desilusão. Fellini critica, observa com 

cautela, mas nunca condena suas personagens, que se jogam de corpo e alma em 
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busca da realização de seus sonhos. Ao contrário, ele parece incentivá-las, ir com 

elas nessas aventuras extravagantes em busca do amor.  

Vale reforçar que o próprio cineasta viveu um único e longo casamento, 

cinquenta anos (1943-1993) com a atriz Giulietta Masina. O que não quer dizer que 

esta tenha sido uma relação convencional. Ele se dizia um palhaço e ao mesmo 

tempo fazia sua mulher ser uma palhaça nos filmes. O modo de ser de um palhaço é 

bastante valorizado em seus filmes. Para Fellini, o personagem é “uma espécie de 

camaleão”. Como um camaleão, o palhaço pode virar várias coisas, pessoas e 

objetos sem deixar de ser ele mesmo: palhaço. Isto é o amor” (FELLINI, 1972, p.23). 

O palhaço aparece em seus filmes como uma figura catalisadora do sublime e do 

grotesco, e capaz de mostrar essas duas condições num mesmo momento. 

Federico e Giulietta comungavam do amor pela arte, pelo humor, pelo cômico, 

pelo prazer, pelo riso, por uma vida não convencional. Junto a isso e além, 

desenvolveram uma parceria na arte que resultou em alguns dos mais belos filmes 

do cinema, notadamente Noites de Cabíria, A Estrada da Vida e Ginger e Fred 

(1985). Três obras circundadas e perpassadas pelo tema do amor.  

Se nos dois primeiros, as reflexões giram em torno do desejo, do sonho e da 

espera, Ginger e Fred, embora sem um “final feliz”, já aponta para uma possibilidade 

real do amor, ou seja, aquela pautada pela comunhão de gostos, respeito e 

conhecimento mútuo, pela graça e dedicação à arte. 

Aqui, dois velhos dançarinos, que foram parceiros há mais de vinte anos, 

reencontram-se para participar de um programa de TV. A dupla, meio dançarinos, 

meio palhaços, que atuava como cover dos astros norte-americanos Ginger 

(Rogers) e Fred (Astaire), atrapalha-se com a parafernália do estúdio de TV, mas 

não perde a graça nem a decência de seu ingênuo bailado.  

Outra parceria nos mesmo moldes, só que desta vez, através de uma 

amizade, foi protagonizada por Marcello Mastroianni, e que resultou obras-primas 

como A Doce Vida (1960) e os já citados Fellini 8 e ½ e Ginger e Fred. Considerado 

o alter ego de Fellini, Mastroianni interpreta em 8 e ½ um diretor de cinema em crise 

e compromissado com um projeto artístico.  

Sentindo-se oprimido diante da possibilidade de criar e amar, percebe que 

tanto a raiz do seu entusiasmo pela arte ou pelo amor, quanto o sofrimento em 

realizá-los, reside não nos acontecimentos passados, da infância, mas numa certa 

lógica interna desorganizada entre ambas as formas viver. Guido vive num eterno 
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questionamento se o amor seria apenas “um pretexto para a projeção de nós 

mesmos” numa sociedade dominada pela razão, que não cede nem dispõe lugar 

para a expressão genuína do amor. 

 

Eu acredito, por favor, note, eu estou apenas supondo, que o que me 
importa mais é a liberdade do homem. A libertação do homem 
individual em relação à rede de convenções morais e sociais nas 
quais ele acredita, ou nas quais ele pensa que acredita, e que 
confinam e o limitam e o fazem parecer limitado, menor, às vezes até 
pior do que ele realmente é. Se você realmente deseja que eu seja 
um professor, então condense isso nestes palavras: seja aquilo que 
você é, quer dizer, descubra-se, de forma a amar o amor e a vida. 
(Guido em 8 e 1/2) 

 

Ao abordar essa variada gama de aspectos da temática do amor, Fellini 

aplicou vários recursos de imagens muito peculiares, uma ponte estabelecida entre 

o real, o caricatural e o imaginado, que hoje são vistas como características de sua 

poética.  

Fellini possibilitava a seus personagens abrir espaços mentais para 

materializar seus desejos. Gesolmina, de A Estrada da Vida, por exemplo, descobre, 

na “arte” (a música) e nas atividades lúdicas, algo de muito concreto: a possibilidade 

de recuperação da fé no amor e nas pessoas. E esse amor que sente em seu 

coração não lhe poderá ser tirado, nem por decepções ou recusas. Ela o captou 

intuitivamente e o tornou audível em sua música de circo. Para Gelsomina, por mais 

passageiro e exíguo que seja o amor, nele ainda transparece algo do mistério do 

amor divino ou da presença de uma voz que fala por ela. 

Fellini fala em primeira e terceira pessoa. Quando se exprime na primeira do 

plural, não deixa de inventar para construir significações coletivas. Comunica-se com 

o público e com seus personagens através de signos simbólicos, culturais ou 

criados, os quais ativam conhecimentos e impressões que permitem que o falso, o 

fantasioso lhes esteja sobreposto.  

Quando se exprime na terceira pessoa, espanta-se então em descobrir ser 

seu próprio interlocutor. Compreende, de saída, que para falar sobre o amor será 

necessário valer-se das analogias. É assim que se caminha: do conhecido para o 

desconhecido. 

Avalio que é difícil manter o equilíbrio preciso entre vida e obra em relação a 

um tema tão complexo quanto o do amor, no qual sonhos e realidade podem possuir 
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um mesmo valor, um mesmo peso, um mesmo sentido para o autor. Em qualquer 

época que revisitamos a obra de Fellini, as vivencias oníricas e memórias se 

confundem. Assistindo a seus filmes, somos uma espécie de personagem de nós 

mesmos e misturamo-nos nos dramas de seu circo-cinema, onde, muitas vezes, 

acabamos contemplando a nós mesmos. No entanto, essa é, no final, uma das 

características da arte de Fellini. 

 

Não sei olhar para as coisas com distanciamento, através da câmera, 
por exemplo. [...] Não quero nem saber da lente objetiva. Tenho que 
estar no meio das coisas. Tenho necessidade de conhecer tudo 
sobre todos, de fazer amor com tudo que está ao meu redor, 
inclusive com imagens muito vivas dos sonhos de sono ou 
acordados. (FELLINI, 1974, p. 45) 

 
Cabe ressaltar que no decurso das primeiras leituras autobiográficas de Fellini 

na pesquisa, de sua filmografia, e dos sonhos publicados no Livro dos Sonhos, fui 

tomada por um forte desejo de analisar sua vida, dado o modo com que ele se 

expressava entre seus processos criativos situados entre a vida e a arte. Fellini se 

permitia até inventar uma autobiografia. Talvez por isso o seu cinema tenha sido 

tantas vezes considerado fantasioso e irreal. 

Entretanto, ele também se colocava de forma fantasiosa e lúdica diante do 

que é denominado “real” ou realidade do amor. Certamente, como comenta Morin 

(2014), os sonhos, a magia e as fantasias não podem se expandir livremente diante 

da realidade, já que “eles tendem a estar encerrados no mundo objetivo que faz 

apenas irrigá-los” (ibid., p. 34). 

 

Imagem 1: Entre o filme e os sonho, o surgimento do tema do amor na 

pesquisa 

 

Após refletir sobre o sonho, relatado no prólogo, percebi que a fase inicial de 

uma pesquisa pode ser semelhante às primeiras imagens recuperadas do sonho, ou 

seja, observei que a consideração sobre um fenômeno ou ideia em seu estado 

original, apesar das instabilidades e arestas do pensar, é fundamental para a 

valorização de nossas criações em sono ou em vigília.  

Como foi um sonho o desencadeador da descoberta do tema principal, 

aproximo-me, então, dos sonhos com o propósito de assinalar a importância desses 
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fenômenos na existência dos indivíduos, no caso específico da pesquisa, do 

cineasta Federico Fellini e de seus personagens: Cabíria, Noites de Cabíria; Guido 

de “8 e ½” e dos personagens-palhaços músicos, Ensaio de Orquestra, presentes 

em meu sonho.  

A evidente presença dos seus personagens em meu sonho, induziram-me a 

recordar a forte temática do amor presente em seus filmes, bem como dos laços 

estreitos que manteve com os sonhos ao longo de sua vida. 

Os sonhos fellinianos são férteis e variados, indo do mais pueril ao mais 

ensandecido, do fantasmagórico ao temor da realidade. Podem ser fruto do desejo, 

como os devaneios sexuais do protagonista de 8 e ½, passando pelos sonhos de 

amor de Cabíria e Giulietta, de Julieta dos Espíritos; ao “sonhar acordado” de 

Wanda em o Abismo de um Sonho, que se apaixona por um personagem de 

fotonovela; até os verdadeiros pesadelos em vigília, vivenciados pelos músicos de 

Ensaio de Orquestra. No entanto, o “sonho” mais tangível que o cineasta 

experimentou em vida, conforme se conclui a partir de suas próprias palavras, foi 

com o “circo”.  

A estética onírica nos revela sobremaneira o modo como seus personagens 

percebem, veem, e vivem a vida. Em meio às imagens construídas com luzes, cores 

e música, a arte felliniana mostra, por um lado, uma fixação pelo mundo do circo, 

que vem desde seus tempos de infância. A priori, é possível dizer que pelos olhos 

dos palhaços da infância, Fellini seguiu em direção ao seu circo-cinema, composto 

de personagens muito semelhantes aos modos de ser dos palhaços. 

Em Cabíria, quase uma colombina, temos a desilusão amorosa, a 

prostituição, a ingenuidade e a idealização do amor. A protagonista do filme Noites 

de Cabíria, é uma prostituta de figura pequena e coração enorme. Ingênua, 

romântica e sempre solitária e sonhadora, a personagem interpretada por Giulietta 

Masina, esposa de Fellini, transita entre as luzes da cidade e as sombras de seu 

restrito universo suburbano, imaginando para si uma vida comum, integrada à 

sociedade. Contudo, nada acontece como ela deseja ou fantasia, principalmente no 

amor, pois é sempre passada para trás por (e por causa de) seus “sonhos de amor”. 

Sobre a personagem Cabíria, Fellini disse: 

 

Não importa o que aconteça, sempre mantenha a sua inocência 
infantil, e os seus sonhos de amor, isto é Cabíria. É a coisa mais 
importante. Devemos viver de forma esférica, e na direção ao amor. 
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Nunca perca seu entusiasmo e amor infantil, e coisas boas lhe 
acontecerão. Arrepender-se é perda de tempo. O passado 
enfraquece. (FELLINI, 1994, p. 56) 

 

 

Figuras 5 e 6: Giulietta Masina em Noites de Cabíria: prostituta de grande coração 

 

Em 8 e ½, Fellini coloca em cena a crise conjugal e profissional, adultério, 

relações familiares e a função da arte. O personagem principal, o diretor Guido, 

atrapalhado e confuso como um clow augusto, considerado o palhaço irreverente e 

espirituoso, é mostrado com as dificuldades de um diretor de cinema em coordenar 

suas ideias, artistas, produtores, jornalistas, além de precisar lidar com seus casos 

amorosos e relações pessoais. Ou seja, às voltas com suas lutas internas para 

compreender o amor, a sexualidade, o seu temor de se entregar à mulher que 

deseja, a ponto de perder sua própria identidade. Cenas oníricas e reminiscências 

amorosas povoam e dominam sua mente, bloqueando a sua capacidade de criar. 

Nesse círculo de ferro, as exigências profissionais e a indecisão sentimental só 

tendem a agravar a sua situação. 

Em Ensaio de Orquestra, entram em cena nostalgia, arte e política, liberdade 

e moralismo. Os músicos (palhaços augustos)2 de Fellini se revoltam contra a 

opressão e a falta de perspectiva de seu ofício e reclamam da dificuldade de serem 

escutados em seus anseios mais profundos, a expressão de seus sonhos e 

sentimentos através da música. Da explosão anárquica que advém dessa revolta, 

surge o caos e, à semelhança de um picadeiro pegando fogo, os músicos/palhaços 

se entregam a delírios, gritos, zombarias, disputas e brigas com riscos físicos. Um 

cenário circense para a representação da difícil tarefa de ser, estar-se ou manter-se 

em permanente estado de criação e amorosidade. 

                                            
2
 O clown augusto é considerado o palhaço atrapalhado, anárquico. O clown branco, o palhaço 

bem comportado. 
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Figura 7: Fellini no set de Ensaio de Orquestra 

 

Nas considerações finais, além de demonstrar uma posição diante do tema 

principal, hipótese e problemática principal: se seria o amor uma palhaçada para 

Federico Fellini, levantada no início da pesquisa, esses dados serão relacionados a 

mais uma de suas obras: Ginger e Fred, com o objetivo de identificar se tais dados 

corroboram ou se não estão de acordo com os dados obtidos nos ensaios do 

trabalho. 

Em Ginger e Fred – dois clowns, comportados, dispersos sinceros e 

ingênuos, atrapalhados e espirituosos –, Fellini trata do reencontro do amor e da 

nostalgia. O diretor nos mostra os bastidores do espetáculo do amor e da arte. Na 

era da tecnologia e da razão instrumental, onde não existe uma ação que não seja 

rigorosamente ligada a um objetivo, o amor surge perante os indivíduos na forma de 

um espetáculo, pois “espetáculos sobre o amor existem porque tem quem os 

aplaude” (FELLINI, 1994, p. 34). 

Assim, a partir dos personagens, Cabíria, Guido, músicos, presentes no 

sonho citado no prólogo, esta Introdução serve como uma leitura dos conteúdos 

para ordenar e tornar claro o percurso que me levou ao encontro do tema principal 

através do sonho. Além disso, o destaque a importância dos fenômenos oníricos nos 

processos criativos na vida e na arte de Fellini.  

Para situar e fundamentar meu percurso de descoberta do tema através do 

sonho e da forte relação que Fellini estabelecia com seus próprios sonhos, a 

abordagem não será feita a partir de vários campos teóricos ou de referências 

teóricas que possam divergir de suas origens e características ou em relação a suas 
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formas e interpretações. A leitura será fundamentada na perspectiva da psicologia 

fenomenológico-existencial, referência principal desta pesquisa, na qual fui buscar 

inspiração para fundamentar o tema do amor.  

Para psicologia fenomenológico-existencial, os sonhos não são considerados 

meros fatos subjetivos, mas fenômenos cuja compreensão se dá a partir do modo 

como o indivíduo apreende, descreve e confere sentido. A análise existencial sobre 

os sonhos de Boss, uma das referências teóricas da pesquisa, apresenta uma 

maneira de ver e descrever como tais fenômenos se apresentam à consciência do 

homem. A análise de Boss não busca explicar o que são nem quais são suas 

características, mas sua compreensão, a partir do entendimento das vivências do 

indivíduo na própria realidade em que se insere. 

Em seguida, no capítulo “Método” da pesquisa, exponho as referências da 

psicologia fenomenológico-existencial, a principal referência teórica desta pesquisa a 

partir da contribuição dos estudos fenomenológicos do psiquiatra Binswanger, 

enfatizando os fenômenos e conflitos do amor e a abordagem do médico psiquiatra 

Medard Boss, respectivamente. 

Ao lado dos sonhos, o sentimento amor era, para Fellini, uma questão importante: 

“Mais do que uma questão de aceitação, o amor é principalmente uma questão de 

criação” (FELLINI, 1972, p. 46). Ambas as formas, amar e sonhar, eram tidas por ele 

como experiências concretas, ônticas-ontológicas de estar-no-mundo criando e de 

se perder. Bachelard sabia dessa condição felliniana: “sonhar e ver nunca 

concordam. Quem sonha muito livremente perde o olhar” (BACHELARD,1996, p. 

65). Fellini queria lutar contra essa impossibilidade. 

Federico Fellini parecia estar bem mais perto da realidade que seus 

personagens. No entanto, a vida real, cartesiana e lógica, não lhe interessava. 

Racionalizar era sempre um problema para ele. Gostava de observar a vida real 

para dar corda aos seus sonhos e fantasias. Seus personagens exóticos, bizarros, 

bem diferentes uns dos outros, pelo menos segundo nossos critérios convencionais 

de percepção, convidam-nos a dar ouvidos às vozes misteriosas e desconhecidas 

que simbolizam instigantes aspectos dos sonhos. “Isso me aconteceu, de fato, ou eu 

apenas sonhei?” (FELLINI, 1994, p. 43). 

Refletindo sobre essa percepção do cineasta, percebo que Fellini era enfático 

ao defender que seu ofício era o de inventar fábulas, sonhos, enfim, uma fábrica 
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geradora de ideias, sentimentos e impressões sobre a efetivação do projeto humano 

de indeterminação do amor em suas vidas. 

 

Um pressuposto para se pensar o tema do amor em Fellini 

Nesta etapa inicial da pesquisa, baseando-me na filmografia, em depoimentos 

e textos autobiográficos, parto do seguinte pressuposto: o amor não é um 

sentimento entre tantos outros para os personagens fellinianos, uma vez que esse 

sentimento é compreendido por eles através de duas vias:  como um projeto de vida 

e uma forma de criação. 

Como uma forma de criação, o amor é algo que coloca os seus personagens 

num certo sentido, de uma forma absoluta, mítica em relação ou em disponibilidade 

para o outro e para o mundo, mesmo que o outro não esteja à sua frente, assim 

como acontece em certos mitos antigos. 

Na tradição grega, no dizer de Brandão, em seu livro Mitologia grega, o mais 

antigo mito sobre o amor talvez seja o poema “Teogonia”, na cosmogonia de 

Hesíodo. É um poema do século VIII a.C. que narra a origem do mundo e das 

coisas. Diz que “no princípio era o Khaos, e o Khaos é a totalidade indiferenciada, é 

uma totalidade sem determinação, sem diferenciação, sem diversidade. Nascem do 

Khaos Urano e Gaia, ou Céu e Terra” (BRANDÃO, 1974, p. 67). A partir de Eros, a 

força recíproca de atração, eles podem então dar origem aos outros seres e se 

organizar de uma forma determinada. Através, portanto, da mitologia, dessa 

colocação de Hesíodo, retirada da tradição oral grega, já se percebe claramente que 

o amor é fonte de criação, é força fundamental do mundo. 

Os mitos nos ensinam que o amor não é apenas a relação com o outro, é 

uma espécie de relação com o mundo; o amor como uma vinculação com a 

realidade. E isso está muito claro nos filmes de Fellini. O abrir para o mundo e 

descobrir-se para o mundo, que só o ser amoroso consegue desenvolver. Em 

Gelsomina (A Estrada da Vida) e Cabíria (Noites de Cabíria), percebemos que a 

atividade criativa básica em suas vidas é a atitude de descoberta, diante do medo, 

de se relacionar com um mundo que ameaça. As personagens percebem essa 

possibilidade de transfiguração de que o amor é capaz, de revelação do mundo num 

estado de disponibilidade.  

Muitas questões sobre o amor circulam quando o examinamos e analisamos 

na base de qualquer criação; seja de um sonho, enquanto suporte para a 
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criatividade artística, na relação com o outro ou como uma espécie de relação com o 

nosso próprio mundo, ou com o amor que não tem objeto definido e que exige uma 

doação sem limites. 

Como projeto de vida, os personagens fellinianos transitam entre a 

indeterminação e a (des)esperança no projeto humano de encontro e concretização 

do amor. Projeto vem do latim projectu, que quer dizer “lançado para adiante”, e diz 

respeito às preparações para a realização de algo no futuro. A autonomia do amor 

se exprime para muitos deles como proibição, conflitos morais, experiências do 

absurdo, mas nem por isso menos reais. A demonstração de que o amor, 

ultrapassando conflitos ou impossibilidades, é quase um dom que torna a 

consciência disponível para a aceitação do mistério da vida. 

Sob uma perspectiva fenomenológica existencial, um projeto de vida pode ser 

definido pela inserção de três termos, a meu ver, importantes para as vivências do 

amor: a esperança, a desesperança e a evasão. 

A esperança pode ser entendida aqui, numa primeira interpretação, como a 

necessidade de viver esperando por algo com confiança, mas sem certezas. É um 

dos sentimentos que mais profundamente definem e constituem a existência 

humana. A desesperança aparece como uma condição de espera que não é 

assertiva porque não confia no amor, buscando certezas sobre ele. A evasão pode 

ser compreendida como desapontamento e insatisfação, ao se constatar que os 

rumos que o amor toma nem sempre são favoráveis à pessoa que sonha. 

Para Fellini, o caminho da (des)esperança no amor talvez seja apenas um: o  

da civilização cristã cujos valores rígidos atingem a família italiana. O Estado e a 

Igreja, segundo Fellini “sempre desatualizados”, e inatingíveis ao homem, 

transformando-se em alienação para o ser humano. 
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Imagem 2: A (des)razão de (re)encontrar a obra de Fellini é como ir ao 

(des)encontro com o amor? 

 

 

Figura 8: Federico Fellini 

 

Entrei em contato com a obra de Federico Fellini no tempo de minha 

graduação em Psicologia e em Música, quando ganhei de um amigo o livro Eu, 

Fellini (CHANDLER, 1994). Naquela época, percebi que os filmes do cineasta 

transformavam muitos de nós, mais que simples espectadores, público, em fãs 

devotados. E o tempo que passei distante dessa devoção não apagou a minha 

admiração pela obra do artista. 

O cineasta italiano é, sem dúvida, um dos mais importantes artistas do século 

XX. Autor de pelo menos dez filmes reiteradamente posicionados pelos críticos entre 

os melhores já realizados desde o surgimento do cinema, dentre os quais estão 

Noites de Cabíria, A estrada da vida, A doce vida e 8½.  

Apesar de se considerar, sem afetação, apenas um “criador de imagens”, 

sabemos que foi bem mais que isso. 

 

Nunca imaginei me tornar um diretor, mas desde o primeiro dia, a 
primeira vez que gritei “Luz! Câmera! Ação! Corta!”, pareceu-me ter 
sempre feito aquilo. Não poderia ser diferente: aquilo era eu e aquela 
era minha vida. Preciso de outro motivo para viver? (FELLINI, 1980a, 
p. 45) 

 

Fellini propôs-se, ao fazer filmes, seguir uma inclinação natural de contar 

histórias numa mistura de sinceridade, invenção, imaginação e desejo genuíno de 

investigar sobre o sentido da existência, o “teatro” dos homens, suas loucuras e a 

fatuidade de seus gestos. Suas histórias, personagens e temas nascem da 

convivência com pessoas de todos os tipos, idades e origem e da observação de si 

mesmo.  
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Essa paixão pelo ser humano e pelas alegrias e tragédias da vida, moldadas 

num estilo narrativo singular, fazem dele um cineasta universal. Por mais pitoresco, 

regional e onírico que seja um filme do cineasta, ele carrega em seus fotogramas um 

sentido do real, a consciência aberta, o humor, a espontaneidade e a crítica ao ser 

humano. Seus filmes caracterizam-se pela riqueza de temas e pelas inúmeras 

possibilidades de seus personagens caminharem pela via mais calorosa, a do amor. 

Depois de muitos anos em contato com seus filmes e feita a escolha do tema 

da pesquisa, motivada por um sonho, não por acaso o retorno a essas lembranças, 

permite-me dizer, como Federico Fellini, que “os sonhos são tão potentes quanto o 

amor e a própria vida” (FELLINI, 1994, p. 30). 

 

Imagem 3: O amor e a desrazão em Fellini: uma visão fenomenológica 

existencial 

 

O amor 

O sentimento do amor, não sendo um simples acontecimento na vida do ser, 

seria sempre abertura, revelação, unificação? Isso implica situá-lo como um 

fenômeno na totalidade de vida do ser humano, sem precisar analisá-lo a partir de 

um único ponto de partida? Como fundar a compreensão desse sentimento a partir 

de uma visão mais antropológica e existencial, ligada a algo fundamental e arcaico, 

que é a visão do ser humano de se abrir para ao outro nas relações afetivas, 

humanas, traduzidas como uma forma visível de disponibilidade, de abertura, de 

entrega e de encontro com algo ou alguém? 

Inicialmente, coloco-me diante dessas questões apenas como pontes de 

ligação para começar a me interrogar sobre um tema tão amplo e complexo como o 

amor na obra de Fellini. Minha preocupação inicial foi como começar a abordar o 

tema do amor de forma que eu pudesse manter um elo entre o sonho descrito e as 

primeiras impressões sobre o amor dos personagens, ou seja, como fazer uma 

descrição totalizante do tema sem esquecer o nexo estrutural que desejo 

estabelecer com o sonho descrito.  

Ao falarmos do sentimento do amor, podemos nos perguntar de diversas 

maneiras a seu respeito ou o contrário pode ser verdade: não possuímos nenhuma 

pergunta.  
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Muitos autores, como Botton (2014), questionam-se porque o amor não é 

“uma parte sensível e agradável” da vida do ser humano, mas sim “um grau de 

crueldade de envergonhar inimigos jurados” (ibid., p. 32). Inicialmente, falo de amor 

num sentido mais amplo e me questiono qual lugar que uma existência sem amor 

ocupa? Ao assistirmos os filmes de Fellini pela primeira vez, temos a impressão de 

que a maioria das pessoas vive como se o amor estivesse à sua disposição, pois só 

descobrem neles utilidade. Da mesma forma, Fellini trata de nos avisar que o amor 

não existe para nos servir dele, tampouco as pessoas. Sua fórmula não existe 

pronta nem sobrevive estaticamente. 

Fellini, como Botton, também parece se perguntar se a arte pode nos ajudar 

dando um rumo às emoções amorosas como parte do processo de criação nas 

sociedades ditas civilizadas. Desse modo, seria um problema de objeto o amor?  

O tema do amor, tema obrigatório entre poetas, escritores e artistas, tornou-

se também objeto de investigação científica em vários campos da psicologia, da 

psicanálise e da psiquiatria. O amor atravessa a vida dos indivíduos provocando 

devaneios e incertezas e indeterminações. De outra forma, existe, de fato, todo um 

lirismo em torno da figuração do amor.  

Na guerra contra o tédio e o diabo, vence o amor, a magia, o poder de 

transfiguração desse sentimento é apresentado como infinito. Entretanto possuí um 

adversário invencível, a morte, muitas vezes, representada por kaos ou, como 

queiramos chamar, ausência de amor, de mobilidade, de criação. Esta será o 

enfrentamento da morte, na consciência da finitude, o enfrentamento da 

incompletude na transparência. 

Caminhando entre os campos da psicologia fenomenológico-existencial, 

depois de passar por muitas teorias, e tentando reconhecer algumas situações 

próximas da clínica psicológica, de minhas próprias vivências artísticas, e de 

Federico Fellini, relatadas em suas biografias, venho buscando situar os impasses 

que enfrentamos em relação ao amor a partir da interdependência entre a relação 

amorosa e os processos criativos situados entre a vida e a arte a partir dessa 

abordagem fenomenológico-existencial. Nesse sentido, venho compreendendo que 

os parâmetros de saúde e criatividade, mais do que pelos ajustamentos sociais ou 

psíquicos, são determinados por um outro elo, o de que o amor e a criação andam 

juntos. 
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A visão de mundo e de homem, abordada por essa teoria, abriu, para mim, 

novas perspectivas para a legitimação conceitual da relação entre amor e arte. Na 

psicologia fenomenológico-existencial, o tema do amor não é colocado a partir de 

um problema de conceituação ou de estruturação teórica, mas sim de um problema 

de método, tornando necessário o esclarecimento de um caminho de pensamento 

acerca de um fenômeno existencialmente situado. O que ela propõe, portanto, é 

refletir sobre os modos de ser do homem que correspondam à sua experiência, 

sobre o modo como os fenômenos se manifestam diante dele, enfim, sobre a 

descrição de sua história de vida: “Um conceito de homem que considera a 

subjetividade como parte de sua natureza humana e que percebe o homem e o que 

é percebido sem separa-los” (HOLANDA, 2014, p. 34). Os modos de subjetivação 

são construídos e reconstruídos em consideração à própria construção do indivíduo 

e aos fenômenos a serem investigados. 

Na perspectiva desse método, o que é próprio do humano não se deixa captar 

pelos métodos da ciência tradicional: “Como explicar a inspiração poética, o sonho 

como atividade simbólica, a contemplação artística ou mesmo o surto psicótico?” 

(ibid., p. 84). Ela nos coloca assim diante de um fundamental sentido histórico do 

ser, historicidade como uma estruturante existencial, onde os modos de subjetivação 

são construídos e reconstruídos tomando em consideração a própria construção do 

indivíduo.  

Na prática clínica, a aplicação dessa abordagem não significa transpor certos 

conceitos específicos, que são filosóficos e lógicos, e circunscritos a esse campo 

para o terreno da clínica, pelo menos, no seu sentido estrito: 

 

Quando falamos de prática clínica, não estamos nos limitando à 
posição clássica da psicoterapia, mas estamos nos referindo a um 
conjunto de práticas que envolvem a tomada do fenômeno humano 
nos seus processos de subjetivação. (Ibid., p. 93) 

 

Holanda (ibid.) ainda comenta que o psiquiatra Ludwig Binswanger é muito 

claro ao afirmar que sua leitura fenomenológica e sua proposição de uma análise 

existencial aplicada à clínica psicológica se referem a um novo método de 

investigação, a uma nova compreensão do homem.  

Para Binswanger, qualquer aplicação técnica seria vazia. Ao propor a análise 

do Dasein (ser-aí) no contexto clínico, sugere uma “elucidação fenomenológica da 
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estrutura total ou da articulação total da existência como ‘ser-no-mundo’ (In-der-welt-

stein)” (BINSWANGER, 1957, p. 34). 

A análise existencial é, portanto, um método fenomenológico de compreensão 

e descrição que nasceu do descontentamento de Binswanger quanto aos projetos 

científicos de investigação científico-natural. É uma concepção que ultrapassa a 

ideia moderna da separação do mundo em sujeito e objeto, e elimina a dissociação 

eu-mundo. Nesse sentido, passa a não existir um mero sujeito, ou seja, um sujeito 

sem mundo, mas ser-no-mundo factual, ser com os meus iguais e com os entes. 

O pensamento fenomenológico de “ser-no-mundo” serve, desse modo, como 

base para a elaboração de novos caminhos e como uma nova forma de 

aproximação com outros campos. A Daseinanálise de Ludwig Binswanger, uma das 

referências deste trabalho, deve ser entendida como um meio de acesso ou um 

método para abordagem do conjunto dos fenômenos chamados normais ou 

patológicos do existir humano. 

Do ponto de vista de Binswanger, a psicoterapia deve então investigar a 

história do paciente no sentido de compreender sua “História Interior de Vida”, e não 

no sentido de explicá-la: 

 

Para Binswanger, o terapeuta se assemelha a um guia de montanha, 
sendo o analista uma pessoa que se coloca no mesmo plano de seus 
pacientes: plano da existência comum, de companheiro existencial, 
onde a ligação entre ambos, terapeuta e paciente, não é um simples 
contato psíquico, mas um encontro. (HOLANDA, 2014, p. 94) 

 

Desse modo, a psicologia fenomenológico-existencial pode, então, ser 

encarada como “uma fonte de hipóteses, um veículo para o humanismo, um novo 

paradigma e uma resposta à crise comportamental” (ibid.). 

Ainda de acordo com Holanda (ibid.), quando se pensa numa “psicologia 

fenomenológico-existencial, deve-se pensar numa posição pautada por uma 

‘sensibilidade hermenêutica’”. Segundo o autor, é essa posição que nos permite 

sentir nossa própria posição e o mundo experiencial, que nos dá um sentido de 

complexidade na clínica psicológica a qual resiste a todas as formas de 

reducionismo e de racionalidade técnica; que nos traz uma sensibilidade a todos os 

idiomas da experiência pessoal; que nos coloca diante do fundamental sentido 

histórico do ser, cuja ênfase no passado, presente e futuro possa ser a mesma; e 

que nos permite a compreensão efetiva, pautada no diálogo. 
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Sob essa ótica e apontando para outra “coincidência” na pesquisa, a 

lembrança de uma experiência própria na clínica reportou-me novamente ao tema 

do amor em Fellini, agora marcada pela forte coincidência com os palhaços, 

personagens muito presentes na vida e obra de Fellini.  

Nos últimos anos realizei, na área de saúde mental, várias intervenções 

criativas junto a portadores de adoecimentos em estado grave, de deficiências 

múltiplas e de variadas síndromes. Recordo-me que um dos grupos de criação 

cênica/musical em uma instituição psiquiátrica tinha como marca o humor, o cômico 

e a afetividade “extravagante” e que, talvez por isso, seus integrantes resolveram 

criar um circo formado exclusivamente por palhaços que gostavam “apenas” de 

namorar, compor músicas e dançar. Não por acaso, sugeri um nome para aquele 

circo: “Circo Fellini”.  

 

 

Figura 9: Pacientes no Circo Fellini 

 

Para a vivência com a música, um dos internos nomeou, de modo bastante 

criativo, o que acabou resultando numa composição musical: “Sem música, danço 

se o amor não for cantado” (premonição para futuros trabalhos?). Após minha breve 

explanação sobre o cineasta italiano, os internos, quase que unanimemente, 

identificaram-se com o nome sugerido para o circo e aprovaram-no. Ali, o trabalho 

criativo não buscava elevar os indivíduos artisticamente. Tratava-se de potencializar 

sentimentos, gestos, ressonâncias criativas. O acesso à brincadeira e ao humor do 

palhaço possibilitou aos internos o investimento em emoções e afetos e a vivência 
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das diferenças e da exterioridade do personagem palhaço como dados não 

persecutórios. 

Numa tarde chuvosa e triste, o “Circo Fellini” foi sucesso de bilheteria entre os 

internos da instituição psiquiátrica. Ao final da produção, alguns pacientes 

resolveram se transformar em “palhaços”, por algumas horas, durante alguns dias. A 

poética do palhaço não ocultou suas realidades: ela era a própria realidade deles. 

Através de seus gestos, cores e formas, o personagem do palhaço permitiu-lhes 

cantar, falar e tocar. Por alguns meses, o circo tornou-se uma forma de existência, 

de contato e de afeto. 

 

 

Figura 10: A roda circense 

 

O episódio foi interpretado por alguns profissionais da saúde como uma 

resposta positiva de contato entre o mundo interno e a realidade externa dos 

pacientes. A vibração do palhaço foi o principal critério na escolha da vivência. 

Fazendo-se de palhaços, os internos criaram um clima de superação de seus 

sintomas, erros, medos, sentimentos e pensamentos. Eles se permitiram entrar em 

contato uns com os outros, entrosaram-se, e, assim, a “camaradagem”, 

característica do ambiente circense, tomou conta do espaço clínico. Além do 

aprendizado do contato com o público, no circo aprende-se também uma 

comunicação expressiva, que se dá através dos aplausos e muitos risos. 
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O riso pode estar em quase todas as situações, dependendo do 
ângulo pelo qual são enfocadas. É possível fazer como o palhaço: 
tirar o sentimento do fundo, olhar pela superfície, reverter, buscar o 
avesso, deslizar no limite entre a ação e a palavra, entre a tensão e a 
queda, entre o acaso e o azar. A vida pode ser engraçada, além de 
perigosa. (SAMPAIO, 1989, p. 86) 

 

E se o riso, assim como o cômico, apresenta-se como algo fundamental e 

inerente à própria condição humana, ele surge como objetivo maior de todo esse 

processo de criação do palhaço. 

Uma vez que seu ofício é fazer rir, o palhaço faz graça dele mesmo. 

Diferentemente do riso que damos quando nos aparece um personagem engraçado, 

o riso do palhaço está conectado com “tudo” o que está a sua volta, acrescido de 

uma sensibilidade apurada, sem freios, sem crítica.  

Segundo Thebas (2009), o que interessa ao palhaço é agradar às pessoas e 

por elas ser amado, nem que para isso tenha de se expor às críticas dos outros, 

mergulhar no abismo, mostrar-se verdadeiramente atrapalhado, estúpido, ignorante 

e principalmente ridículo. Ridículo aqui significa ser risível, “é alguém de quem os 

outros têm vontade de dar risada” (ibid., p.20). É por isso que nos emocionamos 

com o palhaço. Ele anda na corda bamba sem medo de cair, escorregando, caindo e 

levantando. Não percebe ou finge não perceber o perigo de se expor; simplesmente, 

não liga.  

 

No circo, toda a nossa lógica é revertida, todos os princípios com que 
estruturamos o nosso cotidiano são infringidos; aquilo que nos 
parece impossível literalmente acontece. Até mesmo o que parece 
impensável acontece. A lei da gravidade, que costuma nos fazer 
pesar para baixo, parece ter sido abolida da “constituição” circense 
por algum decreto de origem desconhecida. Os artistas brincam com 
a gravidade, como se ela se tratasse de lei tornada obsoleta. 
(SAMPAIO, 1989, p. 89) 

 

Para Silva Filho (2004), ninguém confirma mais do que o próprio palhaço o 

aforismo de que “todo palhaço é triste e alegre na mesma intensidade”. O palhaço, 

embora desempenhe o papel de vários homens sem identidade, sem consistência e 

sem personalidade própria, possui uma capacidade incrível de imitar qualquer 

pessoa e de se confrontar com ela a ponto de conseguir até se assemelhar 

fisicamente com o interlocutor. 
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Há um modo de ser infantil que coexiste, vibra, jorra do palhaço e se 
movimenta sempre como recreação/re-criação de mundo. [...] se uma 
de suas características é a possibilidade de revivência do infantil, não 
é do mundo infantil tal como ele é visto pelos adultos, mas da 
vibração infantil com a vida, de um jeito de ser. Não se trata do que 
se é ou faz, mas do jeito como se é e faz, da energia, da vida que se 
permite movimentar e fluir no fazer. (SAMPAIO, 1989, p. 78) 

 

Nesse sentido, percebo que a mesma comicidade do palhaço está presente 

nos filmes mais tristes, complexos e densos de Fellini. Penso que a figura do 

personagem é traço caricatural do amor evidente da maioria de seus filmes. A 

informalidade é levada ao exagero de uma caricatura.  

 

O elemento caricatural é um instrumento expressivo para dilatar o 
imaginário subjetivo e as vivências reais através do qual contar os 
fatos e descrever o caráter dos personagens se confundem com a 
realidade. (PILITERI, 1991, p. 27) 

  

Por isso, talvez pensamos que é mais fácil crer num “mentiroso” como 

Federico Fellini, que nos prepara uma história bem construída, com eventos e 

situações que se encaixam perfeitamente numa trama plausível de seus 

personagens-palhaços, do que num contador de verdades. Critelli comenta, a esse 

respeito, que a “realidade é sempre cheia de falhas, de ângulos distorcidos, de 

contradições e incongruências” (CRITELLI, 2012, p. 32). 

É nesse ponto que começo a situar a correlação entre os modos dos palhaços 

ao modo de ser dos personagens fellinianos. 

O objetivo do palhaço é desfocar o que é desfavorável e realçar as 

confirmações do que pretende demonstrar. O palhaço sabe fazer uma montagem 

dos fatos e sentimentos, dando-lhes uma direção pretensamente real. As ideias 

extravagantes precisam “nublar” o real para instalar o inusitado. O corpo do palhaço, 

grotesco e exagerado, intermediando o sério e o risível, o trágico e o cômico, a 

morte e o riso, esfacela limites entre aparentes oposições entre o “amor, o riso e o 

risco eminente da morte” (BOLOGNESI, 2003, p. 154). 

A alusão ao corpo provoca a passagem da tragédia à comédia, do sério ao 

cômico, da emoção ao riso, do coração à razão. Heróis trágicos ou dramáticos  

Entre muitas características, o palhaço sente uma forte atração pelos riscos e 

erros: o “possível” e o “verdadeiro” na vida é indeterminado para o palhaço, mas não 

limitado: é risco e oportunidade. Não percebe o perigo de se expor diante dos 
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sentimentos, ou não liga para ele, ri dele e de si mesmo. É andarilho, ridículo e acha 

um privilégio e uma missão poder ser o que é diante de qualquer realidade.  

De acordo com Sampaio (1989), o mundo cômico parece-se com as nossas 

produções oníricas e artísticas, funcionando por leis que se opõem aos princípios 

regulamentadores da realidade tal como habitualmente a vivemos. Citando Bergson, 

a autora comenta que a força do cômico se expressa “[...] na contraposição de tudo 

que seja rígido pelas regras da eficiência, do não desperdício, da ação movida por 

ações razoáveis” (ibid., p. 41). O cômico seria, assim, uma experiência pessoal, e 

cada um deve descobrir essa linguagem por si mesmo. Fellini compartilha, em 

muitos sentidos, uma forte sensibilidade pelo cômico. 

 
O palhaço nos apresenta um mundo e um modo de experienciar o 
mundo que anuncia-se como diferença em relação ao modo 
dominante ou cotidiano da experiência. (Ibid., p. 113) 

 

Em Fellini, entre afinidades e os modos dos palhaços, chama-nos a atenção o 

episódio em que ele é criticado pela distância que tomou da temática e da estética 

do neorrealismo. O cineasta chegou a sofrer fortes críticas por não apresentar um 

forte engajamento ou interesse social e político em seus filmes e por se apresentar 

como um “palhaço” diante de questões ditas sérias e reais, 

A resposta de Fellini foi reivindicar a importância da autonomia criativa, do 

cômico, a perspectiva do humor que, segundo ele, poderia ser tão autêntica quanto 

a reprodução da realidade: 

 

O cinema-verdade? Sou mais pelo cinema-falsidade. A mentira é 
sempre mais interessante que a verdade. A mentira é a alma do 
espetáculo, e eu amo o espetáculo. A ficção pode ir em direção de 
uma verdade mais aguda sobre a realidade quotidiana e aparente. 
Não é necessário que as coisas mostradas sejam autênticas. Em 
geral, é melhor que não sejam. O que deve ser autêntica é a emoção 
que sentimos ao ver e ao exprimir. (FELLINI apud VERDONE, 2006, 
p. 11) 

 

Entre a Rimini de sua infância e a Roma barroca e mística de seu cinema-

circo, muitas histórias de amor foram criadas e reinventadas por Fellini. Dos 

bastidores do circo, ele comenta sobre o amor: “ainda que não saiba nada, sei tudo 

sobre o circo e sobre o amor. Sei, sempre soube, mas convivo com a sensação de 

que nada sei sobre eles” (FELLINI, 1980b, p. 23). 
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Sempre a história de uma procura, sempre a mesma exigência 
pessoal, sempre a esperança de um relacionamento, de um 
entendimento mais harmonioso e verdadeiro do homem consigo 
mesmo. No fundo todo homem deseja ser um palhaço. (FELLINI, 1970, 
p. 14) 

 

Tanto a memória dos palhaços que vira na infância quanto os seus próprios 

sonhos possibilitaram a Fellini ver a descoberta do amor na infância, sempre de 

maneira intensa e risível, através de jogos non-sense. O cineasta seguiu a trilha dos 

palhaços de sua infância, a partir de um sonho individual, para chegar a um sonho 

coletivo: o circo-cinema, que, segundo ele próprio, “é a sua tentativa de retratar o 

pano de fundo para um dilema universal: o amor”. Desde a primeira vez que viu um 

espetáculo circense, logo se manifestou nele um afeto muito íntimo: 

 

Vi o espetáculo e fiquei encantado, como se de repente tivesse 
reconhecido algo próximo ao amor, que sempre me pertencera e que 
era meu futuro, meu trabalho, minha vida. Os palhaços berrantes, 
grotescos, atrapalhados, maltrapilhos, em sua total irracionalidade, 
violência, nos caprichos anormais, me pareceram os embaixadores 
embriagados e delirantes de uma vocação sem saída, uma 
antecipação, uma profecia: a anunciação feita a Federico. (FELLINI, 
1980b, p. 161) 

 

Até o final de sua vida, Fellini seguiu os palhaços e se encontrou com eles 

sempre com a impressão de que esses encontros haviam lhe proporcionado os 

momentos mais inusitados, amorosos e surpreendentes de sua infância e sua 

entrada “em cena” como cineasta. Quando percorro o percurso do circo-cinema de 

Fellini, percebo que a busca do que significa ser um palhaço para o cineasta foi um 

fio condutor que perpassou por inteiro a sua carreira, refletindo seu modo de “ser-no-

mundo” e de seus personagens. 

Nesse sentido, interrogo-me como uma primeira problemática da pesquisa se 

a intenção de Fellini de utilizar a figura do palhaço para expressar características 

humanas seria de denunciar que somente o dizer poético, ou os modos 

desarrazoados de um palhaço, revelaria o que a maioria dos homens não consegue 

ver sobre o amor?  

Para Fellini, seria necessário ser “palhaço” para escaparmos da atmosfera de 

irrealidade que emoldura nossos gestos amorosos e que nos aprisiona no mundo 

das normas de comportamento e códigos, ao invés de investirmos numa consciência 



 
 

46 

que alarga e nela estabelecermos uma ligação entre a experiência subjetiva de 

nossa própria história e a realidade. 

Desse modo, retornando ao psiquiatra Ludwiger Binswanger, “a autonomia do 

amor se exprime como uma identificação que se assemelha às alternativas da 

subjetividade” (1977, p. 33). Ou seja, para Binswanger, requer que se fale da vida do 

indivíduo conectando aos conteúdos das experiências psíquicas vividas, marcadas 

por um “caráter intencional ou espiritual”, o que significa conectar-se com as 

“histórias interiores de vida” e colocar em evidência tudo aquilo que se encontra 

concretamente presente nas situações vividas pela pessoa, em seu contato com o 

mundo.  

Esse caráter pode apresentar-se na forma de descoberta ou revelar  

ambiguidades diante de suas próprias intenções. O que se apresenta como absurdo, 

mas, também como familiar, pode nos oferecer aspectos semelhantes. O caráter 

“espiritual” da história interior desenvolve-se, assim, entre a consciência ordinária, 

em estado de vigília, da vida cotidiana, e os mais diversos sentidos que damos a 

nossa vida, tal como o amor. Assim, as pessoas, para quem a realidade e a verdade 

são sinônimos, deveriam considerar “como falsa qualquer peça que não está na 

relação da fotografia da verdade de si mesmo com a realidade do amor” (ibid., p. 

34).  

 

Nós não temos o direito de absolutizar a realidade objetiva, digamos 
objetiva, de maneira a opô-la à arte ou ao amor como ilusão ou bela 
aparência enganadora; mas se nós falamos ainda de ilusão, nós 
devemos ainda compreender que a realidade objetiva é ela mesma 
um tipo de ilusão.(Ibid., p. 35) 

 

Com esse comentário, penso que Binswanger quer dizer que a realidade da 

vida humana, ao mesmo tempo que comporta a sua atmosfera exterior e interior, 

abriga em si a essência do ser humano amor. Em uma palavra, “essência é verdade 

e amor”, para o autor, é tornar simbólico o amor em sua essência, na verdade da 

forma clara e poderosa de viver. É o que liga o ser aos modos de ser-no mundo-

além do mundo.  

Num rápido esboço, apenas para introduzir o capítulo “Métodos”, a seguir, 

saliento que, dentre os fundamentos teóricos da pesquisa, a estrutura “ser-no-

mundo”, definida por Binswanger, será utilizada para justificar os modos de ser dos 

personagens fellinianos. 
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Em sua análise existencial com base antropológica, Binswanger buscou 

descrever as formas ônticas de existência tendo como base principal da 

fenomenologia do amor estrutura “ser-no-mundo-além do mundo” amor,  entre 

alguns postulados, que a existência do ser deve mostrar-se por si mesma. 

 

Por análise da existência entendemos uma investigação científica 
antropológica, isto é. dirigida ao ser humano. O mérito não valorizado 
deste último, consiste em fazer apresentado em suas derivações 
essenciais, a saber a estrutura do ser-no-mundo. (BINSWANGER, 
1973, p. 166) 

 

Nas formas ônticas, biográficas, o ser humano tem em seu modo de ser “a 

possibilidade de mover-se continuamente em meio aos acontecimentos de sua vida”. 

O “ser-no-mundo” como uma estrutura originária para o ser humano. Existir é, assim, 

originalmente, “ser-com-outro”, embora o compartilhar, o amar, o encontro e a 

convivência da pessoa com seus semelhantes nem sempre sejam vivenciados de 

fato. 

Numa época como a nossa, em que a fragilidade dos vínculos humanos 

desperta insegurança e desejos conflitantes de estreitarmos laços com o amor, 

Fellini interrogava-se constantemente sobre esse sentimento. A vertente irreal e 

fantasiosa do amor apresentava-se a ele através do seu circo-cinema, em específico 

com o movimento do ser-palhaço-em-relação-com-o-mundo, como um ponto de 

interrogação aos modos de ser desarrazoados de seus personagens exóticos e 

extravagantes, assim como daqueles considerados loucos diante do amor. 

 

Os loucos parecem dizer que se deve primeiro amar e, então, fazer o 
que se quer; por isto o amor é o que há de mais difícil no mundo, é o 
topo mais alto e inalcançável. (FELLINI, 1972, p. 23) 

 

Dado ao caráter onírico da obra de Fellini, penso que torna necessário 

reproduzir em nós mesmos uma visibilidade mais ampla do que estamos habituados 

a pensar, ou seja, o sentimento do amor e as relações interpessoais, encontrar o 

outro e entrar em sintonia profunda com ele, para que o exótico e o exagerado 

presentes nos modos de ser dos personagens fellinianos ressoem até nós. Podemos 

“encontrar” significados sobre fenômenos como o sentimento do amor numa obra, 

nos sonhos, nas coisas, mas esses significados podem não estar reunidos em um 

sentido para nós.  
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O sentido primordial que Fellini lança ao tema do amor, conduz, leva e traz o 

desconhecido; e o que nos faz levar e trazer o desconhecido não é o dado de 

realidade, mas sim a identidade e singularidade de um sonhador.  

O amor, em seu momento de realização, permite ao ser humano tomar posse 

de si, do outro e experimentar uma libertação incomum. Paradoxalmente, o mesmo 

sentimento pode ser uma saída de si, visto que é através e em função dele que o 

homem ordena suas experiências na vida, valores, crenças, e, sobretudo, pode se 

constituir como consciência e corpo individual para o outro como uma forma de 

desrazão. 

Entre muitas leituras sobre o tema do amor, recorri a alguns autores que se 

dedicaram ao estudo dos fenômenos artísticos apenas para localizar melhor a 

problemática entre a vida e obra em Fellini. Um texto de Merleau-Ponty chamou-me 

particularmente a atenção para pensarmos sobre a importância do amor na vida e 

na arte de Fellini:  

 

Pode-se, pois, ao mesmo tempo, dizer que a vida de um autor nada 
nos revela e que, se soubéssemos sondá-la, nela tudo 
encontraríamos, já que se abre em sua obra. [...] É certo que a vida 
não explica a obra, porém é certo também que se comunicam. A 
verdade é que esta obra a fazer exigia esta vida. (MERLEAU-
PONTY, 2004, p. 42)  

 

A frase do filósofo me faz recordar que Fellini sempre voltava a procurar a emoção 

do público, a catarse em risos e lágrimas, sem ser piegas, revigorando uma linha de 

comportamento muito singular com sua vida, vida e obra. Como ele mesmo diz a 

respeito de sua obra: 

 

Sempre a história de uma procura, sempre a mesma exigência 
pessoal, sempre a esperança de um relacionamento, de um 
entendimento mais harmonioso e verdadeiro do homem consigo 
mesmo. (FELLINI, 1972, p. 14) 

 

Federico Fellini vivia uma realidade diferente daquela de seus filmes. No 

entanto, a vida real, cartesiana e lógica, não lhe interessava. Racionalizar o amor 

era sempre um problema para ele. Gostava de observar a vida, mas, no fundo, 

apenas para dar rédeas às suas fantasias e aos seus sonhos de amor. Seus 

personagens exóticos, bizarros, bastantes diferentes uns dos outros, pelo menos 

segundo nossos critérios convencionais de percepção, convidam-nos a dar ouvidos 
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às vozes misteriosas e desconhecidas que simbolizam instigantes aspectos do 

amor, tais como a desrazão de amar. 

 
A desrazão 

Em seus filmes, Fellini coloca a si e a nós, espectadores, uma questão 

delicada: por que os ditos alienados, estranhos e desarrazoados são capazes de 

valorizar e iluminar sentimentos como o do amor e os ditos “normais” em transformar 

as histórias de amor em grandes vazios existenciais? Onde o ilógico, o absurdo e o 

misterioso estão mais presentes? 

 

 

Figura 11: Fellini e Giulietta Masina num momento de descontração 

 

Chamavam a atenção de Fellini as pessoas que, por alguma (des)razão, não 

podiam se ajustar socialmente ou que, na busca do amor, transitavam por caminhos 

solitários, estranhos e nada convencionais. Era nítido o seu fascínio pelo caráter 

cômico ou risível da vida, pela decadência do ser humano ao tentar se elevar nesse 

sentido. 
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Creio que a atração que tenho pelas estruturas decadentes e 
crepusculares é uma atração toda impregnada de uma excitação 
voltada para o que há de vir: a alvorada que está a ponto de surgir, o 
novo encontro que, naturalmente, terá lugar. Eu sou estimulado pela 
agonia quando ela é portadora de um renascimento interior. 
(FELLINI, 1972, p. 15) 

 

A razão tinha para Fellini muitas dimensões, e a mais profunda delas era 

aquela que somente uma linguagem podia revelar e que, nem por isso, era menos 

real ou sinônimo de fuga da realidade: o amor. 

 

O que eu quero mostrar atrás da epiderme da razão dizem que é 
irreal. Chamo isto “gosto pelo mistério”. Aceitaria de bom grado este 
termo, se pudesse grafa-lo com um M maiúsculo. Para mim, os 
mistérios são os do homem, as grandes linhas irracionais de sua vida 
espiritual, o amor, a salvação dos homens. No centro das diversas 
dimensões da realidade está, para mim, Deus, a chave dos mistérios. 
O homem não é somente um ser social, ele é divino. (FELLINI, 1983, 
p. 132-133) 

 

Fellini desprezava a crença desmedida na razão e o traço emocional e 

psicológico de adesão a ela, uma vez que ele os considerava uma forma de 

permanecer para sempre num estado infantil dependente, de se livrar da 

responsabilidade de viver e recriar a própria vida e de viver com o consolo de 

sempre ter alguém a quem cabe pensar por nós sobre o amor (o amor como 

possibilidade de salvação).  

Para ele, um caminho demasiado estreito era o da vigilância implacável da 

vida dos sentidos, das emoções e dos sentimentos. Os ditos “processos mentais 

superiores”, tais como o raciocínio lógico, eram possíveis para Federico Fellini 

somente na medida em que tivessem por base emoções e sensações. 

 

Uma vez é a mãe; outra, o pai; mais tarde, Nossa Senhora; em todo 
caso, sempre são os outros. Temos, nesse meio tempo, a liberdade 
limitada, porém aberta aos pensamentos mais absurdos, graças à 
qual podemos nos apoiar nos sonhos mais ridículos de amor. 
(FELLINI, 1994, p. 283) 

 

Sua visão sobre o amor também nos aproxima de antigas questões na clínica 

psicológica com artistas, como aqueles que tentam a experiência desarrazoada da 

poética e do amor. Nesse caso, seria a razão um esforço que normalmente se nega, 

uma tentativa de apropriar-se da vida “excluindo-se” dela?  
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Em geral, chamamos de “razão” ou de “decisão racional” um complexo 

processo que envolve estados corporais, sensações (emoções) e avaliação lógica 

de uma situação. Fellini era da opinião de que ter razão é estar o mais próximo 

possível de uma realidade organizada segundo os padrões da vida constituída: “Se 

você consegue se mover adequadamente dentro desse universo racional, onde o 

privilégio é ter razão, é considerado ‘normal’” (FELLINI, 1972, p. 23). 

Fascinado pelos manicômios e pelos tipos grotescos, não se permitia pensar 

sobre esses campos somente no âmago da razão ou a partir dela: “Já me 

descreveram muitas vezes como louco. [...] Todo mundo é possuído por suas 

obsessões individuais. Parece-me que normalidade significa suportar o insuportável, 

continuar fazendo sem gritar” (FELLINI, 1994, p. 76). 

Ao longo de sua vida, visitou muitos manicômios e ficou com a impressão de 

que era inerente à enfermidade mental uma espécie de individualidade que poucas 

vezes encontramos no chamado “mundo saudável”: “O conformismo, que é 

chamado de ‘saúde mental’, tolhe a individualidade, o cômico e a liberdade” 

(FELLINI, 1986, p. 76). 

Até La voce della luna (1990), a imposição das pesquisas nos hospitais 

psiquiátricos impediam Fellini de fazer um filme sobre doença mental. Ele percebia 

que a realidade cotidiana dos hospitais psiquiátricos era “real demais”, o que o 

oprimia e o deixava deprimido, levando-o a perder o senso de fantasia. De forma 

semelhante à “experiência do ‘fora’”, trabalhada por Foucault.  

 

 

Figura 12: Roberto Benigni e Paolo Villaggio em A Voz da Lua 
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Fellini compreendeu, naquela ocasião, que observar os pacientes do lado de 

fora, registrando elementos e imagens da rotina deles, era uma experiência distinta 

daquela de vivenciar seus dramas e tramas. No entanto, por mais difícil que fosse 

conviver com aquela realidade, Fellini parecia ter a necessidade de comunicá-la 

mediante aquilo que a razão não qualifica como criativo: “Se eu não posso raciocinar 

corretamente, devo estar louco?” (FELLINI, 1972, p.23). 

 

Na vida, como nos filmes, os outsiders sempre me interessaram. 
Estranhamente, são sempre os inteligentes demais ou os burros 
demais que ficam de fora. A diferença é que os inteligentes se isolam 
com frequência, ao passo que em geral os burros e os loucos são 
isolados por outros. (FELLINI, 1994, p. 122) 

 

Ele defendia a “socialização organizada da loucura” (ibid., p. 39) e entendia 

que o que importa na vida “[...] é a realidade criada pelo imaginário, aquela que (nos) 

desafia nos subterrâneos de nossa prisão pessoal” (FELLINI, 1990, p.23).  

Muitos de seus personagens exóticos e exagerados se aproximam dos 

“modos de existir malogrados” definidos por Binswanger em sua análise existencial, 

a qual propõe três modos de existir malogrados: a extravagância, a excentricidade e 

o maneirismo. Esses estudos tinham, segundo Binswanger, por ponto de partida as 

denominações clínicas. 

A seu modo e com os recursos fantasiosos e oníricos de que dispunha, Fellini 

admirava principalmente a capacidade dos indivíduos de transgredir a realidade, “de 

ignorar-se a si mesmos, de agir de forma espontânea e gratuita, de expressar o que 

é insignificante e descartável na vida” (FELLINI, 1994, p. 24). 

Sobre “ser” estranho, exótico, grotesco ou deformado, Fellini costumava ainda 

dizer: “deformado é, sobretudo, o olhar do observador. Ensinaram-nos a não olhar 

para o chamado ‘feio’ e nos explicaram com palavras e exemplos o que devemos 

achar feio e estranho” (ibid., p. 214).  

Freud, citando Jentsch em seu artigo “O estranho”, comenta que 

 

Um dos recursos mais bem-sucedidos de um artista (escritor) para 
criar facilmente efeitos de estranheza é deixar o leitor sem saber ao 
certo se uma determinada figura na história é um ser humano ou algo 
autônomo. E deve fazê-lo de tal modo que sua atenção não se 
concentre diretamente nessa incerteza, de maneira que o leitor não 
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seja levado a penetrar no assunto e esclarecê-lo imediatamente, o 
que cria este peculiar efeito emocional. (FREUD, 1979, p.275) 

 

Os filmes de Fellini também nos aproximam desse “estranho”, tal como 

formulado por Freud. Seus personagens vivem sem medo de sonhar e sem medo 

das consequências do amor, amando ou odiando de forma intensa: “Os loucos, as 

criaturas exóticas parecem descer às profundezas da psique e de lá trazem imagens 

primordiais, mitológicas” (FELLINI, 1994, p.78). A leitura da filmografia de Fellini 

exige, portanto, um constante despojamento estético para acompanhar o autor, uma 

vez que ele muitas vezes segue direções e caminhos inusitados na criação. 

 

A criação artística é o sonho de todo o mundo. O aspecto mais 
importante do trabalho criativo consiste em produzir o contato com o 
eu interior, em atrair para fora o que se tem em si. A fantasia é mais 
sagrada para o homem do que a realidade. Se você ri da realidade 
de um homem, talvez ele o perdoe, mas jamais o perdoará se você 
zombar de suas fantasias. (FELLINI, 1986, p. 272) 

 

Nos termos deste estudo, o conceito de desrazão será utilizado no campo 

psicológico, o que foi nomeado pelo filósofo Peter Pál Pelbart como “pensamento de 

Fora”: um pensamento neutro, “exterior à loucura e, ao mesmo tempo, à razão” 

(1989, p.17). 

A desrazão como fenômeno ontológico, ainda que de forma equivocada, é 

denominada “loucura” por alguns campos teóricos. De acordo com Foucault (1998), 

o processo de construção da ideia da desrazão, entendida como doença, ocorre 

simultaneamente à construção da ideia de razão. Por outro lado, para o filósofo, a 

razão só pode existir em relação à loucura. Essa inferência permitiu a Foucault 

afirmar que todos os discursos científicos denotam um caráter camuflado de poder e 

de práticas do poder. É com a sua obra História da loucura que vai criticar a 

racionalidade no Ocidente, o cartesianismo e as normas em curso de diagnóstico e 

tratamento. 

A pesquisa levada a cabo por Foucault teve ainda o intuito de mostrar uma 

clara divisão entre o saber, a loucura, a razão e a desrazão (CORRÊA, 1990, p. 34). 

Segundo Foucault, o Fora aproxima-se de outros conceitos, tais como o de “não-

origem”, o de “ausência”, o de “inumano”, o de “anônimo” e o de “estranho”. O 

campo da desrazão estaria, assim, sob o signo do Fora (PELBART, 1989, p. 12). 
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Pelbart (1989), comenta que a experiência do Fora se dá como uma 

possibilidade de resistência ao domínio do saber e do poder, como uma forma de 

pensamento que questiona a (des)razão de pensar o impensável, o invisível e o 

indizível; a intensidade da vida que se choca com o poder, e é na linha do Fora que 

isso acontece. 

Para o autor, o uso desmedido da racionalização deseja rejeitar uma parte da 

vida, a que muda, a que delira, a que morre, a que é escura. Para ele, a razão 

necessita produzir um mundo de identidades previsíveis. O imprevisível, múltiplo e 

móvel é excluído e transportado para o lugar do erro, da ilusão ou da desrazão. É 

nesse espaço de desacordo que a desrazão surge, segundo o autor, como uma 

forma de “alteridade extrema”, que encobre o surgimento da loucura enquanto 

sentido de mundo. Essa forma de experiência se dá sob o signo do acaso, da ruína, 

da força e, nesse aspecto, situa-se numa vizinhança assustadora com a experiência 

da loucura, com o que é considerado um pensamento do Fora: 

 

A desrazão torna-se, desta forma, um perigo a ser evitado a todo 
custo. Descartes – e muitos outros depois dele – estarão 
empenhados em elaborar o método perfeito, capaz de livrar a mente 
dos enganos causados por juízos precipitados ou através dos 
sentidos que sempre poderão ser enganados. (PELBART, 1989, p. 
12) 

 

Situando o pensamento do Fora junto aos modos de ser dos personagens de 

Fellini, prossigo questionando se, para o cineasta, o comportamento desarrazoado 

de seus personagens-palhaços diante do amor seria indício de qualquer patologia, 

ou se os discursos e práticas que impõem a normatização ao comportamento 

humano para alcançar o amor seriam por ele considerados as principais causas do 

fenômeno do desamor, do abandono e da solidão humana. 

Nesse sentido, a sensação de estar Fora do amor lhe era muito presente. 

Desde muito jovem, Fellini conviveu com um pressentimento de que algo lhe fora 

ocultado acerca do lado humano do amor. Solidão, incomunicabilidade, 

inconfiabilidade e abandono foram elementos constitutivos dos afetos mais íntimos 

de sua vida. Com o passar dos anos, o amor tornou-se, para ele, uma “[...] forma de 

realizar a experiência do mundo a partir da diferença” (FELLINI, 1972, p. 23).  

Essa é uma questão pontual em seus filmes. Nas histórias fellinianas que 

tratam de abandono e solidão, as naturezas mais individualistas, narcísicas e 
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ingênuas estão sempre mais próximas de uma visão idealista do amor e de uma 

concepção de ser humano mais romântico. 

A esse respeito, a idealização tende a falsificar o juízo,  como pode ocorrer no 

caso da atração amorosa, onde o sujeito se torna menos exigente, mais humilde, 

enquanto o objeto amoroso se torna cada vez mais poderoso. 

De outro modo, a fenomenologia, em particular a de Merleau-Ponty (1994), 

constata que a imaginação e a fantasia, das quais a idealização do amor é uma 

figura, influenciam a nossa percepção da realidade, motivo pelo qual cada pessoa vê 

as coisas à sua maneira quando olha pela própria janela. 

Em se tratando de Fellini, penso que seja perfeitamente dispensável qualquer 

tentativa de separar o real do imaginário, o existente do fabricado, as lembranças do 

passado e o momento presente, os filmes de quem os realiza, porque é justamente 

nisso que reside a particularidade de seu trabalho: na coexistência 

harmoniosamente desorganizada dos sentimentos e atitudes, das ideias e ações. A 

intenção de Fellini de contar uma história real ou verdadeira sobre o amor parece-

nos menor do que a de apreender o sentido do que se apresenta no “espetáculo” 

decadente e triste das relações humanas, o que, segundo ele próprio, é o grande 

motor da falta de amor e de comunicação humana. 

Em termos gerais, pensar o humanismo em Fellini significa reconhecer que 

“ser humano” não é uma condição adquirida ou herdada, mas conquistada. Nessa 

direção, uma série de pensadores refletiu sobre o sentido do existir e da existência. 

O cineasta costumava contar que sempre o acusaram de fugir da realidade e 

de refugiar-se nas idealizações humanistas. Afirmava que nelas ele era sempre o 

ator principal, e supunha que muitos o julgavam egocêntrico por isso. No entanto, 

não se intimidava, opinando que todos tinham o direito de ter sonhos egocêntricos e 

humanistas. Sustentava também que não deveríamos considerar a irrealidade das 

coisas como um panorama de superfície, pois acreditava que “uma paisagem possui 

várias espessuras, e a mais profunda, e não menos real, é a que somente a 

linguagem poética e do amor pode revelar” (FELLINI, 1983, p. 43). Assombros, 

poetização e divinização aparecem nas paisagens de Fellini, sem que possamos de 

fato identificá-los como reais ou imaginados. 

Recordo, nesse momento, as primeiras reflexões de Husserl (1929), que 

resultaram no surgimento da fenomenologia e que refletiram sobre a sua forma de 

conhecer os modos de ser que se apresentam à consciência. Essa descoberta se 
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iniciou com as reflexões do autor sobre ele mesmo. Segundo Husserl, um dos 

principais conceitos da fenomenologia, o conceito de intencionalidade está 

relacionado “à unidade indissolúvel da consciência”, o que quer dizer que não 

aspiramos a uma total objetividade: 

 

O mundo não é para mim outra coisa senão o que existe e vale para 
minha consciência num cogito semelhante. [...] Nela transcorre toda 
a minha vida intramundana, portanto também as pesquisas que 
tenham a ver com a minha vida científica. (Ibid., p. 28) 

 

Essa visão fenomenológica me pareceu também captar a essência da 

motivação de Fellini diante de temas tão complexos como o amor, que obedecem a 

uma lógica diferente da lógica das proposições verbais com que ordenamos nossa 

comunicação sequencial, nas quais predominam a análise e a estrutura sintática e 

racional da linguagem. 

Entre as muitas percepções e expressões de Fellini, deparei-me com sua 

pergunta que talvez traduza uma temática importante a ser desenvolvida do tema 

principal da pesquisa: “O que se pode fazer realmente para colher os aspectos da 

realidade ultrassensível e invisível da vida, do amor e dos sonhos, sem corrompê-los 

com interpretações muito racionais sobre eles?” (FELLINI, 1973, p. 31).  

Os “aspectos da realidade ultrassensível” apresentavam-se a Fellini como um 

conhecimento que não encontrava sustentação nos critérios lógicos racionais, mas 

que se apoiava nos modos de ser de seus personagens e em suas experiências 

pessoais. 

 

Partir para a paisagem interior de qualquer aspecto da vida é 
necessário, mas corre-se o risco de cair numa contemplação mística 
ou, então, de parar na fachada exterior das articulações teóricas. 
(Ibid., p. 23) 

 

Definido o objeto de investigação do trabalho, ou seja, a obra de Fellini, a 

problemática da pesquisa surgiu, para mim, entre os modos de ser de seus 

personagens-palhaços e dos palhaços propriamente ditos, tão presentes em sua 

obra: diante dessa estrutura, a problemática e a hipótese principal da pesquisa me 

apresentaram, respectivamente, a partir dos seguintes questionamentos: 

 Qual relação é possível estabelecer entre os modos desarrazoados do palhaço e 

os modos de ser no amor dos personagens fellinianos? 
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 O que há em comum entre os riscos que um palhaço enfrenta diante de suas 

habilidades extravagantes, de se expor deliberadamente ao desequilíbrio, e os 

modos exagerados e extravagantes com que os personagens fellinianos se 

entregam ao amor? 

 Para Federico Fellini, seríamos palhaços diante do amor? 

 Até que ponto o amor é compreendido por Fellini como um mero espetáculo 

elaborado sob a forma de uma realidade (re)inventada? 

 Fellini (1974, p. 101) disse um dia: “Façamos dos clowns embaixadores do 

amor”. Uma vez que um palhaço não elabora discursos, ou melhor, seu discurso 

mais contundente não busca sustentação nas palavras, é naquilo que não é dito 

que consiste seu argumento mais incisivo sobre o amor? Também assim, 

ausentes de palavras, seriam os encontros mais significativos com o amor? 

Tais questionamentos resultaram na seguinte e principal problemática e 

hipótese na pesquisa: 

 A desrazão (de ser um palhaço) seria um caminho privilegiado de encontro com 

o amor? 

 Seria o amor uma “palhaçada” para Federico Fellini? 

Atentando para esse movimento entre o amor e a (des)razão de amar como 

um palhaço em Fellini desenvolvo uma pesquisa qualitativa, em uma perspectiva 

fenomenológico-existencial. A pesquisa fenomenológica não busca explicar a causa 

dos fenômenos, mas compreender as vivências e descrever como elas se mostram. 

Fenomenologicamente dizendo, o homem está originalmente aberto aos sentidos, e 

estes não lhe são dados de antemão. Nessa linha de pensamento, também atribuo 

ao tema principal desta pesquisa, o amor, essa condição.  

 

 Um caminho para se aproximar de Fellini 

 

 

Figura 13: Fotogramas – A Voz da Lua, Cabíra, Fellini no set, Gelsomina em Estrada da 
Vida 
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Para compreender o caminho que me levou a pensar o tema do amor na obra 

de Fellini, inicialmente foram investigadas as obras cinematográficas pelas quais ele 

atuou como ator ou em participação especial, assim como foi feita uma leitura dos 

livros nos quais ele é personagem e diretor.  

Das 17 obras expostas no anexo da pesquisa como diretor, em três delas 

foram descobertos elementos análogos às imagens circenses e situações contidas 

do sonho descrito no prólogo. São elas; Noites de Cabíria, Fellini 8½ e Ensaio de 

Orquestra. 

Paralelamente a essa primeira investigação, foram levantados os seus dados 

biográficos, principalmente, através de importantes entrevistas e depoimentos 

pessoais. Depois de várias leituras, cheguei ao ponto central da metodologia da 

pesquisa ao identificar as principais características do método de seu trabalho.  

Como é bastante conhecido entre os estudiosos do cinema, Fellini partia do 

caos, de fragmentos da vida (imagens, sonhos, frases, notícias, conversas), de 

elementos aparentemente desconexos, para depois montar uma narrativa coerente, 

mas nem sempre decifrável. Às vezes, ele falava menos à razão e mais aos 

sentidos. A arte de Fellini começa nos parecendo estranha e valiosa, porque nos 

apresenta ideias e atitudes que dificilmente encontraríamos em nosso dia a dia. 

Fellini acreditava que numa “cultura enfaticamente secular e igualitária, perdem-se 

ideias importantes”. 

 

O caminho que cumprimos talvez nunca desperte curiosidades 
importantes; elas podem continuar adormecidas até serem 
provocadas de modo útil pela criação. O estranho, o diferente na arte 
me permite descobrir um impulso quase religioso em mim, a um lado 
aristocrático de minha imaginação ou  uma vontade de passar por 
rituais de iniciação, e tal descoberta amplia o meu senso de quem 
sou. Nem tudo o que nos é necessário está logo à frente, a qualquer 
tempo e lugar. É quando encontramos pontos de contato com o 
desconhecido que somos capazes de crescer.(FELLINI, 1974, p. 67) 

 

Desse modo, a arte é para Fellini um recurso que o permite retornar a uma 

concepção mais valiosa da vida. A aproximação entre os dois; polos vida e obra, 

será vista durante o decorrer do trabalho, mediante a descrição de algumas 

passagens significativas da infância, adolescência e vida adulta do cineasta, 

confirmando que seus filmes são tentativas de reinventar impressões, sonhos, 

vivências, personagens, lugares e fatos que, talvez desencontrados no tempo e no 
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espaço, continuam retidos na sua memória. Fellini nos faz rir das nossas tendências 

ao servilismo e à imitação, também nos aponta um fenômeno genuíno que podemos 

notar nesse contexto entre vida e obra: o amor. 

Em Fellini, é inútil, e perfeitamente dispensável, qualquer tentativa de separar 

o real do imaginário, o existente do fabricado, as lembranças do passado e o 

momento presente, os filmes de quem os realiza. Porque é justamente nisso que 

reside a particularidade de seu trabalho: nessa coexistência desarmonicamente 

harmoniosa. Além disso, há também quem atribua o inegável carisma do cineasta a 

essa miscelânea entre o homem decidido e autoritário e o menino inquieto que se 

deixa entrever em certos hábitos. Esnobe e arrogante, Fellini se irritava com extrema 

facilidade, o que também lhe rendeu a antipatia de muitos colaboradores, 

especialmente dos estrangeiros que não estavam habituados ao temperamento 

oscilante do italiano. 

Desse modo, para realização dos estudos sobre o artista, privilegiei as 

publicações com entrevistas, roteiros de alguns filmes e dois relatos de vida, 

contidos nos livros Eu, Fellini e Federico Fellini, Fazer um filme. A intenção de 

privilegiar os relatos de vida e entrevistas do cineasta condiz com uma tentativa 

captar o fenômeno do amor implicados na acepção de Fellini. Captar a relação 

específica entre o objeto percebido e o ser que visa o objeto é o desafio primordial 

de uma abordagem fenomenológica. 

Assim, este trabalho apresentará, a seguir, no capítulo “Método”, as principais 

referências teóricas do trabalho sob a perspectiva da psicologia fenomenológico-

existencial, fundamentada, principalmente, pelas abordagens do psiquiatra Ludwiger 

Binswanger e pela abordagem dos sonhos utilizada pelo médico psiquiatra Medard 

Boss. 

A partir do conceito de “história de vida interior”, definido por Binswanger, 

como uma exigência interior de sentido e motivação no centro das experiências do 

homem. Desse modo, pretendo analisar o modo como o tema do amor se apresenta 

aos personagens de Fellini, como uma exigência interior de sentido e motivação no 

centro de suas experiências desarrazoadas.  

Segundo o autor, a escolha de um tema que remete à compreensão de uma 

vida humana em termos de uma história interior não é livre. Muitas circunstâncias de 

diferentes ordens, social, física, geográfica, afetiva e independentes da vontade 
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pessoal, determinam “a apresentação do tema em torno do qual irá se tecer a 

história, seja de um povo, seja de um indivíduo” (GAMBINI,1993, p.169). 

O segundo capítulo se inicia como uma compreensão fenomenológica dos 

conteúdos do sonho descrito, que desencadearam o surgimento do tema do amor na 

pesquisa. Em seguida a essa exposição, será feita uma descrição sobre a 

importância dos sonhos na obra de Federico Fellini e sua relação com temas muito 

explorados pelo cineasta, especialmente o amor.  

Os sonhos se apresentavam a ele como manifestação de suas próprias 

experiências e não apenas como uma mera representação delas mesmas. Para 

Fellini, os sonhos eram como experiências concretas, ônticas-ontológica de estar-

no-mundo. Para falar dessa importância, parto de uma exposição da abordagem do 

médico e psiquiatra fenomenológico Medard Boss, a Daseinanalítica, na qual se 

interpreta o sonho como um “modo de ser” no mundo, embora diferente da vigília. 

No terceiro capítulo, “Os palhaços de Fellini: Cabíria, Guido, e os músicos-

palhaços”, com objetivo de fundamentar as análises dos personagens de Fellini, que 

serão abordadas na parte seguinte, descreverei brevemente os modos de ser do 

personagem palhaço para fundamentarmos sua relação e os modos de ser-no-

mundo amor dos personagens de Fellini.  

Ao explorar os estereótipos e situações extremas, os palhaços evidenciam os 

limites psicológicos e sociais do existir. Eles trabalham no plano simbólico com tipos 

que não deixam de ser máscaras que escancaram as estreitas fronteiras do social. 

No quarto capítulo, seguem-se as análises das histórias de vida dos 

personagens: “Cabíria: ser flor, esboço de um retrato do amor”; “Guido e a grande 

roda circense do amor”; “O ensaio da escuta do Amor”; será estabelecido um diálogo 

entre as principais referências teóricas da pesquisa e os modo-de-ser-no mundo dos 

respectivos personagens. Uma característica comum aos personagens fellinianos 

consiste em eles serem criaturas de vida simples, como os palhaços e os 

personagens das histórias infantis na busca pelo amor. O que os caracteriza são 

elementos afetivos e um certo viver infantilizado.  

No universo felliniano vemos personagens-palhaços que, de certa forma, 

regridem de sua posição de adultos, mas sem se tornar crianças. As análises sobre 

os modos de ser de seus personagens partirão da hipótese de que a motivação 

principal em direção ao amor surge sempre de seus modos desarrazoados de ser e 

de existir. 
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Busco entrar em contato com as histórias de vida de dois personagens. Como 

procedimento de pesquisa, utilizo-me de suas vivências e experiências não como 

meros fatos objetivos, mas como fenômenos cuja compreensão se dá a partir do 

modo como apreendem o sentimento do amor e lhe conferem sentido, na interação 

ser-mundo, no processo de significação e constituição do mundo pelo que 

experienciam o amor. 

À medida que as histórias dos personagens Cabíria, Guido e dos músicos 

forem se desenredando, pretendo compor os modos existenciais pelos quais a 

presença (Dasein) se relaciona às características denominadas “existenciais 

estruturantes”, representados aqui pelas noções de abertura, temporalidade, 

espacialidade, corporeidade e historicidade ao longo dessas experiências, bem 

como pela noção de “ser-no-mundo”, que faz menção ao entendimento de que o 

mundo vivido do amor não é dividido em espaços estanques, embora essa divisão 

espacial seja real. 

Com frequência Fellini dizia não querer viver de acordo com os limites 

espaciais da família, Igreja e Estado sob os quais fora criado. Como Guido, 

protagonista de seu filme Fellini 8½, considerava a educação que lhe fora imposta 

pelos pais, pela Igreja e pelo fascismo como pessimista e repressiva. Cresceu 

acreditando ter levado uma vida inteira para superar aquela educação.  

Durante vários anos conviveu com a sensação de que jamais alcançaria uma 

projeção no amor. A essa impressão se misturava seu fascínio por presságios, 

coincidências, sinais misteriosos e estranhezas, os quais produziam nele uma 

imagem esperançosa sobre o encontro com o amor. 

No item “O ensaio da escuta do amor”, será feita uma leitura do filme Ensaio 

de orquestra com o objetivo de aproximar o set do artista, como uma forma de 

questionar o trinômio “criação-amor- desrazão”, muito presente na vida de Fellini e 

de alguns artistas. Por meio de analogia com a “escuta” (des)afinada dos 

personagens músicos de Fellini, será investigado como a escuta afinada pode levar 

o ser humano a experimentar ter um lugar na relação com o outro. O essencial do 

afinar amando estaria na adequação do instrumento ou na possibilidade de ação 

própria dos amantes de se lançarem à escuta. 

Nas considerações finais, sob a inspiração do filme de Fellini Ginger e Fred, 

apresentarei uma reflexão e análise sobre o espetáculo do amor em Fellini na via 

inversa do que faz toda a tradição de um espetáculo sensacionalista. Nos filmes de 
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Fellini, somos obrigados a prestar atenção ao que resistimos a ouvir sobre o amor: o 

silêncio, o vazio, a ausência da qual e na qual nós mesmos nos constituímos, uma 

poética de proximidade entre o silêncio da espera do amor. 

Posteriormente às referências bibliográficas, figura, como anexo, a filmografia 

de Fellini. 
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1. MÉTODO: UM CAMINHO PARA SE CHEGAR AO AMOR E AO 

SONHO 

 

 

   

Figura 14: Set de Fellini 

 

 

Figura 15: Federico Fellini: ação e reflexão 

 

1.1. O percurso do método na pesquisa: uma breve descrição 

fenomenológica 

 

Na busca de um método para esta pesquisa, vivi com a obra de Fellini uma 

relação intensa, com momentos de deslumbramento diante da beleza de seu estilo 

onírico e imprevisível, que revela um cineasta apaixonado pelo exercício de sua 

profissão e momentos de escuridão e dúvidas. A partir dessas experiências, 

vislumbrei transformar em questão teórica a relação que Fellini e alguns de seus 

personagens, Cabíria, Guido, e os músicos de Ensaio de Orquestra, estabelecem 

com o sentimento do amor. 
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Diante de qualquer leitura inicial da obra impactante, fantasiosa e poética de 

Fellini, é comum pensarmos em desestruturação e caos quando pontuamos 

qualquer aspecto dessa leitura em relação às ideias teóricas que fazem parte do 

campo científico. Isso porque, no universo de Fellini, convivemos com muitas ideias, 

imagens, personagens e sonhos aparentemente desagregadores e contrários à 

ordem estrutural em que repousa a racionalidade e a organização lógica de uma 

reflexão no âmbito acadêmico.  

Segundo Scamparini (2012), Fellini não deixa de abordar em seus filmes 

aspectos sociológicos, academicamente pouco estudados como parte de seus 

temas, mas tão importantes na trama de suas histórias. Segundo a autora, assume-

se que a carência de observação científica sobre o emaranhado de significações nos 

filmes de Fellini, principalmente, pelo reflexo de sua poética, cujo onirismo é um dos 

aspectos que distinguem seu cinema “e que localizam mensagens em um nível 

subjacente da comunicação” (SCAMPARINI, 2012).  

Entretanto, na articulação para promover esse encontro, percebi que a minha 

ação de considerar os elementos caóticos e enigmáticos de sua obra de forma 

espontânea forneciam uma abertura na compreensão entre o poético e a 

racionalidade teórica. Abertura aqui significa antes de tudo, poder examinar as 

dificuldades e impedimentos metodológicos que sua obra dispõe, sem negá-la.   

Seguindo essa linha de pensamento, percebi que esses conteúdos, 

aparentemente desagregadores para um trabalho científico, poderiam fornecer 

elementos preciosos e inusitados para esclarecer os impactos que uma obra 

complexa como a de Fellini pode provocar na busca de um método. Em outras 

palavras, percebi que nos limites da racionalidade, da lógica, o pensar poético pode 

apontar muitos aspectos subjetivos que podem ser expostos através de antinomias a 

serem superadas.  

Elas aparecem aqui como categorias que permitem explicitar a experiência do 

sentido. Diante do enigma, aparentemente o que sempre surpreende é a 

impossibilidade de toda e qualquer solução ou descrição. Esse talvez seja um dos 

sentidos de habitar o poético. No entanto, nessa conquista nos tornamos abertos ao 

chamado, ao apelo de uma correspondência cuidadosa. O corresponder de 

“contrários”, então, é escuta e questionamento. Muitas vezes, a consonância 

dialógica é aquele espaço-temporalidade que a ciência, por sua dificuldade de 
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concebê-la e exprimi-la com suas ferramentas de laboratório, insiste em eliminar, 

mas que nós sentimos e vivemos.  

Assim sendo, o inusitado ocorreu ante uma fala particular de Fellini a respeito 

de suas vivências criativas e método de trabalho:  

 

Porque redimensionar aquilo que foi sentido? Por que amornar, 
colocar formas precipitadas nos personagens extinguir alegrias, 
mortificar? (FELLINI, 1969, p. 15)  

 

Dar “voz” a esse outro dentro de nós sempre é motivo para gerar 
ambiguidades e sentidos múltiplos que não são resolvidos nas 
edições ou montagens; contradições não podem ganhar métodos ou 
síntese. (...) Não arrefeço o meu entusiasmo diante de considerações 
de formais, críticas e metodológicas. (FELLINI, 1969, p. 17) 

 

Essa fala levou-me a pensar sobre a importância de encontrar um método no 

qual minhas experiências criativas não fossem desfiguradas e desvalorizadas, e as 

imagens criadas a partir dessas experiências fossem preservadas, como também 

sua contribuição essencial à tese: a de conferir ao sonho descrito no prólogo uma 

expressão significativa e criativa acerca de minha motivação e descoberta de 

pesquisar as vivências dos personagens-palhaços de Fellini articuladas ao tema do 

amor. É nesse sentido, que o sonho me serviu como uma vivência criativa para a 

descoberta do tema e da problemática principal da pesquisa. 

Com relação ao método de trabalho de Fellini, esse surgia para ele enquanto 

percorria os itinerários tantas vezes desconexos ou dissimulados de suas ideias e 

vivências, a partir do que ele denominava de o “mundo da vida”. O “mundo da vida” 

de Fellini pertence ao universo dos sonhos, das ideias desconexas, das 

contradições, dos devaneios os quais podiam nascer de um detalhe insignificante 

como uma cor, uma fala, um gesto, a recordação de um olhar ou de uma música que 

volta à memória. Em Fellini não existia ruptura entre a vida e seus processos 

criativos: “não existe ruptura entre a minha vida e o planejamento de um trabalho 

criativo, que para mim é uma forma da vida” (FELLINI, 1983, p. 56). 

A maneira como construía um filme, seja através da criação de um 

personagem, de um ambiente, uma cidade, situações, e encontros, partiam sempre 

de um modo de subjetivação visando a sua liberdade de criar. Fellini insistia no fato 

de que essa condução estaria relacionada a uma disponibilidade de se deixar ser 

atingido por “temperamentos, humores, emoções, afetos e pela aceitação de suas 
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ideias inusitadas”, prontas para acolher o desconhecido e o indeterminado. Ele se 

afligia quando era pressionado por elementos externos à criação, tais como as 

questões técnicas, as planilhas exigidas pela produção. Fellini não acreditava que o 

cinema deveria transpor a realidade para um universo fictício, mas usar a ficção para 

restituir a realidade, sob uma ótica mais sensível.  

Com relação à criação de seus personagens, sua preferência era, antes de 

tudo, por procurar por rostos, corpos, e modos de ser, como se fossem imagens 

desconectadas de seus personagens, e talvez mudar-lhes o sentido, até inúmeras 

vezes se assim fosse preciso.  

Para ele tratava-se, sobretudo, de acreditar, no escuro, na sua intuição, e 

deixar-se influenciar pelo que representa a realidade autêntica das histórias de vida 

que iam sendo criadas: poder reduzir as questões técnicas a um nível mais simples, 

mas não menos importante para começar desenhar seu método de trabalho sempre 

que iniciava um filme era um dado importante para Fellini: escrever ou editar seus 

filmes era “como ver um filho crescer num caminho cheio de erros, mas belo” 

(FELLINI, 1994, p. 23). 

 

na escuridão, no caos e na ignorância crio e organizo mais. (...) 
Como cineasta, o mais importante é a escolha humana do filme. 
(Ibid., p. 24)  

 

No contato com seus processos criativos, situados entre a vida e a arte, 

percebi que os artistas são particularmente importantes para nos lembrar de que a 

criatividade nos reconcilia com o mais profundo de nós mesmos e se relaciona ao 

gesto pessoal que valoriza as nossas vivências mais genuínas. 

 

Se tiver de apresentar uma estética, ou, mais que isso, uma bússola, 
um critério, um itinerário psicológico, eu diria que meu método é 
muito mais psicológico do que artesanal e me propõe a necessidade 
de criar com as mãos. (FELLINI, 2011, p. 14) 

 

Diante dessas primeiras colocações, o método fenomenológico foi surgindo, 

para mim, como referência principal na pesquisa. Durante o percurso de elaboração 

dessas questões, fui, aos poucos, compreendendo que o método “psicológico” de 

Fellini e o seu modo aleatório e imprevisível pelo qual criava suas personagens 

contribuiriam para essa descoberta. O seu modo de se voltar para os enredos com 
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temas e narrativas existenciais, como o amor, a amizade, o abandono, a solidão e a 

loucura, também foram fatores que me levaram a optar por essa abordagem, assim 

como o desejo de assumir o meu “modo de ser” fenomenológico na pesquisa.  

Como terapeuta, adquiri uma concepção inicial da abordagem 

fenomenológica nessa área, buscando ater-me às suas especificidades teóricas. 

Isso significa assinalar, para mim, a importância de  

 

tentar viver segundo a minha (sua) própria interpretação da presente 
significação da minha (sua) experiência, e tentar dar aos outros a 
permissão e liberdade de desenvolverem a sua própria liberdade 
interior para que possam atingir uma interpretação significativa de 
sua própria experiência. (AMATUZZI, 1987, p. 39) 

 

Assim, como ocorre na reflexão fenomenológica, onde a busca de qualquer 

saber não pode ser antevisto, e só é possível reconhecê-lo por meio das próprias 

vivências e experimentações do indivíduo, a experiência de ir ao encontro da obra 

felliniana e dos processos criativos do cineasta aproximou-me desse tipo de 

reflexão. 

A reflexão fenomenológica vai em direção ao mundo das vivências imediatas, 

no qual todos nós vivemos cotidianamente. Por esse método, procura-se ter acesso 

a uma realidade que apreende o vivido, um saber que remonta às nossas origens. 

Na posição fenomenológica, não se deve buscar regras ou origens causais. O 

princípio básico do método fenomenológico introduzido por Husserl, o iniciador da 

fenomenologia moderna, é o de ir as próprias coisas, de ir ao próprio fenômeno para 

desvendá-lo, tal como se mostra a si mesmo, independentemente de teorias a seu 

respeito.  

 

Os pensamentos, as representações têm origem na vivência pré-
reflexiva, ou antepredicativa, que é anterior a toda a elaboração de 
conceitos e juízos; até as mais abstratas e sofisticadas formulações 
científicas partem dessa vivência. (HUSSERL, 1929, p. 56) 

 

O objetivo de Husserl é eliminar as características reais ou empíricas, 

supérfluas ou acidentais dos próprios fenômenos. Husserl se detém em importantes 

análises como as da consciência, da representação, do sentido, da lógica, da 

significação, da percepção e da intuição. 
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Sabemos que depois de Husserl, o método fenomenológico foi adotado por 

muitos teóricos e em diversas áreas do conhecimento. Apenas para citar alguns de 

relevância: na ética com Max Scheler, na ontologia com Hartmann, na analítica 

existencial com Martin Heidegger, na psicologia da percepção com Merleau-Ponty, 

na psicopatologia com Karl Jaspers, e com Ludwig Binswanger e Medard Boss por 

meio da psicologia fenomenológico-existencial. 

Ainda que dentro do método fenomenológico haja vários caminhos distintos 

de investigação dos fenômenos, essa pluralidade não implica em fragilidade ou 

imprecisão, uma vez que seus princípios e pressupostos não partem de uma visão 

factual e objetiva, mas sim da ênfase em uma visão existencial. A existência se 

revela sempre à luz da própria experiência, em consonância com o sentido literal 

próximo do verbo existir (ek-sistere), indica o movimento de ser lançado e estar 

sempre fora e junto às coisas do mundo. 

É possível falar do método fenomenológico de diversas maneiras. A 

fenomenologia é um vasto projeto que se fecha sobre uma obra ou um grupo de 

obras precisas; ela é menos uma doutrina e mais um método capaz de encarnações 

múltiplas.  

Refletindo sobre esses aspectos, dentre a vasta obra do psiquiatra Ludwig 

Binswanger, a noção de “história interior de vida”, desenvolvida por ele, e sua 

abordagem sobre o amor, a “fenomenologia do amor”, surgiram, para mim, como as 

principais referências teóricas da pesquisa. Também será feita uma breve passagem 

pelos estudos sobre os sonhos do psiquiatra Medard Boss, apenas para assinalar a 

importância desses fenômenos entre as vivências amorosas de Fellini, Guido e 

Cabíria, personagens de 8 e ½ e de Noites de Cabíria.  

Antes de enunciar as respectivas referências teóricas, é importante ressaltar 

que ambas as abordagens receberam forte influência da abordagem de Martin 

Heidegger (1889-1976), filósofo que se aproximou de forma original e significativa 

desse processo de pensamento, cuja repercussão tem sido tão grande quanto a do 

próprio Husserl, o iniciador do método fenomenológico. 

Pela complexidade de sua abordagem, as considerações do pensamento do 

filósofo serão consideradas aqui apenas como objetivo de situar o leitor na proposta 

da fenomenologia existencial, devido à forte influência de Heidegger na obra dos 

dois autores.  
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A esse respeito, Heidegger procurou estabelecer uma ontologia com base no 

método husserliano e terminou por criar a Daseinanaliytik, ou a analítica existencial, 

cuja obra de referência é O Ser e o Tempo, publicada em 1927, onde o autor 

desenvolve sua proposta filosófica que tem como intenção refletir sobre o conceito 

“ser-no-mundo”, este assimilado por médicos e filósofos logo em seguida. Segundo 

o autor, a essência do ser-aí (Dasein) reside em sua existência, assim, as 

características que podem lhe ser explicitadas junto a esses entes são sempre 

modos de ser que lhes são possíveis. 

O termo Dasein, proposto por Heidegger, para indicar a singularidade do ser 

humano, compreende o homem como “ser-aí” situado no espaço e no tempo. O “ser 

aí” é abertura. Aos modos singulares dos fenômenos que se manifestarem nos entes 

e no ser-aí da cotidianidade se destacam os modos ônticos.  

Enquanto o problema da constituição do ser-aí é um problema 

ontologicamente fundamental, a tarefa ôntica consiste em apreender as 

modificações dessa constituição do ser-aí ou, em outros termos, em apreender os 

modos de existência do ser tomado em sua singularidade, ser-no-mundo, 

independentemente da discriminação dos termos entre saúde ou doença, entre a 

conformidade ou não à norma. Ser-no-mundo é ter o ser inserido em um mundo de 

significações compartilhadas. O termo nos remete ao modo como o homem ocupa 

seu espaço, como estabelece suas relações com os outros entes do mundo. 

O pensamento fenomenológico de “ser-no-mundo” serviu assim de base para 

a elaboração de novos caminhos e outra forma de aproximação de outros campos 

da medicina, psiquiatria e psicologia, como ocorreu com os estudos de Ludwig 

Binswanger e de Medard Boss. 

 

1.1.1. Ludwig Binswanger 

 

O pensamento existencial se traduz nos estilos-de-mundo, ou nas formas de 

ser-no-mundo, ou em imagens-do-mundo. Estes começam a se desenvolver muito 

cedo na vida do ser e continuam se desenvolvendo ao longo dela. Assim, são 

aprendidos. Ser-no-mundo nos remete ao modo como o homem ocupa seu espaço, 

ou seja, é ter o ser inserido em um mundo de significações compartilhadas. 

Binswanger construiu seus próprios conceitos nos quais os modos de ser 

patológicos também são considerados modos de expressão do ser no mundo. A 
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analítica existencial e o enfoque fenomenológico na psicologia satisfez, segundo ele 

(1970, p. 45), a “exigência psiquiátrica de uma inteligência mais profunda da 

essência e da origem dos sintomas psicopatológicos”.  

A abordagem de Binswanger propõe assim um olhar diferenciado sobre 

muitos aspectos e fenômenos como o do amor, como uma nova forma de mudança 

radical da perspectiva do sentimento, e o que veremos a seguir na formulação de 

sua “fenomenologia do amor”, após uma breve descrição de seu percurso na 

psicologia fenomenológico-existencial. 

Inicialmente, o trabalho de Binswanger (1820-1880) recebeu grande influência 

da psicanálise, posteriormente, como já foi dito, da filosofia existencial, 

especialmente das obras dos filósofos Martin Heidegger (1889-1976) e Edmund 

Husserl (1859-1938). 

Binswanger encontra na fenomenologia de Husserl a condução mais precisa 

de “se deixar conduzir e levar progressivamente pela natureza das coisas”, de dar-

lhes realmente voz. No entanto, embora a abordagem de Husserl tenha se mostrado 

imprescindível à elaboração de um método “não-objetivante”, ele ainda não se 

mostrava suficiente para o psiquiatra no sentido de colocá-lo à altura da missão que 

julgara sua com respeito à psiquiatria.  

É nesse ponto que o encontro de Heidegger se torna evidente. Ele encontra 

na analítica existencial do filósofo uma confirmação de que “o ser do homem é mais 

que a vida, que sua realidade não pode ser compreendida apenas como uma 

atividade cerebral, mas como ser-aí (dasein)”.  

A partir desses estudos iniciais sobre fenomenologia, Binswanger deu início, 

na década de 1930, a uma nova metodologia terapêutica, a Daseinanálise:  

 

[...] nem a reflexão metodológica, nem a investigação teórica,como 
ainda afirma o neokantismo, estavam à altura da missão de 
fundamentar convenientemente o problema da ciência e da 
psiquiatria em particular....nem a fenomenologia como tal podia 
continuar ajudando-nos nesse caso, mas apenas o projeto filosófico 
não precisamente de uma “imagem” de homem, mas da 
transcendência objetivo-transcendental do ser humano. Por trás do 
problema do respectivo horizonte científico de compreensão e de sua 
respectiva conceitualidade básica, surgia agora o problema do ser 
humano. (BINSWANGER, 1947a) 

 

Binswanger prossegue seus estudos, direcionando seu trabalho em quatro 

segmentos: os estudos sobre psicanálise, os escritos que explicam a fenomenologia, 
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os trabalhos clínicos que caminharam na direção de uma antropologia e os estudos 

sobre os artistas e sobre a antropologia do amor, a “fenomenologia do amor”. 

Giovanetti (1986, p. 293) em sua tese de doutorado sobre a “fenomenologia 

do amor”, comenta que o amor na concepção de Binswanger é considerado como 

forma de um “nós”, de encontro, uma experiência na qual o ser humano ultrapassa o 

seu isolamento. Binswanger, na tentativa de descrever a afetividade do ser, parte da 

concepção “homem-mundo” como fator primordial na qual o homem se revela na 

busca do significado da estrutura do amor. 

Ainda segundo Giovanetti, o psiquiatra prossegue em seus estudos, 

reiterando que tanto os conceitos da psiquiatria clássica como os conceitos da 

psicanálise não consideravam essa estrutura. Diante desse dilema, surge então uma 

nova direção de pesquisa antropológica em psiquiatria que, segundo Binswanger, 

não pretendia fechar o ser humano nem em suas categorias biológicas naturalistas, 

nem em categorias provenientes das ciências do espírito, mas compreender o 

homem a partir do seu aspecto mais íntimo e humano, o amor, e descrever direções 

fundamentais e originais do ser.  

Em 1942, Binswanger publica sua obra mais importante “Crundformen und 

Erkenntnis Menschliche (Formas básicas da cognição humana). Dasein 

(“antropologia fenomenológica”), base da Daseinsanalyse: “é uma interrogação 

sobre os modos existenciais, segundo os quais se revela a presença humana”. 

Segundo Gambini (1993), Binswanger teria encontrado nessa publicação uma forma 

de superar a clivagem sujeito-objeto e aberto a via de acesso para a antropologia 

fenomenológica do amor:  

 

Para a análise existencial não haveria lugar para um “sujeito-carcaça 
privado de mundo”, no qual se desenrolariam todos os processos e 
funções, que possuiria todas as qualidades e cumpriria todas as 
ações possíveis, mas do qual seria impossível dizer como seria 
capaz de encontrar saindo de si num segundo momento um objeto 
qualquer, ou comunicar-se com outros sujeitos. Ser-aí significa 
essencialmente ser-no-mundo e nessa transcendência constituir-se a 
si mesmo. (GAMBINI,1993, p. 149) 

 

O conceito principal, o Dasein ou ser-ai, estrutura-se em diretrizes teóricas 

como a intencionalidade, as existenciais estruturantes, tais como historicidade, 

temporalidade, espacialidade, mortalidade, os campos de aplicação da consciência, 

e a noção ser-no-mundo em relação a três mundos interiores: Eigenwelt (mundo 
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próprio, singularidade), Mitwelt (mundo compartilhado, pluralidade) e Umwelt (mundo 

em torno): 

No Umwelt, está incluído o mundo ambiente, o mundo ao redor e os aspectos 

orgânicos como todas as reações e necessidades fisiológicas. 

O Mitwelt, mundo do “com”, significa o compartilhamento, a relação dialógica, 

a inter-relação entre os seres da mesma espécie, animais ou seres humanos. 

A terceira dimensão do ser-no-mundo do homem, Eigenwelt (mundo próprio), 

corresponde ao relacionamento do homem consigo mesmo. Estão incluídos aqui a 

autopercepção e o modo como cada indivíduo recebe o que vem a seu encontro. Ou 

seja, como percebemos, vivemos e sentimos nossa realidade. 

O conjunto dessas formas constitui, para Binswanger, as maneiras por meio 

das quais se articulam o ser-no-mundo (ln-der-Welt-SeÍn) e o ser-para-além-do-

mundo (Über-die-Welt-hinaus-Sein). Segundo o autor, os modos existenciais devem 

ser compreendidos antropologicamente e não como formas que implicam uma 

escolha preferencial de uma sobre a outra ou que uma deva ser explicitada antes da 

outra. Os três modos de ser no mundo não são isolados nem se revezam, ao 

contrário, apresentam-se de forma simultânea: 

 

A conotação de ser-no-mundo alude ao entendimento de que o 
mundo vivido não está dividido em espaços estanques, embora a 
realidade espacial exista e participe das possibilidades de o homem 
residir em algum lugar, por certo tempo. O mundo vivido ultrapassa o 
tempo e espaço da realidade concreta, compartilhada. Quando se diz 
que o homem é no mundo, que ele se constitui no mundo, fala-se do 
mundo enquanto universo de relações e significados. 
(ROSMANINHO, 2010, p. 35) 

 

A noção de singularidade também surge entre os modos de ser-no-mundo 

como anonimato, próprio, individual, dual e plural e que se combinam com os modos 

de projeto-de-mundo (imagem-do-mundo) e aos modos de ipseidade. O termo 

projeto-de-mundo, contudo, vem acrescentar a noção de “presença” (Daseinsgang). 

O homem como ser-no-mundo entra em cena, em vez do projeto científico 

apreendido cientificamente como sendo aquele da “alma” ou da “psique”. 

Na obra que recebe o título de Formas fundamentais e conhecimento do 

estar-ai humano,3 é que Binswanger tentará, como ele próprio comenta, “completar a 

descrição que Heidegger faz da estrutura do existir humano enquanto cuidado” 

                                            
3
 Grundformen und Erkeentnis menschlichen Daeeins (1942). 
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(Sorge), pela descrição do existir humano como “Amor”. Segundo Binswanger, em 

Ser e Tempo, Heidegger não teria descrito todos os aspectos fundamentais do estar-

aí, sobretudo do “estar-aí-com-os-outros”. 

Para ele, é necessário acrescentarmos à noção heideggeriana de cuidado, a 

dimensão do “Amor”, do estar-com-os outros numa relação dual. É aí que essa 

descrição poderá ser considerada completa. Para o psiquiatra, a unidade na 

dualidade só é possível porque o princípio que rege a relação dual é o encontro do 

nós (Begegnung)4. Encontro para uma situação na qual o outro, é aquele com o qual 

o ser entra em relação e que afeta de alguma maneira o curso de sua existência, 

principalmente na dimensão em que ele (o outro) interfere em seu crescimento. 

 

O amor e a amizade são uma relação originária primária, ou seja 
uma relação originária antropológica que não pode ser derivada mais 
longe. (BINSWANGER apud GIOVANETTI, 1986, p. 227)  

 

Binswanger afirma que amor não pode ser compreendido de maneira 

fenomenológico-antropológica, a partir do ser-no-mundo no sentido da preocupação 

e do cuidado, segundo Heidegger; mas somente no sentido do ser-para-além-do-

mundo (Über-in-welt-hinaus-seins), isto é, como um estar-em-casa (Heimat) e no 

momento eterno em oposição ao ser-no-mundo e no tempo (ibid. p. 229).  

 

A espacialidade do Dasein como amor não deve ser compreendida a 
partir do “ente intramundano como instrumento”, uma vez que sua 
orientação e distância não se determinam a partir da frequentação do 
instrumento, mas a partir do desejo ardente (Sehnsuch) do Dasein 
pela unidade e totalidade. O espaço do Dasein como amor não 
poderia ser então determinado, delimitado.  

 

O amor seria assim considerado um espaço aberto, sem limitação, que se 

mantém continuamente em expansão: “Um espaço da plenitude, do universal, do 

inesgotável, desvinculado de qualquer condicionamento mundano”, e a 

temporalidade do amor de um mesmo modo, “não poderia ser compreendida a partir 

da finitude do Dasein, a partir da morte, da angústia, da culpabilidade”, mas sim da 

infinitude do Dasein: “O ponto de partida da análise binswangeriana se apoia em 

                                            
4
 Em nossa exposição da posição de Binswanger sobre o “amor”, estaremos utilizando em grande 

parte como referência central a tese de doutoramento de José Paulo Giovanetti, apresentada, em 
1986, na Universidade Católica de Louvais, Psychologie Géne’tique et Phénoménologie de l’amour- 
Étude seu Winnicott et Binswanger. 
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dois pilares: o ser-no-mundo e a compreensão da existência na eternidade” (ibid., p. 

257). Binswanger busca superar, através de seu ser-para-além-do-mundo do amor, 

justamente a finitude: 

 

A historicidade da existência baseia-se na morte, na culpa, na 
angústia, na liberdade limitada concedida pelo destino pessoal, a 
finitude do cuidado. No modus amoris, ao contrário, qualquer 
limitação, de qualquer tipo, é superada, assim como toda limitação 
temporal e espacial. O modus amoris é portanto o único a poder 
superar a individualidade que se historiciza; somente ele oferece a 
possibilidade de se destacar da insegurança do movimento e da 
contingência. (BINSWANGER, 1951, p. 108) 

 

Binswanger irá se defender das críticas que tal abordagem recebe do próprio 

Heidegger, afirmando que a descrição heideggeriana do estar-aí teria somente se 

explicitado em relação ao ser em geral, e nunca numa direção antropológica. O 

psiquiatra passa a não mais nomear seu trabalho de análise existencial, começando 

a chamá-lo de “antropologia fenomenológica”. 

Assim, a tese de Binswanger de que é o amor que possibilita a convivência e 

a inter-relação dos homens na questão da subjetividade e da existência do ser; 

coloca o homem diante de seu destino, como um eu, fazendo escolhas e exercendo 

sua liberdade, comunicando-se com outros sujeitos e exercitando a 

intersubjetividade do nós. Ser-no-mundo como ser da existência por amor a si 

mesmo, é “ser-além-do-mundo” como ser da existência por amor a nós, que 

designou, simplesmente, com o nome de amor. 

A caracterização de sua fenomenologia do amor não propõe, assim, um 

determinado uso instrumental, um proceder técnico do amor. Ele propõe um 

desdobramento das questões do sentimento, a partir da transposição para o plano 

ôntico dos conceitos antropológicos. Binswanger defende a cientificidade de sua 

abordagem fenomenológica, afirmando que a análise existencial não coloca 

nenhuma tese ontológica em um conteúdo essencial que determina o ser-presente, 

mas faz enunciações ônticas, quer dizer, enunciações sobre constatações efetivas 

operadas sobre as formas e as estruturas do ser-presente: “O amor não seria uma 

realidade exterior a nós mesmos” (BINSWANGER, 1962, p. 27). 

Ser-no-mundo além do mundo se aproxima da relação “Eu-Tu”, tal como 

postulada por Martin Buber. A relação dual ou como diz o próprio Binswanger, “à 
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maneira do nós do amor ou da amizade” implica numa relação de reciprocidade, 

uma penetração recíproca e não apenas um estar ao lado um do outro. Amar seria, 

então, um modo peculiar de existir, baseado principalmente na relação “Eu-Tu”, 

denominada “dual”: um modo sintonizado de existir, considerando-se que nele “[...] 

conseguimos transcender o factual ‘ser-no-mundo’ como ‘encontro’ com o ‘nós’ [...]” 

(BINSWANGER, 1949, p. 23).  

O conjunto dessas formas equivale as maneiras através das quais se 

articulam o ser-no-mundo (In-der-welt-Sein) e o ser-além-do-mundo (uber-die-welt-

hinaus-sein), que devem ser compreendidos antropologicamente e não como modos 

que implicam uma escolha preferencial de um sobre o outro como encontro. 

Citando Binswanger, Giovanetti (2007) define o termo “encontro” como uma 

situação onde o outro é aquele com o qual entramos em contato e que não funciona 

mecanicamente ou indiferente às ressonâncias do nós, ou modo dual. Para que se 

instale esse modo encontro (dual), é preciso que ambas as partes sejam afetadas, 

que os indivíduos signifiquem um para o outro algo que caiba numa estrutura 

relacional, e que a visão do outro como ser-no-mundo seja fundamental e 

inacabada, para que as possibilidades do encontro com o amor possam sempre ser 

recriadas. 

Segundo o autor, quando um indivíduo se fecha para o encontro, a 

possibilidade de ele lidar com o nós, um EU-TU5 é negada e os vários processos de 

socialização e comunicação são interrompidos. Optar por uma relação determinada, 

por um encontro técnico seria impor um domínio do EU-ISSO, sem a possibilidade 

de considerar o ser como construtor de relações intersubjetivas. Ao contrário, o 

encontro precisa ser considerado no âmbito de uma experiência compartilhada entre 

eu-outro, no âmbito do ser e não apenas no do fazer. 

Abrir-se para o diálogo do “nós” seria experimentar possibilidades de contar 

com o EU-TU e o EU-ISSO numa dimensão capaz de representar o EU como 

referência do que é próprio do humano. Quando percebe e experimenta sentir o 

outro numa dimensão relacional, o indivíduo deixa de se apoiar exclusivamente nos 

aspectos intelectuais e avaliativos e compreende, principalmente compartilhando as 

formas livres de expressão próprias do amor e de um encontro amoroso. Desse 

                                            
5
 Ao definir a relação interpessoal como aquela que possui correspondência com os conceitos “EU-

ISSO” e “EU-TU”, Buber (2007) ressalta que o EU deve sempre se revelar como humano, através 
tanto do relacionamento EU-TU quanto do relacionamento EU-ISSO. 
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modo, é na relação “eu-outro” que o ser produz várias possibilidades de estar no 

mundo. Cada ser é singular e plural ao mesmo tempo, sendo que da sua 

especificidade decorre distintas maneiras de dialogar com o outro e com o mundo 

em totalidade. 

A esse respeito, Binswanger (1967) diz que é no amor e apenas nele que a 

pessoa é capaz de experienciar, como uma totalidade do nós, “a finitude e o infinito, 

o fato e a essência”. É no amor que se realiza o verdadeiro “nós”, no qual cada 

parceiro é criador e simultaneamente ativo e passivo, masculino e feminino. Essa 

inconcebível e inexplicável qualidade do amor “[...] é um mistério que se realiza no 

duplo milagre de amar e ser amado” (ibid., p. 461). 

 

isto é, do modo dual do ser humano, desse  nós que constitui o eu e 
o tu fundidos no amor. (BINSWANGER, 1967, p. 374) 

 

O psiquiatra levanta outro ponto relevante em sua abordagem ao propor o 

termo “ser no mundo” como transcendência (BINSWANGER, 1970a). Ele tenta 

superar a distinção sujeito-objeto, que corresponde à dissociação eu-mundo, tão 

consagrada nas ciências da natureza e na relação com o amor. “Ser-no-mundo”, 

portanto, não é uma abstração, mas uma ocorrência concreta; acontece e realiza-se 

nas múltiplas formas de comportamento humano e nas diferentes maneiras de 

relacionar o amor às coisas e às pessoas.  

Assim, “ser-no-mundo-além-do mundo” teria como objetivo descrever “[...] 

como e de que maneira os entes se fazem ‘ser-aí’ acessíveis ao amor, entendendo 

entes tanto como homens quanto como coisas” (BINSWANGER, 1973, p.166). 

 

“Ser” não é uma estrutura ontológica existindo em algum 
supermundo que se manifesta uma vez ou outra na existência 
humana. Ser-no-mundo consiste na maneira única e exclusiva do 
homem existir, se comportar e se relacionar às coisas e às pessoas 
que encontra. (BINSWANGER, 1977, p. 28) 

 

Também para uma melhor compreensão da fenomenologia do amor em 

Binswanger, Giovanetti (1986) comenta que devemos afastar, em um primeiro 

momento, as concepções de amor, que predominam até hoje, dos gregos aos 

românticos. Para o autor, embora o lugar do amor seja decisivo na vida humana, é 
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de se esperar que se encontrem dificuldades na investigação de sua natureza 

complexa e inexaurível. 

Na pesquisa antropológica sobre o tema, Binswanger não pensa 

necessariamente em um fenômeno sentimental, místico, nem em uma concepção 

ética do amor, de Eros, de caridade ou de conotação fraterna. Nessa abordagem, a 

maneira de ser do amor surge como a forma mais original do Dasein (ser-aí) e com 

um papel determinante na edificação da compreensão da presença humana: “[...] o 

encontro amoroso do ‘nós’ não apenas como momento físico, de um eu isolado, mas 

como resposta à existência do outro” (ibid., p. 43). 

Binswanger considerava que a análise dos elementos que constituem a 

estrutura do ser ultrapassando o mundo revela o Dasein como amor em dois pilares: 

ser no mundo e a compreensão da existência no eterno. 

 

Ser-no-mundo que se projeta como presença no mundo, e a 
compreensão da existência no eterno revela de maneira inesperada 
e profunda suas estórias de vida, na tentativa de descrever e 
compreender seus projetos do mundo. Lá onde isto parecia até o 
presente, impossível. (BINSWANGER, 1970a, p. 23) 

 

Desse modo, segundo Binswanger, o que interessa ao psiquiatra é como o 

homem se coloca em seus diversos projetos de vida diante do amor, que buscam 

mostrar que é preciso compreender não só as atitudes isoladas do ser em relação 

ao amor, mas também o movimento de sua vida, os quais revelam uma aposta 

conjunta de aproximação das diferenças. Nesse sentido, para Binswanger (1970c), a 

palavra mais adequada para a tradução do Dasein como amor é “presença”. 

Inúmeros conceitos derivaram-se dessa concepção sobre o amor “que 

considerava os territórios dos fenômenos ou dos objetos dentro da  totalidade do 

indivíduo chamado amor” (ibid., p. 54). 

A tarefa do analista existencial seria, portanto, descrever a partir da estrutura 

primordial do ser-aí, (Dasein) o projeto-de-mundo presente nas experiências 

neuróticas e psicóticas, consideradas como determinantes dessa estrutura e como 

os entes se tornam inacessíveis aos modos de “ser-aí”, sejam esses entes homens 

ou as próprias coisas. 

Para Binswanger (1977), as estruturas antropológicas do homem, e as formas 

fundamentais da presença como fundamento das formas existenciais que são 

estudadas pela Daseinanálise estão fora da distinção necessária para o médico, 
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consequentemente, para o psiquiatra, como tal que estabelece distinções entre os 

campos considerados sadios e patológicos (ibid., p. 63).  

A Daseinanálise de Binswanger se apresenta assim como uma dupla 

significação. Por um lado, ela impulsiona a pesquisa empírica psicopatológica e 

metodológica e, por outro, separando-se o conceito existencial da ciência, ela coloca 

a psiquiatria na medida de avaliar a realidade, a possibilidade e os limites de seu 

projeto científico do mundo ou de seu horizonte transcendental (GIOVANETTI, 1986, 

p. 45). 

Mais tarde, o estudo das três formas da existência malogradas 

(BINSWANGER, 1972) extravagância, exotismo e maneirismo, seriam um exemplo 

de um retorno à fenomenologia de Husserl. De acordo com Tatossian (2006), seria 

por isso que a fenomenologia psiquiátrica atual, sob a influência de Binswanger, 

teria se orientado em direção a Husserl em sua obra tardia, centrada sobre as 

noções de egologia, de constituição genética e de mundo da vida, mundo-do-viver 

ou, talvez melhor, mundo vivido (Lebenswelt).  

Desse modo, serão essas as pontes de ligação teóricas entre as análises das 

“histórias de vida” dos personagens de Fellini, Cabíria, Guido e os músicos. A 

argumentação será reforçada por uma colocação histórica das experiências vividas 

pelos protagonistas, destacando o caráter “intencional ou espiritual” dessas 

experiências denominado por Binswanger de pessoa individual, assim como “a 

relação espiritual dos conteúdos vividos”, nomeada por pelo psiquiatra de “História 

interior da vida”. 

Pelo termo “História interior de vida”, Binswanger define uma exigência 

interior de sentido e motivação no centro das experiências do homem. Segundo o 

autor, a escolha de um tema que remete à compreensão de uma vida humana em 

termos de uma história interior não é livre. Muitas circunstâncias de diferentes 

ordens, social, física, geográfica, afetiva e independente da vontade pessoal 

determinam “a apresentação do tema em torno do qual irá se tecer a história, seja 

de um povo, seja de um indivíduo” (GAMBINI, 1993, p. 169).  
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1.1.2. A abordagem de Medard Boss sobre os sonhos 

 

 

Figura 16: Fellini e o sopro da criação 

 

Medard Boss (1903-1990), médico psiquiatra do Instituto Daseinanalítico de 

Psicoterapia e Psicossomática de Zurique, é considerado, ao lado de Binswanger, o 

fundador da Daseinanálise, abordagem fenomenológica que identifica os modos 

pelos quais cada indivíduo está inserido no mundo, guiado por sua própria visão de 

mundo, e que “[...] capta em suas próprias vivências a essência do psiquismo e de 

seus sonhos” (CARDINALLI, 2004, p. 27). 

Boss comenta que, na medida em que somos capazes de visualizar nossos 

sonhos, o conteúdo deles retém nossas vivências unicamente “[...] na forma de um 

passado sonhado que foi presente durante o sonhar agora-passado” (BOSS, 1979, 

p. 167). Segundo esse autor, nesse processo, às partes e ao todo de um sonho são 

dadas ênfases diversas, porque cada sonhador valoriza a seu modo um 

determinado elemento significante, e é daí que advêm os significados particulares, 

ou seja, a partir de sua história de vida, de tudo aquilo que constitui sua existência e 

suas experiências. 
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Todas as formas de experienciar aquilo que encontramos em um 
sonho coincidem exatamente, enquanto dura, ao estado de sonhar, 
com as maneiras que vemos os entes em nossa vida desperta. (Ibid., 
p. 40) 

 

Para Boss, podemos aprender muita coisa acerca do sonhador atentando 

para os fenômenos que se apresentam ativos a ponto de penetrar no sonho e se 

manifestar à luz de sua compreensão. Em sua obra Na noite passada eu sonhei... 

(BOSS, 1979), comenta, ao relatar alguns sonhos, que somos chamados em nossa 

vida por “tudo o que nos vem ao encontro”. Para ele, somos sempre atraídos por 

coisas à nossa volta que percebemos possuir um sentido ou por aquilo que, mesmo 

não sendo capazes de perceber ou responder de imediato, procuramos tornar 

consciente em várias formas, sendo uma delas o sonhar. 

 

[...] as noites que passamos sonhando nunca desaparecem nem se 
vão. Elas permanecem como uma parte vital de nossas vidas 
presentes e futuras, tal como qualquer evento passado da vida 
desperta. (Ibid., p. 186) 

 

Com esse comentário, Boss quer dizer que “ter sonhos” é o mesmo que 

existir ou ser de um modo específico, existindo como sonhador (BOSS, 1975, p. 45). 

 

Ter sonhos é existir ou ser de um modo específico, modo este 
distinto do estar desperto. Se, de outro lado, falamos em ter ou fazer 
os nossos sonhos, deixando implícita uma posse, já teremos 
objetificado esse modo existencial específico, o nosso ser-no-mundo 
onírico, transformando-o em algo ao alcance da mão, localizado num 
ponto específico do espaço. (BOSS, 1979, p. 174) 

 

De acordo com Boss, as experiências oníricas que apontam para condições 

existenciais não conscientes em nossa vida desperta também podem surgir em 

sonhos, porque, segundo ele, todos os fenômenos humanos já são pré-

compreendidos em sua essência. 

Do ponto de vista ôntico, nossos sonhos são imagens vivas e de intensidades 

diferentes. Ao acordarmos, naqueles primeiros instantes, as imagens da consciência 

onírica começam a se transportar para a consciência de vigília e a orientar-nos, no 

espaço aberto de nossas imagens e pensamentos, à lógica da intensidade, da 

simultaneidade e da justaposição de suas imagens e pensamentos: “Como um ‘modo 
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do estar-no-mundo’, o sonhar é tão real quanto a vida desperta” (BOSS, 1979, p. 173). 

Nessa perspectiva, o que importa é a nossa relação com o sonhado, é a maneira 

como o compreendemos. 

Numa série de cursos promovidos por Boss e ministrados por Heidegger a 

médicos, denominada “Seminários de Zollikon” (1959-1969), a psicopatologia 

enriqueceu-se com um pensamento fundamental que foi além das questões da 

existência, fenômenos como os sonhos e distinção cartesiana sujeito-objeto. Boss 

utilizou-se da ontologia heideggeriana do Dasein (ser-aí) na sua concepção sobre o 

existir, assim como da expressão do método fenomenológico para a compreensão 

dos fenômenos patológicos e sadios.  

A partir desses aspectos, adotou em sua teoria psicológica os aspectos 

existenciais que estruturam o Dasein (ser-aí) como um modo diferenciado de 

descrever os fenômenos – tais como os sonhos, a esquizofrenia e os sintomas 

psicossomáticos –, e de dizer onde o homem se apresenta primordialmente como 

ser-em-relação.  

No livro Ser e tempo (Sein und Zeit), de 1927, no qual interroga o sentido do ser, 

Heidegger deu-se conta de que é preciso primeiramente compreender aquele que se 

interroga, ou seja, o homem e sua existência. A estrutura do homem como ser no 

mundo. Não como lugar geográfico, mas como a totalidade das relações. 

Os psicólogos fazem uso do termo “Dasein”, denominado por Heidegger 

como “ser-aí”, para caracterizar as singularidades do ser humano. A fenomenologia 

busca elucidar as características singulares do ser humano, adotando um método 

próprio, inaugurado por Husserl (1929, p. 23), com o objetivo de alcançar a essência 

dos fenômenos e utilizado por Martin Heidegger na compreensão dos sentidos do 

ser. 

 

O existir-humano, ou Dasein, que é a matriz comum tanto do estar 
desperto quanto do sonhar, revela-se a um observador não 
tendencioso como um “ek-statico” abrir-se dessa clareira que 
chamamos de “mundo”. É a erupção de um campo amplo de 
sensibilidade, de abertura significado-compreensão. (BOSS, 1979, p. 
181) 

 

Influenciado pela filosofia heideggeriana e a partir de um enfoque analítico-

existencial, Boss (1985, p. 23) considerou os sonhos como “mensagens existenciais 
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que versam sobre o próprio sonhador”. O sonhar, nesse sentido, apresenta-se como 

um conjunto de elementos acontecendo de forma vivencial: 

 

As pesquisas psicológicas ou psicopatológicas têm de se basear no 
fenômeno primordial do existir do homem, ou seja, na relação da 
concepção humana com suas vivências. (BOSS, 1997a, p. 12) 

 

1.1.3. Caminhando entre a fenomenologia de Ludwig Binswanger e os 

modos de ser dos personagens-palhaços de Federico Fellini 

 

1.1.3.1. O objetivo de pesquisa 

A escolha pela abordagem de Binswanger, fundamentada em sua 

“fenomenologia do amor”, deu-se em razão da concepção desenvolvida pelo 

psiquiatra sobre o amor encontrar forte ressonância na relação que Fellini 

estabelece com o personagem palhaço, uma relação permeada por um grande 

encontro amoroso. Na linguagem binswangeriana, o palhaço seria, para Fellini, “ser-

no-mundo além do mundo” amor. 

Com seu senso crítico e afetuoso, Fellini procurou retratar a realidade mais 

árida das relações humanas a partir de seu circo-cinema, captando o sentido do 

amor através de sua sátira afetuosa, que significava, para ele, o mesmo que um 

palhaço dá a si mesmo: graça, desprendimento, leveza e a oportunidade de criticar a 

sua própria realidade, parodiando, zombando e buscando, “[...] no traço singular das 

caracterizações humanas, o elemento universal que é o amor” (FELLINI, 1973, p. 

34).  

Entre os principais eixos da fenomenologia do amor, e os três modos do 

mundo, Umwelt, Mitwelt, Eingenwelt, encontro inspiração para analisar o tema do 

amor em sintonia com os modos de ser dos personagens-palhaços de Fellini. As 

formas particulares de ser no mundo destes serão, então, concebidas por um 

esboço, o chamado projeto de mundo. Este definirá certa textura, um campo através 

do qual ideias, desejos e comportamentos em relação às suas vivências amorosas 

serão reconhecidos enquanto “Histórias Interiores de vida”.  

Assim, a análise da existência no sentido binwangeriano teria, como fim, 

descrever com e de que maneira os personagens fellinianos fazem acessíveis as 

suas formas particulares e singulares de existência diante do amor, formas de ser aí 
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no amor, bem como fazem acessíveis a todos os entes, entendendo entes tanto 

como homens como coisas, através do amor. 

Fenomenologicamente dizendo, valho-me assim dessa possibilidade para 

pensar a problemática central desta pesquisa: o amor é uma palhaçada para 

Federico Fellini e na história de vida de seus personagens? 

O termo “palhaçada” é empregado aqui como sinônimo de “palhacice”, uma 

vibração, uma energia que contorna e ativa o modo de comunicação do palhaço: 

“Palhaçada ou palhacice é a matéria do palhaço, matéria vibrante e comunicativa” 

(BOLOGNESI, 2003, p. 23). 

A “palhacice” no universo felliniano não significa assim distanciamento, mas 

confronto com nossos sentimentos e necessidades. E, para fazer entender seu 

encontro com os palhaços, o cineasta afirmava que a lembrança desses 

personagens sempre lhe possibilitava ver o sentimento do amor de maneira risível, 

através de um mundo que se transfigura em jogos non-sense sobre as relações 

humanas. 

 

Não é fácil amar, também se tornar inútil, por mais que se estude, 
que se aplique e que se esforce, a menos que a vida, com suas 
eventualidades, venha ajudar. E apurou-se que as eventualidades 
são sete: as escolas que frequentamos, as famílias que nos acolhem, 
os vexames que sofremos, as esperanças desfeitas, os fantasmas 
que nos visitam, os vagabundos em que nos tornamos e as 
demências das quais não escapamos no amor. (FELLINI, 1983, p. 
56) 

 

Por (des)razões que Fellini afirmava desconhecer, o amor era para ele um 

modo de existir como um palhaço, para além dos papéis convencionais que 

desempenhamos diante do amor. De muitos personagens, ele diz que aprendeu o 

amor para além dos papéis convencionais que estamos acostumados. De 

Casanova, seu personagem sedutor, por exemplo, ele diz que aprendeu o “quanto é 

doloroso viver sem amor” (FELLINI, 1994, p. 183). 

No caminho dessa aproximação, entre as muitas cenas dos personagens-

palhaços em que percebi um espaço para a investigação do tema do amor, uma 

imagem em particular ajudou-me a pensar a problemática da pesquisa como uma 

forte conotação em sua obra: 

Na última cena do filme Os Clowns, um clown branco e um augusto vão ao 

encontro um do outro, reconciliam-se e partem juntos: 
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Bario começa a tocar a corneta. Do alto, de um lugar pouco preciso, 
lá no alto da lona do circo, responde o som de uma outra corneta. 
Bario toca de novo. Dois clows, um augusto e um branco. 
A outra corneta responde, um pouco mais perto; pouco a pouco 
percebemos o palhaço, muito jovem, com uma expressão de alegria 
meio maluca, que toca a corneta e se aproxima cada vez mais de 
Bario, como se respondesse sua chamada. Bario toca, o outro 
responde, se aproximando. No final, os dois estão no picadeiro, 
continuam a se aproximar, tocando e caminhando de maneira lenta, 
Antes de ficarem realmente lado a lado, apagam-se as luzes, e as 
notas das duas cornetas também se apagam. (cena dos clowns em I 
CLOWN de Fellini) 

 

Fellini pergunta: “Por que uma situação amorosa parecida comove tanto?”. 

Penso que é porque as duas figuras (palhaços) encarnam um mito que está dentro 

de cada um de nós: a reconciliação dos contrários (um clow branco e um augusto), a 

unicidade do ser diante do amor, as circunstâncias nas quais se apresenta aos 

nossos olhos um fato que diz respeito à nossa dificuldade de conciliar as 

incompreensões e diferenças, o “nós” que diz do amor. 

A mágoa que existe na contínua guerra entre o clown branco e o augusto não 

se deve, segundo Fellini, “à música ou a algo parecido”, mas às circunstâncias nas 

quais se conciliam duas figuras de humores distintos: “o clow branco e o augusto 

são o professor e o menino, a mãe e o filho mimado, poder-se-ia dizer, por fim, o 

anjo com a espada flamejante e o pecador” (FELLINI, 1983, p. 165). 

A relação entre os personagens-palhaços “opositores” (augustos e clowns 

brancos) produz em Fellini um encantamento e uma motivação próximos à 

perspectiva de Binswanger sobre o amor, ou seja, à possibilidade de 

compartilhamento ou ao oferecimento de uma possibilidade de aproximação de um 

sentido vivido, como uma tentativa de sair do âmbito estritamente racional, 

oferecendo um pano de fundo, um tom, um clima, uma atmosfera que nos ajuda a 

aproximar do sentimento do amor experienciado. 

O palhaço coloca-nos o avesso das relações pacíficas ao inverter o mundo 

convencional e sua lógica. Vestido ao avesso, convida-nos a estabelecer com ele 

outras relações de sentido com esse mundo regulador das normas de 

comportamento e dos sentimentos, e a explorar a possibilidade de que, 

principalmente, o riso, a graça, o cômico e o erro estejam presentes na conciliação 

dos opostos e de que talvez o amor na perspectiva binswageriana, o “nós”, possa 
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ser visto e revigorado como espetáculo de criação coletiva, das diferenças que se 

harmonizam. Eles são “presença” na vida e na obra de Fellini, na medida em que o 

cineasta percebe o modo como o palhaço se abre para o risco, para o instável, e 

engendra-se em muitas de suas especulações tais como: 

 inverte a cena de amor convencional, romântico, sedutor; sem contudo se 

desgarrar do romantismo. 

 inverte o modo como as coisas sobre o amor são pensadas e reveladas pela via 

da moralidade, a coragem de reconhecer a indigência.  

 o palhaço confunde e atrapalha os signos comuns dos afetos cotidianos 

determinados pelo que a educação familiar e a socialização conservadora 

debilitaram. Ele nos põe em contato conosco, com o nosso espaço interior. 

Como presença no mundo, os personagens-palhaços espacializam-se (raum 

gibt), temporalizam-se (sich zeigt), mundanizam-se (welthich) e coexistem 

(mitdasein) na medida em que Fellini os convida a experimentar o mundo de uma 

forma improvisada, exposta, e ali criar relações mágicas e imaginativas sobre o 

amor. Os personagens fellinianos experimentam o amor por uma lógica 

extravagante, exótica, do ridículo. Nesse cenário, o amor talvez torne-se assim um 

espetáculo menos repetitivo. Fellini ensina que é preciso recriá-lo, invertê-lo, botá-lo 

ao avesso e instalar outras possibilidades de sentido para nutri-lo. 

 

O palhaço encarna a natureza do amor, que exprime o aspecto 
irracional do homem, o componente do instinto, aquela porção de 
rebeldia e de contestação contra a ordem superior que existe em 
cada um de nós. Diante do amor é uma caricatura do homem em 
seus aspectos de animal e de criança, de zombado e zombador. É a 
sombra do amor. A sombra morreu? O amor morre? (FELLINI, 1994, 
p. 164) 

 

Vale ressaltar que a ideia do palhaço na visão de Fellini é a de que o 

sentimento desse personagem não se resume apenas a exagerar os atos. A ênfase 

no emprego de sons, de falas e da sua corporeidade indica uma intenção maior, 

mais significativa. Em seus filmes, a expressão sério-cômica não está presente 

apenas nos palavrões, nas obscenidades e nas algazarras dos palhaços, mas 

também nos sons mais suaves da narrativa do amor de seus personagens. 
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O circo e os palhaços foram um deslumbrado céu aberto na secura 
das emoções e da falta de amor que me cercava na infância. 
(FELLINI, 1972, p. 120) 

 

1.2. Uma breve passagem pelos sonhos em Federico Fellini 

 

A propósito dos sonhos na vida dos personagens fellinianos será elaborada 

uma breve passagem pela abordagem do psiquiatra Medard Boss sobre os sonhos, 

apenas com a intenção de ressaltar a importância desses fenômenos na vida dos 

personagens de Fellini: Cabíria, Guido, e do próprio Fellini. 

Devido ao caráter impressionista dos sonhos do cineasta, muitos deles foram 

inscritos em seus filmes e inspiraram as histórias de vida de personagens. Ele 

projetou-se em seus filmes.  

Podemos identificar uma característica ou outra nos personagens de Os 

Boas-Vidas e naqueles vividos por Marcello Mastroianni em A Doce Vida, Fellini 8½ 

e A Cidade das Mulheres (1980). Por outro lado, retratou várias vezes indivíduos 

sonhadores e “lunáticos”, como o Salvini de A Voz da Lua, a Giulietta de Julieta dos 

Espíritos, o Guido de Fellini 8½, Cabíria, a Wanda de Abismo de um sonho, o 

Snaporaz de Cidade das Mulheres, o protagonista de A Tentação do Dr. Antônio, o 

tio de Amarcord, dentre outros. Nos sonhos desses personagens, Fellini se permitia 

falar de seus sentimentos e segredos. 

Para ele, assim como para seus personagens, era sempre possível ver e 

ouvir os sonhos em vigília: “vê-los e ouvi-los de maneira a torná-los uma imagem 

viva na vida na tela e ir ao encontro de seus desejos mais íntimos e honestos”, que, 

segundo o próprio cineasta, “é onde residem as raízes fundamentais de nossa 

criatividade e afetos” (FELLINI, 1983, p. 23). Ao atribuir aos sonhos tais qualidades, 

Fellini disse, reiteradamente, que “os sonhos e o cinema inscrevem o indizível e o 

invisível do que insistimos em chamar de realidade” (1972, p. 23). 

Os sonhos sempre lhe serviram também como primeiras ideias e cenários 

para seus filmes e a criação de seus personagens. E para compreendermos essa 

relação do cineasta com o ambiente do sonho, reencontro uma de suas ideias que 

afirmava que tais dimensões e aspectos “dilatam sempre o ‘nascimento’ de um filme” 

(FELLINI, 1978, p. 23). 

A relação que ele estabelece com os sonhos, ao longo de sua vida, instigou-

me uma questão: uma vez que abria um espaço enorme para que sua vida fosse 
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concebida como um sonho, constituiria a realidade comum, com sua tendência à 

repetição, uma estrutura aprisionante para o cineasta? O principal sentido que os 

sonhos emprestariam a ele e a seus personagens seria um conhecimento real que 

assenta na possibilidade da sustentação da confiança de que algo desses 

fenômenos se estabelece como um modo de ser-no-mundo-além do mundo, amor? 

 

Nem sempre os meus sonhos são sonhos em sonhos de sono. O 
sonho surge no subconsciente; a visão é, em contrapartida, uma 
idealização consciente. Consigo sonhar de olhos abertos, imaginar 
alguma coisa e realizá-la. Então, não estou dormindo de verdade, 
estou vivendo, de verdade, o amor. (FELLINI, 1994, p. 66) 

 

Para Fellini, levar os sonhos a sério, suportá-los ou aprendê-los era como se 

aprende uma profissão. O papel dos sonhos na vida, assim como do amor, era ao 

lado da arte, uma oportunidade para superar a precariedade das relações e 

condições humanas. Para ele, da mesma maneira que o indivíduo através dos 

sonhos exprime a parte de si próprio mais secreta, misteriosa, inexplorada, que pode 

corresponder ao subconsciente por exemplo, assim também a coletividade, a 

humanidade, faria a mesma coisa através dos artistas. A produção artística não 

seria mais do que a "atividade onírica da humanidade" (FELLINI, 1980a, p. 126). 

Os artistas corresponderiam a função de elaborar, organizar com o próprio 

talento os conteúdos criativos: 

 

A atividade do homem que sonha, que parece automática, no artista 
conforma-se a uma técnica, a uma linguagem de representação, a 
uma simbologia, e o artista reconhece no seu ato de criar uma 
maneira de por ordem em qualquer coisa que existe, de a fazer 
aflorar à perceptibilidade sensorial e intelectual; é o arquétipo da 
criação que se renova, isto é a passagem do caos ao cosmo, do 
indiferenciado, confuso e inapreensível, à ordem, isto é, ao expresso, 
ao realizado. (Ibid., p. 126) 

 

Desse modo, Fellini pensava que no artista era mais forte o sentimento de 

fazer do que sua finalidade. 
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2. SONHOS E PALHAÇOS 

 

 

 

Figura 17: I Clows 

 

2.1. A compreensão do sonho: uma descrição fenomenológica 

 

Como acontece nos filmes, que nos fazem perguntar sobre as 
fronteiras entre a realidade e a ficção, também com relação aos 
sonhos podemos crer que eles nos retiram do presente e remetem-
nos tanto ao passado quanto ao futuro, projetando um percurso 
inusitado da realidade. (FELLINI, 1996, p. 23) 

 

De acordo com Bahiana (2012), a fase inicial, denominada “desenvolvimento”, 

é uma etapa essencial, ainda que menos conhecida, na realização de um filme. Para 

a autora, o “desenvolvimento” é “a rede de segurança do projeto de pesquisa de 

qualquer filme” (ibid., p. 12). É nesse momento de casulo que uma ideia, um enredo 

ou um prólogo provam ser uma possibilidade criativa que nos leva à problemática do 

projeto e a uma palavra-chave. Essa etapa do projeto começa a se concretizar na 

medida em que alguma referência teórica ou problema são assumidos de modo 

pessoal pelo(s) criador(es) do projeto, que vai(vão) transformando o sentido e as 

histórias neles contidos. 

Ainda que para o campo científico as analogias não nos deem um 

conhecimento exato, é com o propósito de pensar essas associações que aqui 

estabeleço uma analogia com as etapas de construção de um filme.  

Uma vez que inicio esta tese motivada por um sonho, que marcou de modo 

singular o “desenvolvimento” da pesquisa; após me ater a vários sentidos do sonho, 

a decisão pelo tema da pesquisa, o amor, surgiu como um fenômeno que estava se 
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fertilizando, se descortinando no meu pensamento. Também desse modo foi a 

minha releitura dos filmes de Fellini e de alguns de seus sonhos levados a público. 

No âmbito científico, no caso específico de uma tese, as referências aos 

elementos oníricos podem levar-nos a pensar em desestruturação, enquanto a 

concepção de sistemas teóricos conduz-nos à ideia de organização. Ainda que haja 

uma infinidade de experiências que não possam ser comunicadas e elucidadas de 

forma científica, elas podem instigar, provocar um start em processos mentais 

conscientes. As imagens obscuras e difusas que vão surgindo numa pesquisa 

também podem ser consideradas como pistas, trilhas que levam ao encontro do 

tema, ao momento em que somos possuídos pela presença incisiva das ideias e 

palavras.  

E esse talvez seja um dos pontos mais significativos na elaboração de uma 

tese. É quase como a experiência de ir ao cinema. Um filme (uma tese) conversa 

conosco como um sonho, por ideias, palavras e imagens, às vezes dispersas, 

elípticas, exigindo de nós a contrapartida de preencher as lacunas, de absorver e 

entender o que é apenas intuído e o que não é visto por completo. 

Paralelamente à descrição e ao desvelamento do sonho, fui tomada por uma 

forte inspiração poética durante as reflexões iniciais da pesquisa, o que resultou na 

criação de um outro projeto paralelo ao doutorado: um livro de entrevistas com 

artistas (compositores) que influenciaram minha formação de musicista. Aliás, fortes 

inspirações poéticas e descobertas intensas foram os grandes guias desta pesquisa, 

na forma de encontros, alguns inusitados, mas sempre inspiradores, coincidências e 

acasos juntos à obra de Federico Fellini. 

Segundo Paz (1982), quando, em estado onírico ou de inspiração poética, 

percebemos um objeto qualquer, este se apresenta a nós com uma pluralidade de 

qualidades, sensações e significados, e essa pluralidade unifica-se 

instantaneamente no momento da percepção. Desse modo, “o elemento unificador 

deste conjunto é o sentido” (ibid., p. 131), e este não é o fundamento somente da 

linguagem para o autor, mas de toda a apreensão da realidade. O sentido e o 

poético são algo singular para cada um de nós. 

 

O poético não é algo dado, que se acha no homem desde o 
nascimento, mas algo que o homem faz e que reciprocamente faz o 
homem. O poético é uma possibilidade, não uma categoria a priori 
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nem uma faculdade inata. É uma possibilidade que nós mesmos 
criamos em nós. (Ibid., p. 201) 

 

O autor (ibid.) compreende a inspiração poética como uma voz que a pessoa 

ouve em sua própria consciência e que é aliada e inseparável do ato criativo e de 

sua própria expressão. Diante de tais experiências, Paz comenta que também 

podemos passar a afirmar que essa condição pode estar relacionada às nossas 

aspirações mais racionais, sintonizadas com algo da ordem do inusitado ou do 

inexplicável que não percebemos rapidamente. Isso se justifica, porque “os 

elementos racionais são constituídos pelas mesmas ideias de absoluto, perfeição, 

como valor objetivo e objetivamente obrigatório” (ibid., p. 167). 

A esse respeito, é importante dizer que a razão como instrumento de 

pesquisa e investigação do poético é acessório necessário, mas não capta a 

situação a não ser a posteriori. Portanto, diante de uma realidade cotidiana ou de um 

sonho que, de repente, revela-se como nunca visto e surpreendente, talvez só mais 

tarde consigamos compreender todo esse processo de descobertas. Quando, 

porém, a razão interroga o poético, essa condição só é possível a partir e na 

emoção subjetiva do indivíduo, e não para reduzi-la ao discurso inteligível, 

interpretando um sentido pretensamente oculto sob a névoa poética.  

Se tentarmos compreender essa condição racional de um ponto de vista 

existencial, como um modo-de-ser essencial de pronunciar o que é real para nós, 

como não tratar desse ponto de partida desde o modo como o sentimos ou 

compreendemos, bem como os problemas de definição e conceito?  

Nesse momento poético e ao mesmo tempo racional de aproximação entre a 

realidade e o sonho na tese, deixei-me guiar, como Fellini, pelas imagens, como 

uma fábula que contamos a nós mesmos, o que, para o cineasta, possuía o mesmo 

significado de uma história real ou de um acaso significativo: 

 

Os sonhos são pequenas fábulas que contamos a nós mesmos, 
pequenas estórias reais ou pequenos e grandes mitos que ajudam a 
compreensão das coisas. Também são considerados por mim como 
estórias reais. Naturalmente, não é preciso pedir aos sonhos um 
auxílio imediato e contínuo para modificar o próprio comportamento 
diurno e muito menos entregar-se inteiramente ao prazer do 
espetáculo noturno. (FELLINI, 1972, p. 15) 
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Em seguida ao surgimento do tema, recordei que Fellini manteve durante toda 

sua vida uma enorme admiração pelo psicanalista Carl Gustav Jung. Os estudos de 

Jung sobre os sonhos abriram, para Fellini, possibilidades e lançaram muitos 

sentidos sobre o campo dos sofrimentos psíquicos, tais como a loucura e a 

desrazão, até então desconhecidos para ele. O encontro com Jung fez com que 

ressoasse dentro de Fellini a criação de personagens, segundo o próprio Fellini, 

“lunáticos” 

 

O que admiro sem reservas em Jung é ele ter sabido achar um ponto 
de encontro entre a ciência e a magia, entre o racional e o fantástico, 
pelo racional e irracional nos consentindo passar pela vida a nos 
abandonar à sedução do mistério, com o consolo de sabê-lo 
assimilável à razão. (FELLINI, 1986, p. 128) 

 

Nesse momento de descoberta, também me vieram à lembrança as palavras 

de Nise da Silveira, psiquiatra e criadora do Museu de Imagens do Inconsciente, no 

Rio de Janeiro sobre Carl Jung e sua abordagem: “um homem desperto”. Segundo 

Silveira, Jung era um “homem desperto” porque seguia fielmente e corajosamente 

seus sonhos e de seus pacientes com graves sofrimentos psíquicos. 

 

Sonhos de um homem desperto: quem aqui não tem medo do 
inconsciente? Quando o inconsciente se manifesta, não se pode 
dizer não. É preciso encará-lo, enfrentá-lo. O inconsciente é um 
oceano. A criatividade tem uma natureza borboleteante. Não há 
criação possível sem o caos. (SILVEIRA, 2006b, p. 89) 

 

A intenção de uma reflexão sobre o universo da desrazão e os modos dos 

personagens-palhaços de Fellini relacionados ao tema do amor ainda não estava 

nítida. No entanto, havia o pressentimento de que esses conteúdos poderiam ser 

fonte de inspiração futura para a pesquisa junto ao tema do amor.  

Mas, o contato com a obra de um cineasta inventivo e cheio de imaginação  

como Fellini, resulta sempre em reflexões, desejos e ações; e a inspiração acaba se 

apresentando. E no caso de seus filmes, o incongruente, o absurdo, o contraditório e 

o arcaico presentes nas práticas desarrazoadas de um palhaço são elementos 

bastante estimulantes, para os sentimentos e afetos, as impressões e reflexões. 

Ainda descortinando o fluxo descontínuo do sonho, no momento da 

lembrança, a verdadeira Passos deu lugar a uma cidade da imaginação e dos 
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primeiros afetos da infância. A cena de Benjamin (palhaço Pangaré) pareceu-me 

muito próxima da minha encenação pessoal, quase como um remake. 

Naquela manhã, junto à recordação, veio à tona um desejo: o de enviar um e-

mail a Selton Mello, diretor e protagonista de O Palhaço, para lhe contar o meu 

sonho e solicitar uma entrevista com ele.  

Como se já desconfiasse (ou soubesse inconscientemente) o rumo de meu 

sonho (minha “embarcação” na pesquisa e livro de entrevista), percebi que o 

único CD que levara naquela viagem foi Saudações, de Egberto Gismonti, no qual 

há uma faixa que se chama “Sertões veredas VII (Palhaço na caravela)”. 

Coincidência? 

A “embarcação” de Gismonti trata “[...] de uma viagem no tempo e no espaço, 

num intercâmbio permanente” entre música, palhaços e cinema, “onde nada sai 

ileso, tudo se transforma por obra de uma intensa miscigenação” (GISMONTI, 

encarte do CD Saudações). A música e sua interpretação pelo próprio compositor 

me inspiraram a decidir investigar a presença assídua dos palhaços na vida e obra 

de Fellini. A “viagem” ao universo circense de Fellini, e a vontade de mergulhar no 

tema do (grande) amor ficavam nítidos nesse momento, mediante os primeiros 

rascunhos do prólogo e a música de Egberto Gismonti. 

Ainda navegando no fluxo das lembranças, editei e guardei uma sequência 

com imagens do sonho na intenção de mostrá-la a Selton Mello. Queria apresentá-la 

como uma grande descoberta — como no cinema, onde, por uma espécie de magia, 

o estático torna-se dinâmico e uma figura ou imagem congelada é animada com ou 

sem motivo aparente.  

O cinema, com suas possibilidades ilimitadas de dialogar com os 

espectadores, não se restringe a um campo de contação de histórias: ele se amplia 

como “tela de projeção” de nossas realidades e também de nossas fantasias. 

“Muitas vezes estas imagens aleatórias e sem sequências podem soar de forma 

estranha ao espectador; mas isto é, simplesmente, o cinema” (GURFINKEL, 2008, p. 

45). 

Apesar do entusiasmo, eu hesitei, num primeiro momento, em tentar contato 

com o diretor. Afinal, o que poderia haver de surpreendente ou interessante num 

sonho de uma estranha, a não ser para ela própria? Por que seria preciso comunicar 

o sonho a ele? 
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Há algo por detrás dos sonhos? O que eles importam para a nossa 

experiência? Há sonhos e sonhos, e recordá-los dá-nos a sensação de criar e recriar 

a memória de alguns dos acontecimentos de nossa vida. A memória, nesse sentido, 

não funciona como um banco de dados de imagens e sentidos aleatórios, mas como 

um suporte para a criatividade. Sonho e amor, revelados sob a forma de símbolos e 

imagens, associam-se também à linguagem artística. O encontro com a arte como 

um processo, como afirmação da vida e não como forma invocatória de um 

compromisso entre a ausência irremediável e a presença imaginária, permite um 

contato com os núcleos primitivos do self, anteriores às sínteses egoicas: “A arte 

não é uma tentativa de obturar a falta ou reparar o dano” (LUZ, 1996, p. 54). 

Certamente, também por meio de obscuras associações, nossos desejos 

mais íntimos vêm à tona. Diante do desafio de apreender aquilo que nos escapa no 

desejo, muitas vezes temos a tarefa de atribuir significado e um status preciso a 

essas vozes oníricas reprimidas. No entanto, quando procuramos dar respostas a 

algumas interrogações, pode acontecer que, em nome da “lucidez” e da razão, 

nossa mentalidade cartesiana aponte para o temor que a cultura e seu prestígio 

podem nos inspirar, e que coloquemos em segundo plano nossa imaginação e suas 

“descobertas”. 

Sabemos também que o mundo das imagens, do cinema e dos artistas 

provoca seduções, ilusões, fantasias e devaneios. Ainda assim, sob o prisma 

racional mencionado acima, o de privilegiar a busca de uma interpretação 

considerada correta e única, pensei, como já disse, em abandonar a ideia de relatar 

meu sonho a Selton Mello. No entanto, como as imagens também falam uma 

linguagem específica, própria e mítica, resolvi arriscar. E, alguns dias depois, meu 

pedido de entrevista foi por ele aceito. Esboçava-se, então, o livro de entrevistas. 

Compreendi que meu desejo de entrevistar o diretor do filme estava 

relacionado à admiração que os artistas despertam em nós e à forma como eles 

“nos fazem permanecer vivos” (WINNICOTT, 1971, p.65). A arte como uma 

experiência de afirmação da vida suscita em nós a consciência e a possibilidade de 

sermos mais criativos diante de nossa vida íntima. 

Para Winnicott, os artistas fazem-nos permanecer vivos nos momentos em 

que experiências desagradáveis ameaçam nossa sensação de realidade e 

segurança, de continuidade e ação, de estarmos realmente vivos e de sermos reais. 

Mais do que qualquer outro profissional, o artista relembra-nos que a guerra entre 
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nossos impulsos e a sensação de segurança (ambos vitais para todos nós) é eterna 

e que se desenrolará dentro de nós enquanto estivermos vivos (ibid., p. 65). 

Uma entrevista com o diretor do filme implicava, também, observar o que se 

passa por trás das câmeras, a saber mais sobre os processos internos de criação do 

artista e, quem sabe, um pouco de sua vida. Assim como toda linguagem tem suas 

regras, cada diretor de cinema possui um olhar próprio, específico, sobre os 

processos de criação. E, se nossa vida é dominada pela busca de descobertas, 

poucas atividades talvez revelem tanto a respeito da dinâmica desse anseio quanto 

entrar em contato com uma obra artística que nos mobiliza ou com o mistério. 

Ao contrário de meus temores iniciais, percebi que, após ter assistido ao filme 

O Palhaço, a passagem da imagem à imaginação havia me motivado a criar o 

projeto do doutorado. Passado um tempo, tive a sensação, quase certeza, de que o 

presente está atravessado pelo passado e que as “viagens” ao mundo imaginário e 

ao da criação, em direção aos sentimentos mais íntimos, não raro nos lançam em 

situações de descobertas e ações imprevistas. 

Hoje, relembrando e descrevendo todo esse percurso entre a imaginação da 

infância e a percepção do sonho, percebo que o esforço em “hospedar” a fantasia da 

infância se encontrava muito próximo da expectativa de fazer uma longa viagem, na 

qual o destino e a chegada não eram tão importantes quanto a própria vontade de 

me preparar para viajar.  

Esse esforço também se aproximava de uma forte intuição e de uma 

sensação criativa muito forte e potente de que eu nada podia fazer a não ser seguir 

meu sonho e ir adiante, para qualquer lugar, pois os lugares e as situações seriam 

meras desculpas e detalhes, e buscar por um único significado para essas 

percepções, no momento das descobertas, não era o que realmente importava. É 

essencial dizer que grande parte do conteúdo do meu sonho foi sendo recuperado 

lentamente, após mais ou menos um mês desde o dia em que ocorreu. 

Coincidências e acasos: ganhei, na manhã daquele mesmo dia, 31 de outubro 

de 2011, — data em que vi o filme O Palhaço, de Selton Mello, e data do falecimento 

de Federico Fellini e do nascimento de Nise da Silveira —, uma espada dourada e 

uma mala antiga de viagem extremamente semelhantes aos objetos que aparecem 

na última cena do filme, na qual a personagem de Larissa Maciel (uma menina), 

deitada em sua cama e sonhando com o circo, observa a imagem de São Filomeno 

(padroeiro dos artistas) junto a um ventilador. Naquela ocasião, eu ainda não sabia 
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que o dia 31 de outubro era o da data do falecimento de Fellini e do nascimento de 

Nise da Silveira, e que o significado do nome Egberto é espada luminosa e dourada.  

Diante desses fatos, pensei, juntamente com Ab Saber: até que ponto os 

sonhos se assemelham a um filme que existe apenas em seu processo de exibição 

e que possui um final? No entanto, como nos sonhos, os filmes não acabam na 

última cena. Os filmes não “[...] são só um filminho que passa e acabou” (AB 

SABER, 2005, p. 8). Será que devemos sempre nos deixar guiar por essa 

“maquininha de cinema que temos dentro de nossa cabeça... uma maquininha que 

projeta imagens na nossa cabeça quando a gente dorme, igual a um filme?” (ibid., p. 

8). 

Recordo-me que, no início da escrita do prólogo, busquei várias justificativas 

no campo científico que pudessem me autorizar a escrita do sonho no corpo do 

trabalho: os sonhos podem revelar angústias emocionais, diversos simbolismos, 

anseios reprimidos e sentenças filosóficas e, assim, apresentar soluções criativas para 

problemas cotidianos. 

No entanto, à medida que vamos descobrindo e fortalecendo a possibilidade 

de sonhar, temos a necessidade de criar algo novo, sem que seja preciso dar uma 

forma definitiva e final a essas ideias. Na arte tanto quanto nas demais experiências 

criativas, buscamos desvelar algo que vivemos e dar voz ao que experimentamos, 

mas, ao fazê-lo, infelizmente, com muita rapidez, obstruímos a possibilidade de 

essas experiências falarem por si mesmas. 

Valorizando a analogia entre sonho e filme, uma vez que ambos são 

representações de imagens em movimento, também associo esses 

questionamentos a uma fala de uma personagem de François Truffaut, em A noite 

americana, que contraponho aos temores iniciais que me foram surgindo quando da 

exposição do sonho, das descobertas e dos contatos: “Algumas pessoas são felizes 

na vida; outras, no cinema. Nós fazemos parte da segunda turma”. Talvez Fellini e 

eu, que temos em comum o amor pelo cinema e pelo (a)mar, também façamos parte 

dessa segunda turma. 
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Figuras 18 e 19: “Eu, Fellini” — O(a) mar— Eu, Eliane 

 

2.2. A vida é um filme, um sonho 

 

Em “Como ver um filme” (2012), Bahiana comenta que as motivações para 

querer fazer um filme são geralmente inexplicáveis, contraditórias, insuspeitas e, de 

modo especial... oníricas (ibid., p. 21). Caberia então a pergunta: de que modo um 

filme seria a busca de uma realidade sonhada? 

 

O filme se abre para nós. Passamos a compreender intenções e 
planos de quem nos propõe o sonho do dia e a ter os apetrechos 
para aceitá-los ou não. O filme se torna como deve ser: uma 
conversa, de preferência, inteligente. (Ibid., p. 9) 

 

Fellini manteve durante toda a sua vida uma visão muito peculiar sobre os 

sonhos, baseada num feérico relacionamento com o mundo, como se este fosse 

uma grande atmosfera de sonhos, de abertura e receptividade ao desconhecido. 

Para o cineasta, o sonhar, mais do que uma mera abstração, decodificava a 

realidade não de uma forma contemplativa ou crítica, mas vivida de maneira intensa. 

Reais ou imaginárias, sonhadas ou vividas, diante do sonho as normas da sua vida 

cotidiana eram questionadas. 

Devido ao caráter impressionista dos sonhos de Fellini, muitos deles foram 

inscritos em seus filmes. Para ele, era sempre possível “vê-los e ouvi-los” de 

maneira a torná-los uma imagem viva na tela e ir “ao encontro de seus desejos mais 

íntimos e honestos”, que, segundo o próprio cineasta, “é onde residem as raízes 

fundamentais de nossa criatividade e afetos” (FELLINI, 1983, p. 23). Ao atribuir aos 

sonhos tais qualidades, Fellini disse, reiteradamente, que “os sonhos e o cinema 

inscrevem o indizível” (FELLINI, 1972, p.23). 
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Figura 20: Sonho e realidade 

 

Os sonhos sempre lhe serviram também como primeiras ideias e cenários 

para seus filmes. E, para compreendermos essa relação do cineasta com o 

ambiente de um sonho, reencontro  uma ideia de Fellini, que  afirmava que tais 

dimensões e aspectos “dilatam sempre o ‘nascimento’ de  um filme” (FELLINI, 1978, 

p. 23). 

A relação que Fellini estabeleceu com os sonhos ao longo de sua vida me 

levantou uma questão: uma vez que Fellini abria um espaço enorme para que sua 

vida fosse concebida como um sonho, constituiria a realidade comum, com sua 

tendência à repetição, uma estrutura aprisionante para o cineasta? Os sonhos 

emprestariam a Fellini um conhecimento real do que não estaria fechado apenas em 

estruturas lógicas? 

 

Nem sempre os meus sonhos são sonhos em sonhos de sono. O 
sonho surge no subconsciente; a visão é, em contrapartida, uma 
idealização consciente. Consigo sonhar de olhos abertos, imaginar 
alguma coisa e realizá-la. Então, não estou dormindo de verdade, 
estou vivendo de verdade. (FELLINI, 1994, p. 66) 

 

Com 6 anos, o futuro cineasta já imaginava que havia duas vidas em uma só. 

Não havia distinção entre a realidade de seus sonhos, o cotidiano e a vida desperta: 

“Sempre tenho dúvida, tudo começa com a crença de que alguma coisa seja 

possível. Isso me aconteceu de fato ou apenas sonhei?” (ibid., p. 22). Para o artista, 

a distinção entre ambas as formas era uma questão secundária. 
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Mais tarde, já cineasta, como já notamos, estabeleceu contato com a teoria 

junguiana. De Jung admirava e invejava sua honestidade inabalável. Embora tenha 

estabelecido estreito e intenso contato com a psicologia analítica de Jung, Fellini não 

adotou uma postura analítica na compreensão de seus sonhos.  

Compreendia que, quando se explica um sonho, destrói-se o mistério e ele se 

torna banal. A abordagem da psicologia analítica em sua vida não modificou sua 

percepção sobre os sonhos, mas o ajudou, de maneira racional e intelectual, a 

compreender uma impressão que sempre o acompanhou: a de que “a intensa vida 

na fantasia era um presente de que deveria cuidar” (ibid., p. 145). 

Em conversa com a biógrafa Charlotte Chandler (1994), Fellini comenta que 

nunca teve necessidade de procurar, na condição de paciente, um psicoterapeuta 

para interpretar seus sonhos. Para ele, o próprio sonhador — no caso, ele mesmo — 

pode fazê-lo. 

Seu amigo, doutor Ernst Bernhard, tornou-se uma importante referência na 

compreensão de seus sonhos. Eles se conheceram quando Fellini 8½ tomava forma 

em seus pensamentos, e Fellini chegou a dizer que foi nesse filme e em Giulietta 

degli spiriti que seu interesse pela psicoterapia ficou evidente. 

Discípulo de Jung, Ernst Bernhard apresentou a Fellini o mundo das ideias 

junguianas: “Bernhard me motivou a anotar meus sonhos e as alucinações, em 

forma de sonhos, que eu tinha às vezes. Eles tiveram um papel importante em meus 

filmes” (FELLINI, 1994, p.145). 

Durante três décadas, de novembro de 1960 a agosto de 1990, Fellini 

registrou e ilustrou seus sonhos. Numa centena de narrações oníricas com vários 

enfoques — mágico, místico, visionário, religioso, sensual e racional —, seus sonhos 

expressavam conteúdos líricos, satíricos, alegres, melancólicos, dramáticos, trágicos 

e fantasiosos. 

Alguns anos mais tarde, em 2007, seus sonhos foram reunidos em dois 

diários, publicados pela Fundação Federico Fellini, de Rimini, sob o título II libro dei 

sogni. Os sonhos marcaram a sua vida e a criação de seus personagens. Segundo 

Sut (2010), muitos dos sonhos de Fellini com desastres são metáforas da solidão, do 

medo e da insegurança do artista.  

Alguns deles seriam frutos da elaboração de suas relações conflituosas com 

produtores cinematográficos (Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, Alberto Grimaldi, 

Andrea Rizzoli, Angelo Rizzoli e Franco Cristaldi, entre outros), como se pode 
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perceber nas próprias anotações de Fellini. Outros demonstram sua cumplicidade 

com alguns de seus colaboradores, entre os quais se destacam Ennio Flaiano, 

Tonino Guerra, Liliana Berti e Nino Rota, e seus vínculos com Roberto Rossellini, 

Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi e Marcello 

Mastroianni. 

Sonhos com personalidades, como Jung e Picasso, e com seus familiares, 

pais e irmão, também foram anotados por Fellini. Segundo Sut (2010), merece 

destaque o sonho — segundo a autora, um sonho muito reticente — que Fellini teve 

com o então arcebispo de Milão, o cardeal Montini, no dia 15 de abril de 1962. 

Montini perseguira o filme La dolce vita, lançado por Fellini em 1960, e, em 1962, foi 

eleito sucessor do pontífice João XXIII, tomando o nome de papa Paulo VI. No 

sonho em questão, num ambiente sombrio, iluminado por velas, o cardeal Montini 

fixa a escuridão com seus olhos de gelo, e Fellini decide afrontá-lo: 

 

— Eminência, tem confiança em mim? 
— Nenhuma! —, responde-me seco, como uma chicotada. É claro 
que nunca acreditou sequer por um momento na mensagem cristã 
que muitos críticos, estudiosos e sacerdotes encontraram nos meus 
filmes. 
— Crê que eu seja religioso? —, pergunto. 
— Oh! Isto sim! —, responde súbito. — Está escrito em sua face que 
é religioso. 
— Seus olhos são estupendos, Cardeal! —, digo, um pouco 
bajulador. (FELLINI, 2006, p. 78) 

 

Além dos sonhos, os diários de Fellini revelam-nos imagens sobre ocultismo e 

misticismo, sua busca pelo sobrenatural, suas compreensões do horóscopo e do I 

Ching e previsões de videntes e magos. Neles é também possível perceber o homem 

como artista e sua relação com o tempo: “Na última década, os sonhos são escassos 

e as páginas são preenchidas com linhas desencantadas, confissões nostálgicas de 

um cineasta diante da nova realidade da televisão, argumento do filme Ginger & 

Fred” (SUT, 2010, p. 1). 

Nessa época aumentam as indecisões, os períodos supersticiosos, o 

fatalismo e o descontentamento de Fellini: “Insônia e indutores de sonhos, 

lentamente se apagam as luzes nas projeções inconscientes junto às sombras reais 

da via Veneto, cenário romano imortalizado no filme La dolce vita” (ibid.).  

 



 
 

100 

Ao final da leitura do “Livro dos Sonhos”, compreendemos o monstro 
marinho que encerra La dolce vita, o louco solitário que grita por uma 
mulher em cima de uma árvore em Amarcord (Io mi ricordo), o harém 
do protagonista de Oito e meio ou a presença do rinoceronte no 
desfecho do filme E la nave va, mas resta a dúvida se o mundo de 
fantasias e realidades fellinianas foi revelado ou se encontramos um 
universo ainda mais misterioso. (SUT, 2010, p. 1) 

 

Poder comunicar seus sonhos era, para Fellini, sinônimo de abertura e 

receptividade para com o desconhecido, para com o surpreendente que possuía 

correspondência direta com sua vida cotidiana, desperta. Também foi essa a minha 

intenção ao relatar meu sonho no prólogo da pesquisa: que os leitores deste 

trabalho possam emprestar um caráter de surpresa, de descoberta e conhecimento 

ao que, talvez, possa lhes apresentar a priori difuso ou obscuro, tal como um filme 

ou um sonho de Fellini; que, com um pouco de abertura e disponibilidade, possamos 

ser levados a sempre querer passar para trás das câmeras e saber mais sobre os 

seus sonhos. 

 

2.2.1. Dois sonhos de Federico Fellini sobre o a(mar) 

 

Em uma de suas últimas entrevistas, Fellini revelou dois sonhos relacionados 

ao mar e ao amor. 

Sonho 1: Em alto mar, “via” seu corpo morto flutuando. 

É importante dizer que Fellini sempre quis estar perto do (a)mar, inclusive na 

hora de sua morte, quando manifestou o desejo de ser velado diante do mar e ao 

lado de pessoas amigas e muito amadas. Dos elementos da natureza, o mar de 

Fellini foi presenteado com o significado de transcendência, já que muitos de seus 

filmes terminam com ele: “Dependendo do segmento de meus filmes, o mar se 

parece com os sonhos de amor e morte” (FELLINI, 1974, p. 45). 

Sonho 2: Novamente diante do mar, Fellini via vários críticos de cinema afogarem-

se, impedidos de falar ou pedir socorro. 

Na ocasião desse sonho, Fellini revelou um forte desejo de ver algum crítico 

de cinema dirigindo um filme. Segundo ele, somente assim poderia validar os 

comentários de alguns críticos que não lhe ressoavam como contribuições a respeito 

de seus filmes. Talvez Fellini quisesse dizer que o crítico, naquilo que diz, sabe mais 
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do que diz, ao passo que o artista, em sua obra, diz mais do que sabe. Ou seria o 

contrário: o crítico diz mais do que sabe e o artista sabe mais do que diz? 
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3. OS PALHAÇOS DE FELLINI: CABÍRIA, GUIDO, E OS MÚSICOS-

PALHAÇOS  

 

 

Contar um filme é como contar um sonho ou uma história.  
(RIVIERA, 2012, p. 112) 

 

 

Figura 21: Três palhaços 

 

Falamos então da essência antropológica do amor; estamos felizes 
de poder esclarecer que, pela história de um amor verdadeiro, pelo 
milagre de um amor que aqui se encontram histórias do amor 
mundano. (BINSWANGER, 1977, p. 7) 

 

Ao contrário do palhaço, as tentativas do ser humano são falhas ao 
mostrar que as origens de todas as nossas angústias, medos e 
insucessos estão na falta de amor. (FELLINI, 1972, p. 6) 

 

3.1. O duplo de Fellini: os personagens-palhaços Cabíria, Guido e 

os músicos da orquestra 

 

Em seu circo-cinema, os personagens de Fellini se tornaram uma metáfora da 

imaginação desarrazoada dos palhaços. Encontrou-se preso entre o duplo e o 

ausente de ser um palhaço durante sua vida toda: o duplo, que ele representa 

enquanto artista o qual oferece uma outra imagem dele próprio, e que está num 
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outro mundo, o dos seus personagens, e é desse mundo que emerge o essencial à 

constituição de sua obra.  

Nesses termos, o duplo contém a fantasia fundamental de Fellini, a de querer 

ter sido um palhaço. Como não conseguiu viver como um, ofereceu outra imagem 

dele próprio, simultaneamente, a partir de sua criação artística. Assim, os 

personagens–palhaços de Fellini surgem em sua obra como um momento de 

revelação e de encontro com ele mesmo. 

A imagem do palhaço, ridícula ou desarrazoada no dia a dia, tem lugar de 

honra entre os personagens de Fellini; assim como Otávio Paz, prêmio Nobel de 

Literatura, descreve a missão do sábio como a missão do palhaço: “Fazer rir e não 

precisar ter razão”. Ser-no-mundo amor como um modo de ser palhaço. 

É interessante notar que a problemática que aqui se estabelece sobre o amor 

na vida de seus personagens-palhaços é muito similar à vida de Fellini. O cineasta 

confessa que sempre se sentiu um palhaço no amor: “sempre me senti um palhaço 

no amor, inocente e bobo” (2004, p. 23). 

Talvez lhe fosse bastante penoso não poder dar vazão a toda a voracidade 

bestial que sentia dentro de si desde a infância e que deve ter sido ativada durante 

muitos momentos de sua vida adulta, assim como é ativada em muitos momentos na 

vida de qualquer pessoa diante da dificuldade de ser si-mesmo. 

Neste sentido, Binswanger (1977) nos fala sobre a importância da 

contextualização do tempo e espaço vivido do amor em sua fenomenologia do amor. 

A existência do amor se traduz no caminho da realização da própria existência, e a 

existência é passado, presente e futuro. Para Binswanger, por essa razão, a 

existência transcende. 

 

A existência transcende significa que na essência de seu ser 
configura o mundo e o configura em um sentido múltiplo em que 
deixa que o mundo aconteça, se encontra com o mundo em um 
aspecto original, no qual, não propriamente concebido, atua, não 
obstante, como pré-modelo para todas as manifestações dos entes. 
(Ibid., p. 170) 

 

Desse modo, falar do tempo do amor a partir dos personagens de Fellini: 

Cabíria, Guido e os músicos, passa pela ideia de falar da existência de Federico 

Fellini. À medida que vamos “convivendo” com as histórias de vida de seus 

personagens, é inevitável a sensação de semelhança reconhecida claramente em 
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algumas passagens da vida de Fellini, tais como, quando encontrarmos, em Guido, 

o cineasta em crise criativa e amorosa.  

Estranhamente familiar, são as palavras, as tonalidades, as divagações e 

percepções sobre as mulheres em Cabíria. Mais nítida ainda é a forma com que os 

músicos falam de sua arte. Aqui vale notar que a arte pode ser pensada não só 

como uma forma de superação de resistências, mas também como uma variação 

dos modos de ser-no-mundo-para-além do mundo. 

Fellini se preocupava mais com os modos de ser de seus personagens do 

que qualquer aspecto de seus filmes, com a linearidade do roteiro de um filme. Os 

fatos e as circunstâncias em suas vidas não estão associados a um passado ou a 

um futuro como algo estático; ao contrário, os acontecimentos dão-se no presente 

de forma aleatória. São histórias que nos fazem entrar em contato com personagens 

muito arcaicos, como os palhaços, mas também com modos primitivos do ser 

humano que se expressam com facilidade através de formas não verbais, não 

reflexivas, tal como ocorre num pensamento mítico, que é, por excelência, uma 

forma de pensar por imagens.  

 

Conseguimos resolver questões na vida no plano puramente 
reflexivo, e então o pensamento primário, mítico, seria um 
pensamento inadequado, ou um nível mais baixo de pensar as 
relações e as histórias de vida? (FELLINI, 1974, p. 45) 

 

No caso específico do cineasta, o desafio talvez seja aceitar que os modos de 

ser de seus personagens, muitas vezes, não contêm mensagens, mas simbolizam 

estranhezas, comicidade, elementos caricaturais e o riso sobre os mais variados 

temas, assim como acontece com o tema do amor. São imagens expressivas que 

refletem, principalmente, o caráter tragicômico de suas histórias.  

Fellini se sentia um espectador particular de seus personagens. Sentia um 

enorme prazer, quando estava diante de algo de suas histórias que era 

absolutamente verdadeiro, não porque era semelhante à sua vida, mas porque, 

como imagem, seria verdadeira e vital por si só, como signo: “É a vitalidade que me 

agrada e faz sentir que a história de uma pessoa vale a pena” (FELLINI, 1994, p. 

11). 

De modo análogo, na pesquisa de cunho fenomenológico-existencial, o 

pesquisador “emerge” de certa forma junto ao fenômeno pesquisado. E é justamente 
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com essa intenção que serão expostas as histórias pelas quais compreendi como o 

amor surge com um forte sentido e tema nas histórias de vida interior de seus 

personagens. 

 

É preciso inventar personagens e amores. Todos, porém, têm de 
saber que não sabemos nada sobre nada, que o mundo não termina 
numa certeza teórica, mas quase sempre com uma mentira 
inventada sobre o amor. Evidente que exerço uma profissão que, 
num sentido, me simplifica as coisas, pois eu devo contar histórias 
mais que enunciar princípios filosóficos ou regras para a existência, e 
todo mundo sabe que sou um grande mentiroso. (FELLINI, 1995b, p. 
45) 

 

Ao examinarmos as relações entre os fatos e o que tanto Fellini quanto seus 

personagens demonstravam de fato viver, cremos que seja provável que o cineasta 

tenha inventado muito além de seu discurso realista. Quer as consideremos ilusórias 

ou não, as invenções fellinianas sobre a complexidade do amor, assim como seu 

mergulho em cenários imaginários, seus delírios e fantasias, tornam também 

complexa e embaraçosa a tarefa de distinguir realidade e ficção em sua obra. 

Acrescente-se ainda que a graça, o sentido e a intenção em suas criações era 

atingir exatamente esse ponto de conjunção do vivido e do inventado. 

 

Como diretor, tenho a possibilidade de viver muitas vidas diferentes e 
nas épocas mais distintas. Minha via predileta é ser diretor e fazer 
um filme; para mim, cada história que estou rodando é mais 
verdadeira do que a realidade. Como Moraldo (meu personagem), 
estava procurando o sentido da vida. Mais ou menos na época em 
que compreendi que era provável que jamais descobrisse o sentido 
da vida, Moraldo se tornou Guido (em Fellini 8½). O Moraldo que 
havia em mim desapareceu, ou se escondeu, porque se 
envergonhava de sua ingenuidade. (FELLINI, 1994, p. 145) 

 

O fato de se considerar um exótico mentiroso parecia incentivar suas 

fantasias e desejos amorosos. As fantasias e os delírios, por exemplo, eram 

considerados por Fellini como atividades da imaginação que se encontravam na 

base de seus processos criativos e sem quaisquer conotações patológicas ou 

presentes “na dualidade entre razão e desrazão” que, segundo o cineasta, comporta 

o sentimento do amor. “Contar um filme é como contar um sonho ou uma história” 

(RIVIERA, 2012). 
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3.2. O caminho (in)visível do duplo do artista 

 

Ao buscarmos os fundamentos de uma obra artística, muitos podem ser os 

caminhos a serem trilhados. Um deles é tentar captar os sentidos ocultos que o 

artista imprimiu em sua obra, propositadamente ou não, e, a partir daí, identificar os 

momentos e as situações na sua vida criativa que o inspiraram na criação de sua 

obra. No caso de Fellini, através de muitos “acasos”, encontramos um artista 

transfigurado na metáfora de um palhaço. “Não existe criação artística sem acasos. 

Mas será que existem acasos na criação?” (OSTROWER, 2013, p. 22). 

Ostrower (ibid.), em seu livro Acasos e criação artística, comenta que não 

existe criação sem acasos e encontros inusitados. Para a autora, os acasos não 

surgem em nossa vida criativa de uma forma puramente circunstancial para 

incendiar a nossa imaginação. Eles existem em forma de encontros, coincidências, 

incidentes fortuitos, e apresentam-se sempre como eventos surpreendentes em 

nossas vidas, como “uma espécie de catalisadores, potencializando a nossa 

criatividade, questionando o sentido de nosso fazer e imediatamente 

redimensionando-o” (ibid., p. 22). 

 

Meras coincidências? Incidentes fortuitos? Mas é assim que surgem 
os acasos significativos e de modo tão puramente circunstancial 
incendeiam nossa imaginação? Talvez. E talvez seja mais do que 
apenas isto. [...] Talvez contenham mensagens, propostas nossas 
endereçadas a nós mesmos. Não captaríamos, nesses estranhos 
acasos, ecos do nosso próprio ser sensível? (Ibid., p. 21) 

 

Os acasos também podem ser considerados como encontros pessoais muito 

fortes, apresentando-se a nós numa forma muito inesperada de amor, “numa 

expectativa consciente e inconsciente” (ibid., p. 25). Nesses (a)casos há uma 

seletividade interna em nós mesmos, pela qual, entre os imprevistos e 

circunstâncias percebidos, fazemos distinções importantes, através de uma simples 

percepção do ocorrido (ibid., p. 24). Acontecimentos como esses despertam em nós 

uma atenção especial. 

Para a autora, tais situações não acontecem de forma aleatória, “por acaso”, 

acidentalmente; ao contrário, são “acasos significativos”. Penso que justamente 

poderíamos chamar de “acaso significativo” o encontro de Fellini com os palhaços e 
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que estes tenham sido a maior motivação e inspiração para a criação de seus 

personagens-palhaços. 

Ao longo da vida de Fellini, seu contato com os palhaços deu-se de uma 

forma muito afetiva. O modo de criar e viver de um palhaço, sem medidas fixas, foi o 

que sempre o atraiu. 

 

3.2.1. O encontro de Fellini com os palhaços 

 

Eu não poderia ser diferente do que sou. Se há alguma coisa que 
sei, é isso. A vida de um homem, como a de um palhaço, contém 
porções de rebeldia e de identificação contra a ordem superior que 
existe em cada um de nós. (FELLINI, 1994, p. 36) 

 

O encontro de Fellini com os palhaços deu-se na infância, primeiramente, 

com o palhaço Pierino. Com Pierino, ele descobriu que os palhaços eram criaturas 

que podiam existir tal como eram, com inteira liberdade, e fazer rir. Esse contato foi, 

para ele, uma grande descoberta: de transformação de uma fraqueza pessoal em 

força cênica, uma forma de se relacionar, que ele denominava de “a descoberta do 

amor”: “Com os palhaços descobri o amor e as duas atitudes psicológicas do 

homem: o impulso para o alto, que é o caminho do amor, e o impulso para baixo, 

dividido, para baixo, separado, que é a morte” (FELLINI, 2011, p. 167). 

Para Fellini, a “miséria consciente” de Pierino era de uma comicidade patética 

e estava em oposição direta ao que sua mãe imaginava como decência: “Com 

aqueles trajes ele não poderia ir à escola e muito menos à igreja, o que diria amar” 

(FELLINI, 1984, p. 34). 

Fellini temia que Pierino fosse um sonho ou uma aparição que desapareceria 

tão logo se dirigisse a ele: “De qualquer maneira, eu não saberia como dirigir a 

palavra a um palhaço. Afinal de contas, não se pode dizer ‘Vossa Palhaçada’, 

mesmo que, para mim, ele estivesse acima de qualquer alteza real” (1994, p. 19). 

Mais tarde, como cineasta, esse encontro também foi importante para uma 

abordagem personalizada dos clowns e para a encarnação do seu clown particular, 

pessoal, que se tornou um personagem importante em seus filmes. A referência ao 

circo também coincide com outras descobertas em sua vida, tais como seu interesse 

pelo universo ilusionista, misterioso e sobrenatural.  
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Além do contato com os palhaços, a inspiração para a criação de seus 

personagens-palhaços surgiu a partir dos contatos humanos, das intuições e das 

“vozes” espirituais que diziam a ele sobre uma profunda necessidade de “[...] 

contestar injustiças humanas sem trair suas esperanças, junto aos que sofrem mais, 

para as vítimas da maldade, da loucura, da injustiça e da fraude sem explicação” 

(FELLINI, 1983, p. 61). 

 

Desde a minha infância, o meu mundo espiritual reside justamente 
neste desejo instintivo de fazer o bem como um palhaço a quem 
apenas conhece o mal, de não deixar ninguém cair no desespero, 
buscando que os outros vejam uma esperança, a possibilidade de 
uma vida melhor, de descobrir em todos nós, até nos mais malvados, 
um núcleo de bondade e amor. Ao tratar desses temas humanos e 
comuns, tenho me visto diante de sofrimentos e desventuras que 
superam os limites de nossa capacidade. Nascem então a intuição e 
a fé em valores que transcendem nossa natureza. Já não me bastam 
o mar imenso e o céu longínquo que nos filmes tanto amo. Além do 
mar e do céu, até através da angústia ou da doçura de uma lágrima, 
pode-se entrever a Deus, o cômico, o riso, o amor, sua graça, não 
num salto de fé teológica, mas com exigência profunda da alma. 
(FELLINI, 1986, p. 62) 

 

E, ao lado disso, o circo, o riso: “É justamente o riso que torna a vida tão 

interessante, identificável e inexplicável ao mesmo tempo. O circo é por excelência o 

lugar do riso” (1994, p. 158). O circo inspirou o cineasta a abordar vários temas além 

do amor: a inocência, a magia, o ilusionismo, a magia, a ilusão, a trapaça, a 

pobreza, a incomunicabilidade, a loucura, a crença em presságios e intuições, entre 

outras capacidades e misérias humanas, materiais e espirituais. Esses temas não 

eram algo isolado de sua vida pessoal, assim como sua sensibilidade não se 

restringia apenas ao cinema. Depois do circo, da essência do cômico, ele 

desenvolveu sua veia cômica também através dos quadrinhos. 

Em seus filmes, como nos quadrinhos, temos a sensação de estarmos sendo 

guiados por um olhar que sempre vê e descobre o insólito no cotidiano mais 

ordinário, no qual a maioria das pessoas está habituada a enxergar apenas rotina e 

superficialidades. Esse é o olhar do palhaço: um olhar que se faz na quebra das 

expectativas convencionais, por meio do qual os modos de vida que, a priori 

poderíamos julgar estranhos, apresentam-se como muito naturais.  

Segundo Sampaio (1989, p. 45), “o palhaço está sempre nascendo dos 

acontecimentos mais ordinários e imprevisíveis, sendo ele próprio o acontecimento”. 
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Para a autora, não se pode dizer que não há nexo em tal plano. Trata-se, 

evidentemente, de um outro nexo, de uma outra lógica a orientar suas ações: “Uma 

lógica estapafúrdia, que nega e se contrapõe aos esquemas de funcionamento de 

nosso cotidiano” (ibid., p. 34).  

A esse respeito, Fellini costumava dizer que, se falasse de sua vida real, 

revelaria menos de si do que quando colocava seus sonhos e fantasias circenses 

em sua vida e obra. Talvez isso explique o fato de o tipo de intérprete que sempre o 

encantou tenha sido mais o ator-palhaço e menos o palhaço-ator. 

 

O talento de palhaço que os atores em geral, sabe-se lá por que 
obscuro complexo, continuam a ver com antipática desconfiança é, 
para mim, sua qualidade mais preciosa. Talvez já o tenha dito, mas 
estou com vontade de repetir, considero-o a expressão mais 
aristocrática e autêntica de um temperamento. (FELLINI, 1973, p. 54) 

 

Essa singular afinidade mundana desarrazoada que se dá no encontro de 

diferentes maneiras de ser si mesmo é que atraía Fellini. A razão, por exemplo, tinha 

muitas dimensões para ele: 

 

O que eu quero mostrar atrás da epiderme da razão dizem que é 
irreal. Chamo isto “gosto pelo mistério”. Aceitaria de bom grado este 
termo se pudesse grafa-lo com um M maiúsculo. Para mim, os 
mistérios são os do homem, as grandes linhas irracionais de sua vida 
espiritual, o amor, a salvação dos homens. No centro das diversas 
dimensões da realidade está, para mim, Deus, a chave dos mistérios. 
O homem não é somente um ser social, ele é divino. (Ibid., p. 132-
133) 

 

O que o cineasta mais desprezava na “crença desmedida da razão” era o 

traço emocional e psicológico de adesão a ela como uma forma de permanecer para 

sempre uma “criança” infantilizada e dependente de se livrar da responsabilidade de 

viver e recriar a própria vida, de viver com o consolo de que sempre haverá alguém 

a quem cabe pensar e agir por nós: 

Desse modo, ao assistirmos a seus filmes, é possível não mais relacionarmos 

o amor ao que é apenas útil e compreensível ou a partir de concepções seguras 

com a finalidade de solucionar rapidamente as dúvidas que enfrentamos, sem 

impasses, pois reconhecemos, de um lado, a forma enfática com que ele registra o 

lado obscuro do amor, em suas formas perversas, sedutoras e idealizadas, e, de 
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outro, a inocência e a pureza associadas às formas de amar fraternas, 

transcendentes, enigmáticas e misteriosas de um palhaço. 

Por (des)razões que em parte Fellini afirmava, amar era, para ele, um modo 

de existir como um palhaço e de descoberta de sua identidade para além daquela que 

se esconde por detrás dos papéis convencionais que desempenhamos na vida. 

Fellini compreendia que por trás das vivências e experiências amorosas não 

encontramos uma realidade harmônica. “No homem, examino a miséria de sua alma, 

as doenças de seu espírito. É entre as fantasias, os devaneios e risos que 

reconheço o amor” (1983, p. 45). 

Na “babel de línguas”, que era como ele mesmo descrevia o set 

cinematográfico, o cineasta mostrava-se capaz de perceber e recriar o que não tem 

beleza aparente, o que não é, portanto, de fácil adaptação e fruição estética. E, a 

partir do feio, do estranho, do exótico, que revelava as contradições humanas, uma 

experiência estética que vai além de ver o que se apresenta como belo para nós. 

Fellini preferia o clown Augusto: “[...] aquele que não é a mamãe, o papai, o 

professor, o bonito, o inteligente, o lúcido, o que deve ser” (1980, p. 165); aquele que 

sofreria o fascínio por essa perfeição, se não fosse ela ostentada com tanto rigor, e 

que sempre se revolta com a normalidade; aquele que vê “[...] que os paetês são 

resplandecentes, mas [que] a vaidade com que são mostrados os torna inatingíveis” 

(ibid.). 

 

Portanto, entre o Clown branco e o Augusto, esta é a luta entre o 
culto do soberbo da razão, que atinge um estetismo proposto com 
prepotência, e o instinto, a liberdade do instinto. O Clown branco e o 
Augusto são o professor e o menino, a mãe e o filho mimado, poder-
se-ia dizer, por fim, o anjo com a espada flamejante e o pecador. 
(Ibid.) 

 

A maneira de Fellini considerar estranhezas, fantasias e delírios como modos 

criativos convida-nos a perceber o que não é visto geralmente com naturalidade, 

como é o caso das patologias ou das formas extravagantes e exóticas de ser e viver. 

Os personagens fellinianos, assim como o próprio artista fazia, valorizam a poética 

dos modos desarrazoados, dos encontros inconstantes, incertos e misteriosos e dos 

“amores loucos”. Nesse sentido, minha intenção de privilegiar os relatos de vida e as 

entrevistas do cineasta é uma tentativa de considerar a sua experiência criativa de 

artista. 
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É fato que, em determinados momentos de sua criação artística, usou formas 

estéticas e éticas próprias do neorrealismo, um cinema engajado nos problemas 

econômicos e sociais de uma Itália em reconstrução. No entanto e desde sempre, a 

obra de Fellini não privilegia apenas as questões sociais e políticas do mundo, mas 

também suas próprias motivações internas, pressionadas por experiências de toda 

ordem, como as afetivas. 

Mesmo que, para o crítico – e seu amigo – Bernardino Zapponi, Fellini fosse o 

mais político dos cineastas italianos, ele defendia, acima de qualquer credo ou 

inclinação política, sua liberdade de pensamento e criação e a possibilidade de ser o 

que se é, longe das pressões ideológicas que padronizam, muitas vezes, a atividade 

criativa. Ele preferia um mundo circense a um mundo de política. Por isso, muitos de 

seus personagens parecem combinar com a fantasia de palhaço. 

As conexões artísticas de Fellini sofrem assim influência do movimento 

surrealista, iniciado, na Paris dos anos 1920, por artistas como Luis Buñuel, 

Salvador Dali e André Breton, dentre outros. O surrealismo também almejava, entre 

outras coisas, a transformação radical da realidade e opunha-se às diversas formas 

de determinismo, por meio de uma expressão livre dos condicionamentos lógicos, 

racionais. Nesse sentido, são esclarecedoras as palavras de Morin sobre Breton, 

que, segundo o teórico, possuía “[...] um sentido preciso do surreal; um mundo 

profundo e superior acessível por meio do sonho, o êxtase amoroso, a poesia” 

(MORIN, 2012, p. 158). 

Outra maneira de concebermos a analogia entre Fellini e o surrealismo é 

destacarmos o lugar do amor como proposta central do movimento e na vida de 

seus personagens. Em Fellini, há a presença do inesperado na busca do amor como 

marca pessoal e a reinvenção do amor como um gesto artístico, existencial, radical, 

desarrazoado. Podemos dizer desse modo, que a figura do palhaço aparece, 

principalmente, relacionada ao desejo de Fellini escapar de um sentimento de 

menos valia, causado pela escassez de afeto na família, para o idealismo 

estimulado pelo circo e pela busca de algo absoluto na criação artística. 

 

Eis o que é o palhaço: é a criatura fantástica que representa o 
irracional no homem, algo que forma parte do instinto, uma parte 
rebelde e contestadora da ordem superior que há em cada um de 
nós. Caricatura do homem em seu lado animal e de criança, de 
enganador e enganado. Desde o primeiro encontro quis ser como ele 
e, no fundo, acabei conseguindo. (FELLINI, 1994, p. 34) 
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4. PERSONAGENS 

 

 

4.1. Cabíria: ser flor, esboço de um retrato do amor 

 

Noites de Cabíria (Le Notti di Cabiria – Itália, 1957). Direção: Federico Fellini. Com 

Giulietta Masina, Franca Marzi, François Périer. 

Cabíria é uma jovem romântica e ingênua que se prostitui para sobreviver. 

Mesmo enfrentando as mais diversas dificuldades, demonstra uma confiança 

impressionante nas pessoas e na vida. Ela sonha com o verdadeiro amor, mas sua 

história é feita de constantes desilusões amorosas. 

 

 

Figura 22: Giulietta Mesina 
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Gulietta Masina 
 

Pálpebras de neblina, pele d'alma 
Lágrima negra tinta 

Lua, lua, lua 
Giuletta Masina 

Ah, puta de uma outra esquina 
Ah, minha vida sozinha 

Ah, tela de luz puríssima 
(existirmes a que será que se destina) 

Ah, Giuletta Masina 
Ah, vídeo de uma outra luz 

Pálpebras de neblina, pele d'alma 
Giuletta Masina 

Aquela cara é o coração de Jesus. 
Caetano Veloso 

 

4.1.1. O filme 

 

Noites de Cabíria é um filme poético sobre o amor, a generosidade, a fé e a 

ingenuidade, que, todavia, não descarta um olhar à complexidade da vida, às 

misérias humanas, às cruezas de uma época. 

A história de Cabíria passa-se no final da década de 1950, momento do pós-

guerra e dos primeiros sinais do “milagre econômico” europeu, especialmente na 

Alemanha, França, Itália e Inglaterra, as nações mais devastadas pelo conflito. Essa 

fase representou um grande esforço para o desenvolvimento econômico da Itália, 

país então ainda marcado por grandes contrastes sociais, e a tentativa de 

transformar aquela nação pobre e predominantemente rural em uma grande 

potência industrial. 

 

Penso que o processo histórico, que a arte deve descobrir, secundar 
e iluminar, se desdobra em formas dialéticas bem menos limitadas e 
particulares, e ainda menos técnicas e políticas, do que pensam. Às 
vezes uma fita que prescinde de referência concreta a uma realidade 
e representa, quase em figuras míticas, o contraste dos sentimentos 
contemporâneos numa dialética elementar pode resultar muito mais 
realista que outra que aluda a uma realidade sociopolítica precisa. 
Assim é Cabíria. Por isso não acredito na objetividade, pelo menos 
como a entendem, nem reconheço o conceito que fazem do 
neorrealismo, que para mim não esgota, nem de longe, o cunho do 
movimento a que me orgulho de pertencer, os sonhos de amor. 
(FELLINI, 1983, p. 60) 

 

Aquela foi também uma época em que os valores, conceitos e crenças 

religiosas até então imutáveis e inquestionáveis começavam a ser debatidos e 
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reavaliados. A sociedade passava a movimentar-se e a expressar-se através dos 

movimentos populares, dos meios de comunicação e das manifestações artísticas. 

Foi um momento de confronto de consciências e ideologias, e o cinema teve um 

papel preponderante nessa mudança. 

Segundo Fellini (1972), a Itália moralista da década de 1950 fora forjada por 

pessoas ressentidas da Igreja e do Estado que, não podendo se expressar 

livremente, teriam criado a associação religiosa de “fraqueza, submissão e bondade” 

e que, diante da impossibilidade de se afirmarem em seus propósitos, buscaram 

transformar suas mediocridades em mérito, como o fascismo. 

De acordo com Fellini, “o diálogo sobre os temas da vida era, de maneira 

geral, desencontrado e aflito”, diante das tumultuadas manifestações populares, das 

imposições políticas e das efervescências religiosas. A história narrada por Fellini 

em Noites de Cabíria reflete essa fase conturbada da história italiana. 

 

4.1.2. A personagem: flor mal-assombrada e viva demais 

 

 

Figura 23: Giulietta Masina em Noites de Cabíria 

 

O pior é que não sei como não ir, o apelo é para que eu vá para o 
amor, e na verdade profundamente eu quero ir, o apelo é para que 
eu vá, é o encontro meu com meu destino esse encontro temerário 
com a flor. (Lispector, 1993) 
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A personagem Maria Cabíria Ceccarelli nasceu das conversas sobre o amor 

que Fellini, durante as filmagens de A trapaça, mantivera com Wanda, uma 

prostituta que trabalhava nas favelas do Aqueduto de Roma. Na ocasião, ele 

impressionou-se com as histórias de vida das prostitutas romanas. Wanda, que 

tentara suicídio três vezes por amor, acreditava que o sentimento do amor era a 

condição primordial e vital para a vida: “Se você não ama e não gosta dos outros, 

está tudo acabado”. 

As experiências de (des)amor de Wanda serviram de inspiração e motivação 

para a criação de Cabíria. Nesse enredo, o amor é mencionado várias vezes por 

Fellini como “um lugar essencial, que devemos estabelecer elos em todas as 

situações de nossas vidas, embora seja, um lugar que os homens não costumam 

frequentar” (FELLINI, 2012, p. 12). 

 

Um dos problemas que constituem uma parte do tema de todos os 
meus filmes é a terrível dificuldade que as pessoas têm de falar 
umas com as outras, ou de afetos, o velho problema da comunicação 
humana, a desesperada angústia de estar com alguém, de amar 
alguém, o desejo de ter uma relação real, autêntica com outra 
pessoa e não conseguir se expressar. Pode ser que eu venha a 
mudar, mas no momento continuo completamente absorvido por 
esse problema, talvez porque não o tenha ainda solucionado em 
minha vida. (Ibid., p. 59) 

 

 

Figura 24: Cabíria em casa, pensando no episódio do rio 

 

Para Fellini, o amor tinha algo de inatingível: “a imagem que envolve o amor é 

de um nevoeiro”. Nas cenas de Amarcord, Fellini retrata fielmente essa imagem.  

Dependendo do tema que iria abordar, ele buscava relacionar um determinado 

traço da personalidade ou uma experiência emocional/afetiva dos seus personagens 
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a uma imagem poética ou mítica. Cabíria, por exemplo, era considerada pelo cineasta 

uma flor e um palhaço. Fellini costumava dizer que Cabíria era uma personagem 

pura e que tinha dentro de si “aquilo que permaneceu intacto do amor no meio das 

erosões provocadas pelo ato de viver” (FELLINI, 1972, p. 34). 

 

Cabíria é humana e ao mesmo tempo reconhecível como uma flor. 
Firmemos o entendimento: ela continua sempre como a 
personificação de um estado de espírito. Ou seja, uma criatura que 
ama e queria ser amada, e viver numa relação de intensa 
simplicidade com os outros. (FELLINI, 2011, p. 94) 

 

Cabíria revela-se “uma flor, uma rosa, e um clown, diante do crônico 

infantilismo, da covardia e da arrogância do homem” (FELLINI, 1972, p. 56). 

A imagem poética, como pode ser apreendida na atitude fenomenológica, 

deixa de lado o saber prévio e considera a percepção e o significado da vivência 

imaginativa de cada indivíduo. No entender fenomenológico existencial, podemos 

dizer que há vários modos de perceber a imagem poética ou mítica. 

Até o século passado, acreditava-se que o mito seria um momento primário, 

um momento infantil, a ser superado pela razão. Assim, ao superá-lo, entrar-se-ia na 

idade da razão, no momento maduro, da paciência, de autonomia, de lucidez,o 

mundo da consciência manifesta: essa foi a concepção que prevaleceu até o fim do 

século passado. Depois das contribuições feitas pela antropologia, pela psicanálise, 

uma nova valorização do mito e das imagens se processou no século XX. 

Inspirada pela imagem de Fellini sobre Cabíria e com o objetivo apenas de 

ilustrar a percepção do cineasta, fui buscar o significado e a representação mítica de 

uma rosa em Clóris, deusa grega das flores: 

 

De acordo com a mitologia grega, a rosa foi criada por Clóris, a 
deusa grega das flores. Ao encontrar, num bosque, o corpo sem vida 
de uma ninfa, Clóris pede a ajuda de Afrodite, a deusa do amor, que 
deu à flor a beleza; Dionísio, o deus do vinho, ofereceu néctar para 
proporcionar-lhe um perfume doce; e as três Graças lhe deram 
encanto, esplendor e alegria. Depois Zéfiro, o vento oeste, afastou as 
nuvens com seu sopro para que Apolo, o deus-sol, pudesse brilhar e 
fazer a planta florescer. E, dessa forma, a rosa nasceu e foi logo 
coroada Rainha das Flores. As ninfas na mitologia grega eram 
consideradas fadas sem asas: leves, delicadas, criativas, e 
responsáveis por levar alegria, felicidade e amor. Em grego, a 
palavra ninfa (nimphe) possui vários significados, entre eles “botão 
de rosa”, e a rosa é a flor do amor. (PIKLES, 1990, p. 12) 
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Extrapolando brevemente o mito, poder-se-ia dizer que a rosa é o sublime 

escondido no trivial, inspirando momentos fascinantes e sentimentos maiores, como 

a generosidade e o amor. E, tal como uma rosa, Cabíria emana, segundo Fellini 

(1972, p. 45), “[...] generosidade, graça e amor, assim como um palhaço. Em 

Cabíria, o amor surge entre o espetáculo circense das relações humanas”. 

No filme, como ocorre no circo, as cenas da vida de Cabíria possuem uma 

estrutura episódica. Já desde o início do filme, temos a impressão de que não 

encontraremos necessariamente uma sequência temporal lógica entre os fatos e os 

acontecimentos da vida da personagem. Dar perspectiva a experiências em 

relacionamentos significa tentar situar o amor no contexto de uma compreensão 

mais ampla. 

Seguindo essa trilha, na pesquisa, a história de Cabíria foi dividida em seis 

cenas, a meu ver, que revelam passagens significativas sobre as vivências do amor 

em Cabíria. 

 

4.1.3. As cenas 

 

Cena 1: a cena inicial no rio Tibre 

 

 

Figura 25: Cena do rio Tibre 

 

O filme começa e termina às margens do rio Tibre nas imediações do bairro 

Magliana nos arredores de Roma. 

No início, numa tarde ensolarada, Cabíria passeia com Giorgio, seu 

namorado recente. Eles brincam, sorriem, abraçam-se... Mas, ao chegarem às 



 
 

118 

margens do Tibre, o homem atira-a nas águas do rio e foge com sua bolsa. Ela é 

salva por alguns garotos e, ao chegar em casa, um casebre erguido em um terreno 

baldio e que possui, além de poucos móveis, um passarinho, uma flor e um espelho, 

pergunta à colega Wanda se esta viu Giorgio. “Qual Giorgio?”, indaga-lhe Wanda. “O 

meu Giorgio”, responde-lhe Cabíria. A protagonista inicia então, nesse momento, um 

longo diálogo consigo sobre o amor. 

 

Cena 2: o diálogo com Wanda 

 

 

Figura 26: Diálogo com Wanda 

 

Já em casa, logo depois de seu parceiro ter tentado assassiná-la, Cabíria 

conversa com Wanda, e esse primeiro diálogo entre elas é um pouco tenso. Para 

Wanda, “uma prostituta é quase sempre de um homem mas nunca tem um homem 

que seja verdadeiramente seu”. Cabíria, porém, não se conforma com essa 

realidade amarga e não quer admitir que Giorgio tentou matá-la por 40 mil liras. 

Realista, Wanda responde à amiga: “Certas pessoas fazem isso por 5 mil liras hoje 

em dia”.  
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Cena 3: o encontro com o ator de cinema 

 

 

Figura 27: Cabíria dançando mambo 

 

Atraída pela música da boate Kit-Kat, Cabíria dança sozinha na calçada. A 

loira Jessy (Dorian Gray) sai do local, acompanhada pelo ator Alberto Lazzi de um 

jantar, e com a gravata guardada no bolso do paletó. Eles haviam bebido e estão 

brigando. Depois de uma troca de tapas, a mulher afasta-se. O ator entra em seu 

carro esporte branco, vê Cabíria e convida-a para um passeio de automóvel. Ela 

aceita o convite dele, e, depois de percorrerem algumas ruas, Alberto para seu carro 

diante da boate Picadilly. Os dois entram no clube e sentam-se no bar, onde o ator é 

recebido como um cliente habitual.  

A atmosfera do local é fúnebre e abstrata, como a daqueles estabelecimentos 

que aparecem em A doce vida, com singulares presenças femininas. A orquestra 

toca um mambo e novamente Cabíria dá um show de alegria e desprendimento. 

Alberto, muito mal humorado, resolve ir embora e diz a Cabíria que vai levá-la para a 

casa dele. Sem conseguir acreditar na própria sorte, Cabíria caçoa das “belas 

mulheres” da via Veneto: “Dureza, hein?”. 

Já em sua casa, o ator ouve, extasiado, uma música de Beethoven e reparte 

sua emoção com Cabíria, que também se comove com a melodia. 

Enquanto o mordomo entra solenemente na sala, trazendo um carrinho com o 

jantar (caviar, lagosta e champanhe), Alberto pergunta a Cabíria como ela vive e 

onde mora. Ela se gaba da própria casa e de suas coisas. O astro desliga o rádio e 

convida-a a comer alguma coisa. Encorajada, Cabíria confessa que é sua 

admiradora. 

Quando brindam com champanhe, ela toca o artista, como para ter certeza de 

que ele é de “carne e osso”, e tenta beijar-lhe a mão. Convencida de que ninguém 
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irá acreditar em sua história, começa a chorar e pede-lhe uma foto, na qual ele 

deveria autografar “Cabíria esteve aqui”. Nesse momento, ouve-se o som de uma 

campainha, e o mordomo anuncia que Jessy está subindo. Apressadamente o astro 

esconde Cabíria no banheiro. Pelo buraco da fechadura com um cachorrinho na 

mão, ela assiste ao beijo de reconciliação entre Alberto e Jessy. 

Às cinco da madrugada, na ponta dos pés, Alberto faz Cabíria sair do 

esconderijo. Passando pelo quarto, ela mal tem tempo de lançar um olhar para a 

bela adormecida Jessy. No vidro da porta de saída pode-se ver, então, o reflexo do 

astro insistindo em colocar dinheiro na mão de Cabíria. 

 

Cena 4: a peregrinação à capela do Divino Amor 

 

 

Figura 28: Cabíria na mata 

 

Oh, Virgem Maria. Faça com que eu mude de vida. Me 
concede esta graça. (Cabíria) 

 

À espera de um milagre em favor de um manco, as mulheres resolvem 

participar de uma peregrinação à capela de Nossa Senhora do Divino Amor. Mas 

Cabíria está perplexa: “Tenho tudo... O que posso pedir a Nossa Senhora?”. 

Sagrado e profano mesclam-se na capela: juntam-se ali peregrinos, doentes e 

vendedores, numa confusão que lembra uma feira. O manco oferece velas de graça 

a todas as mulheres, para que elas o ajudem a implorar o milagre. Cabíria, enquanto 

isso, decidiu que também quer uma graça, mas não sabe o que pedir. 

No interior da igreja, onde os fiéis pedem o milagre, multiplicam-se os gritos 

de “Viva Maria” e entrecruzam-se cantos e invocações. O coração de Cabíria bate 
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forte, como se realmente algo estivesse para acontecer. Nenhum milagre ocorre, e, 

ao contrário, o manco cai ao chão. 

Cabíria prossegue na capela, falando com Nossa Senhora sobre a 

importância do amor como um espaço de consagração, e, com uma atitude de 

reverência e concentração, tenta fazer contato com o sobrenatural, como um modo 

de ultrapassar limites internos e sociais. Ela pede para que Nossa Senhora lhe dê 

autoestima e confiança para o desenvolvimento de suas qualidades pessoais e de 

sua fé. No entanto, ao mesmo tempo que defende esses sentimentos, parece dizer 

que não se trata apenas de confiar em Deus ou no mundo, mas, antes, de descobrir 

sua própria força a partir desses encontros. 

Ao redor da capela, as pessoas tocam instrumentos musicais, dançam e 

jogam futebol, num ambiente deteriorado. Cabíria está triste e chora: “Nós não 

mudamos nada”. Ela percebe que, entre os fiéis e suas companheiras de trabalho, 

não lhe é possível um encontro com o Divino, de caráter singular. Nesse momento, 

tomada pela fúria, Cabíria acredita que deve responder pela própria experiência de 

liberdade, ou seja, que a pessoa precisa poder ter a possibilidade de ser o que é 

diante do misterioso. No entanto, do ponto de vista social, ela tende a se sentir 

obrigada a se adaptar às formas religiosas instituídas, apesar de se revoltar contra 

elas. 

Reiterando seu propósito de ir embora, Cabíria sai da capela tomada por uma 

dúvida que a faz questionar o imobilismo e acomodação das pessoas. 

 

Cena 5: o teatro de variedades 

 

 

Figura 29: Cabíria em uma de suas “noites” 
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Em uma noite, Cabíria entra num cinema da periferia, onde está se realizando 

um espetáculo de variedades. Um velho mágico, para mostrar seu número, chama 

Cabíria e alguns outros jovens ao palco, para que participem de um jogo baseado na 

hipnose. Retendo Cabíria no palco, o ilusionista tira a cartola e chifres de diabo 

surgem em sua testa. Cabíria ressalta a semelhança de sua experiência amorosa 

com a experiência do ilusionista, o qual afirma entrar em transe toda vez que 

acredita em algo. Essa experiência também acontece comumente com Cabíria, mas, 

segundo ela, frequentemente não é reconhecida pelas pessoas que não acreditam 

em seus sonhos de amor. 

 

Cena 6: a cena final no rio Tibre 

Depois da sessão do ilusionista, Cabíria conhece Oscar, um homem tímido, 

sério e trabalhador. Os dois começam a encontrar-se, até que Oscar, dizendo-se 

apaixonado, propõe-lhe que se casem. Acreditando que o encontro do homem de 

sua vida acontecera por causa de suas preces, Cabíria aceita a proposta de 

casamento, vende sua casa, desfaz-se de suas coisas, despede-se de sua melhor 

amiga e vai embora com o marido. Os planos de Oscar são, porém, aos poucos, 

revelados.  

Com o pretexto de ver o pôr do sol, ele a leva, através de uma floresta 

deserta, até à beira de um precipício. Cabíria logo percebe a intenção do marido. 

Novamente enganada e humilhada, ela se desespera e pede-lhe que a jogue do 

precipício, pois, assim, acabaria com tudo de uma vez. Mas Oscar fraqueja, faltando-

lhe coragem para executar seu plano. Desajeitadamente, ele então apenas se 

apossa da bolsa de Cabíria e foge. 
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Figura 30: Oscar e Cabíria na margem do rio 

 

Assustada pela brutalidade calculista do amante, o sentimento de Cabíria é, a 

princípio, de que o mundo caminha sem sua presença, ausente. Quando anoitece, 

ela levanta-se, atravessa o bosque e chega à estrada. Alguns jovens, uns a pé, 

outros de moto, dirigem-se para o lugarejo mais próximo. Tocando e cantando, eles 

dançam ao redor dela, como para lhe fazer festa, e uma das moças diz-lhe “Boa 

noite”. Cabíria olha para um lado e para o outro, olha também em direção à câmera 

e consegue sorrir: a vida, absurdamente, continua. Uma abertura se instaura diante 

da música e da falta de sentidos. Nesse momento, como elo e sentido expressivo de 

comunicação com a vida e com o amor, restam-lhe apenas a música e o sorriso dos 

músicos com expressões de palhaços. 

 

4.1.4. A que será que se destina: existir como um palhaço ou ser-aí 

como um sentido e destino do amor 

 

A concepção da humanidade do homem enquanto existência, ou ser-aí como 

o fundamento da abordagem fenomenológico-existencial, implica na ideia de que 

existir significa que cada ser é responsável por cuidar da própria existência. Existir é, 

portanto, ser indeterminado. O ser-aí se constitui pelo caráter de ser segundo este 

ou aquele modo de ser. Isso significa que a existência não tem uma determinação 

prévia e por isso é responsável por se “realizar”. No “aqui” do ser-ai, no “da” do 

Dasein aparece o sentido pelo qual o homem é o lugar em que está (ist-ta). Uma vez 
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indeterminado, ser-aí vindo a encontrar determinações nos sentidos em que se 

lança, assume para si e se realiza sendo quem se é.  

Ao levar em conta essas considerações, é possível dizer que o movimento de 

existir do palhaço não é fechado em si mesmo, nem somente reflexo de um outro, 

mas “entre” esses dois polos: “ser palhaço não é nem totalmente eu, nem outro, é 

entre-cruzamento, entrelinha, entre-vidas” (SAMPAIO, 1989, p. 23).  

O palhaço move-se num espaço instável e inquieto. Declara sem se revelar, 

simula sentimentos que não sabe se sente ou não, nega-se a si mesmo e o outro 

sem se importar com o que está sentindo ou expressando, seja com as palavras 

pelos tons desconexos com que são pronunciadas, seja pelos gestos desarrazoados 

que o acompanham.  

Nas “coisas” do amor, para o palhaço, existir ou não existir se entrecruzam, 

pois a sinceridade de seus sentimentos não é garantia para si mesmo ou para um 

outro, e a mentira que produz não engana necessariamente o outro ou é enganado. 

O palhaço, sem saber, está sempre em fuga de si mesmo, do outro, ou habitando na 

impessoalidade, correndo o risco de não ser si mesmo, de perder-se no modo de ser 

do outro (ou de todos nós), sendo aquilo que todos são, menos ele mesmo. 

Sob a perspectiva fenomenológica, esse se realizar a si-mesmo não é um 

projeto consciente, planejado, mas é o acontecer de quem o ser é ao longo de sua 

vida a partir das relações que tece com as coisas, os outros e consigo mesmo. 

Existir é algo que se conquista como um sentido para o ser que se é. Não tendo 

determinações prévias, diferentemente de coisas e animais, a existência se realiza 

como sentido de algo. Trata-se daquilo que chamamos de “sentido da vida”. Como 

sabemos, vivencialmente, o sentido da vida não é algo já dado, mas é algo que 

constantemente construímos, buscamos, reformulamos, compartilhamos e que 

nunca fica assegurado definitivamente.  

Fenomenologicamente dizendo, o sentido da vida de Cabíria surge mediante 

um forte desejo de se realizar no amor. E graças à liberdade e graça que imagina 

(ou sonha) que tem, é que Cabíria ao se exprimir e expressar, ser-no-mundo para 

além do mundo se abre para ela como um forte sentido do amor, apropriando-se de 

si mesmo através da palhacice.  

Cabíria é uma criatura que ama e quer ser amada, assim como vive numa 

intensa simplicidade com os outros. Entretanto, vive num mundo duro e brutal para a 

sua estrutura sensível, delicada e amorosa. O lado de fora, a rua as relações é, 
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portanto, disforme. Nada é harmônico, pois nada tem forma. Tudo ainda está por 

acontecer nas relações, portanto, no amor para ela.  

Se amar é algo que cabe ao domínio das forças de fora, ou ao espaço do 

fora, é porque, ao contrário do que se costuma afirmar, amar pode não ser um 

exercício inato: existencialmente, é preciso afetar e ser afetado para poder 

reconhecer o amor.  

Nesse sentido, de forma espontânea e afetada como um palhaço, Cabíria 

deixa-se impactar pelo outro, seja esse outro uma pessoa, uma situação, ou um ente 

qualquer. Um simples afeto, contato ou encontro ressoa em Cabíria com intensidade 

e exagero. Da mesma forma, essa posição é antagônica, pois o amor também é 

sinônimo de fechamento e ausência para ela.  

Como se seguisse a trilha de um palhaço no trapézio para se chegar ao amor, 

Cabíria faz uma escolha arriscada e desarrazoada: a de amar aquilo que a 

abandona, a de desejar e ir ao encontro do outro que não se apresenta diante dela 

como um “nós”, sem amor, com trapaças e traições. O “outro” que se apresenta 

como um estranho em sua vida, como um não lugar, como Fora, um (des)amor que 

joga no duplo registro da traição: do lado obscuro do amor e o (des)conhecimento de 

si mesmo. 

Segundo Galimberti (2011, p. 45), na “viagem que empreendemos fora de e 

do ‘nós’, é o ‘nós’ que se trai, raramente o ‘tu’”. No caso de Cabíria, a traição que 

sofreu não conseguiu destruir sua confiança pueril, com a qual nos despedimos da 

infância, que assim é por não conhecer o mal.  

Ela não percebe de imediato o aspecto sinistro que se esconde por trás dos 

rostos tranquilizadores dos homens falsos e traidores. Por essa razão, o caminho 

percorrido por ela em busca do amor é o da fidelidade, e não do ressentimento, da 

desconfiança ou vingança. 

Diante desse outro que a trai ou que não a reconhece em seu amor, ela é fiel, 

autêntica, simplória, despojada, e não tem interesse em produzir uma imagem de si 

mesma. Para ela, ser-com o amor é tão simplório e natural quanto misterioso, 

insólito. Através do olhar indiferente do outro, sem saber, vive o estereótipo do amor 

idealizado, pois sente que é também amada quando não o é. Ela ama e sofre sem 

saber. É uma figura que todos veem, mas ninguém percebe bem quem é: espírito ou 

personagem, assim como o palhaço. 
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De fato, em Cabíria, há também uma credulidade original em relação ao 

amor. Nela não existe rastro do mal, ainda que a realidade do amor se apresente 

contrária a ela ou em seu duplo, a traição de si próprio. O amor que joga no duplo 

registro de sua subjetividade: Uma com a qual ela se identifica imediatamente com o 

“nós”, e uma outra em que sabe que não é, de fato desejada, mas parece ignorar 

essa condição.  

No entanto, ao mesmo tempo que sua figura frágil, simpática e amorosa 

expressam uma recusa de um viver individualista, essa postura em nada acelera o 

encontro amoroso, mas sim uma eterna espera.  

Desse modo, o amor é sempre uma meta a se alcançar, como um projeto 

infinito, uma possibilidade a cumprir distante, e uma forma de vivenciar o amor de 

forma eternizada. A plenitude e continuidade do amor confundem-se dessa forma 

com ausência de amor.   

Para Cabíria, a plenitude do amor também está relacionada à eternização do 

amor. A eternização que exige o cultivo de uma crença na infinitude do 

encantamento recíproco do amor. Não se trata, contudo, de uma crença qualquer, 

mas fruto de um desejo absoluto de imortalidade e doação de si mesmo para com o 

outro, é o que vemos nas tentativas da personagem de se assegurar de que a 

necessidade de amar e de ser amada seja tão imediata como a de suprir a fome, o 

frio, a solidão, e a dor do abandono.  

Binswanger (1977) comenta que existe algo mais originário que as fantasias e 

as ilusões, a categoria de continuidade. A partir da importância que o psicanalista 

dedica ao “amor”, percebo que a origem da desrazão de Cabíria está na categoria 

de continuidade e não na quebra da vinculação amorosa com os amantes.  

O psiquiatra chegou a essa categoria porque entendeu que era possível 

verificar algo como continuidade no Dasein humano. Para ele, o projetar o mundo 

(amor) seria, ao mesmo tempo, o que aparece nessa projeção. 

 

Mundo significa sempre aquilo sobre o que a existência se eleva e 
projeto, em outras palavras, a forma e o modo pelo qual o que é ser-
lhe alcançável. Mas utilizamos a expressão mundo, não só no 
sentido transcendental, mas também no objetivo, assim por exemplo, 
nos giros da surda resistência do mundo, dos perigos e das 
seduções do mundo, etc., com que se designa principalmente o 
mundo ambiente. E também falamos do mundo ambiente e do 
mundo próprio como regiões particulares dos entes existentes no 
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mundo objetivo e não como projetos transcendentais do mundo. 
(BINSWANGER, 1961, p. 169) 

 

Onde o sentido do amor não está claro por si mesmo, Cabíria vivencia-o 

como um “projeto de mundo” para referir ao amor no sentido transcendental. 

Transforma o amor num ato puro, ao ponto de se oferecer quando sabe que será 

desprezada. E para esse aspecto que gostaria de chamar a atenção com relação à 

afinidade do seu modo de ser como continuidade na palhacice.  

Do ponto de vista da palhacice, o amor é um ideal impossível, é o desejo de 

obter uma segurança que nunca será alcançada. Cabíria está sempre em busca do 

amor e compartilhando sentimentos, seu tempo, e espaço, o que também é uma 

forma de sentir a urgência da vida e da morte em vida, ao ponto de fazer sacrifícios 

e transpor seus próprios limites de sobrevivência, como vender todos os seus bens 

para seguir um amor, correndo inclusive riscos de morte.  

O risco de morte reside justamente no ponto em que ela ignora que há uma 

ameaça ou um perigo em que a relação amorosa com o outro se dá. O ser amado 

transforma-se, para ela, como objeto de amor que ultrapassa em grande medida o 

limite de sua individualidade. Cabíria desconhece que só sabemos do nosso limite 

quando enfrentamos o outro. Entretanto, para ela, outro nunca se revelava como um 

confronto ou impossibilidade. É na linha do Fora, na desrazão de amar que seguia 

em direção ao outro, e que possibilitava ignorar as armadilhas e artimanhas do 

amor.  

Por conta disso, não é gratuitamente que Cabíria vai percebendo que o amor 

que carrega dentro de si pode não ser parte de fora ou do Fora como sinônimo de 

desrazão. Amar trata-se também de um projeto de vida às avessas, pois o que 

confere textura e densidade às peças do amor em sua vida, tão duramente 

carregadas de desencontros e desamores, é, principalmente, a própria dor de se 

sentir só e abandonada, que transforma em contraponto e desrazão para amar. 

Essa desrazão é a capacidade com que julga enfrentar a infinitude do amor.  

Cabíria sobrevive à duvida do amor, àquele limite onde encontramos a 

subjetividade que mantém a sua dor. A dor que diz do indizível, do absurdo, cria, e 

improvisa dentro da precariedade que cerca a sua experiência com o amor. O outro 

como absurdo diz respeito à liberdade e à independência de cada um de nós. É o 

outro que nos diz onde parar, evitando assim todo e qualquer constrangimento nas 
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relações humanas. A dor de ser abandonada, de se sentir só é que objetiva e 

ultrapassa o amor como um projeto de vida e que justifica uma abertura na forma de 

existir e de amar de personagem de forma infinita. 

E aqui tocamos novamente na primeira e importante função, para 

Binswanger: da descoberta do amor enquanto condição transcendental e infinita. O 

amor como uma experiência é original para o ser, a despeito de qualquer 

interpretação. Sendo assim, o amor é uma atividade humana responsável por retirar 

o ser das relações do princípio da razão, da finitude, e lançá-lo ser-no-mundo-para 

além do mundo: amor. Igualmente, ser-no-mundo-para além do mundo promove a 

reconciliação da personagem consigo e com o transcendente. 

No caso de Cabíria, as características na outra pessoa podem não ser 

verdadeiras, mas como perder alguém, o “único no mundo” é muito mais doloroso do 

que perder uma ilusão. Cabíria defende-se da ilusão do amor agarrando-se ao 

mesmo tempo nas imperfeições e idealização do objeto amado. No entanto, em 

muitos momentos, suspeita que não é absolutamente seguro o seu idealismo em 

relação ao objeto amado, embora, para ela, ele seja mais verdadeiro do que a 

realidade cruel em que o amor surge para ela na rua. 

Fellini, para construir a história e destino de Cabíria, parte da rua. A rua que é 

um espaço de todos e de ninguém, como a figura empática do palhaço capturado 

por sua irresistível imagem de si mesmo, até mesmo na decadência.  

 

As visões dos personagens de Fellini são inseparáveis de uma 
“empatia”, de uma simpatia subjetiva (desposar até mesmo a 
decadência que permite só amar em sonho ou em lembrança, 
simpatizar com estes amores, ser cúmplice da decadência, até 
mesmo precipitá-la, a fim de salvar alguma coisa, talvez, o quanto for 
possível...). Tanto de um lado como do outro vemos problemas mais 
profundos, mais importantes que os lugares comuns sobre a solidão 
e a incomunicabilidade. (DELEUZE, 1986, p. 45) 

 

É na rua e da rua que Cabíria descobre e desperta para o amor, ou seja, para 

a presença do outro e de si mesmo com (des)razões que validam sua presença nas 

experiências com o (des)amor. A rua como um microcosmo de caminhos expostos, 

sonhos e medos. A vida “errante” de Cabíria é exposta a encontros e desencontros 

inesperados, perigos visíveis e invisíveis como um grande espetáculo circense. O 

“circo-rua” é a morada do amor em Cabíria. Ela emerge de seu túnel sem tempo, 

acostumada à tragédia de pagar por tudo que tem, inclusive, afeto. 
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Trágica ou indigesta, a verdade para Cabíria sobre o amor faz-se para além 

da representação circense que ela suscita para os outros. No entanto, conciliar 

instâncias aparentemente distantes, não é tarefa fácil para a personagem. Ainda que 

arrancada de seu sonho de amor, e do desejo do encontro com o outro, ela segue 

acreditando no amor, e numa sociedade sem preconceitos, tal qual acontece num 

circo, onde ela, como prostituta, os marginalizados, ou vidas que ninguém vê que 

moram ao seu redor exporiam suas diferenças e pobrezas sem prejuízo para 

ninguém, diante do amor.  

Segundo Pellegrino (1988, p. 191), “o circo, é inerente à sua pobreza, e por 

isto um circo é um circo, tanto quanto a rosa é uma rosa”. Para Pellegrino, esse 

cenário contém a orfandade das coisas e dos seres no mundo. E entre coisas e 

seres órfãos vagueia o homem órfão de amor.  

 

o homem só conquista o amor na medida do consentimento às 
coisas para que existam, no esplendor de sua graça, e inesgotável 
doação. (Ibid.) 

 

Na direção de Pellegrino, o mesmo se pode dizer do espaço de Cabíria. Na 

narrativa de Fellini, a linguagem da personagem é circense e aparece articulada a 

“um palhaço que possui uma inocência pisada por ela mesma” (FELLINI, 1984, p. 

38). As características do amor também se apresentam a ela de forma risível e 

cômica, e de forma ambígua mostra sua disponibilidade ao outro: “Estupidez e 

pueribilidade”, assim como um palhaço mantém um contato caótico com seu público, 

comunicando seus desconfortos, dores, alegrias, tristezas, também de forma 

ambígua. 

 

A estupidez e a puerilidade de Cabíria expressam ao mesmo tempo 
a radiância tranquila de uma máscara e escultura arcaica de um 
arlequim e uma máscara de colombina. (Ibid., p. 102) 

 

Segundo Bolognesi (2003), a ambiguidade dos palhaços é extensiva ao 

próprio espaço do circo. O palhaço não carrega uma máscara fixa de inocência ou 

agressividade, embora carregue traços tipológicos que o identificam como tal. O 

palhaço é, a um só tempo, “ator e autor de sua personagem e das cenas que 

representa (ibid., p. 6). A base de sua interpretação não é dada pela ficção literária. 
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Ela se exerce em outro registro, exatamente o do corpo, modos de ser lúdicos, 

desarrazoados e subjulgado pela grandeza e leveza de suas graças.  

É a partir dessas primeiras noções que começo a descobrir os nexos que o 

amor estabelece na história de vida de Cabíria, interligando os acontecimentos de 

sua existência, e reconhecendo a aparente contradição entre o distanciamento que 

ela estabelece de si-mesmo como um palhaço, em direção ao outro, para vivenciar o 

amor e o fortalecimento dos sentidos que estão implicados em poder ser-no-mundo 

como ser da existência por amor a si mesmo, que, segundo Binswanger, é “ser-

além-do-mundo” como ser da existência por amor a nós, e que ele denominou, 

simplesmente, com o nome de amor. 

“Ser-além-do-mundo” se apresenta para a personagem como um 

acontecimento passageiro e contrário à direção do “nós”, ainda que o amor se 

apresente para ela como uma experiência definida de sentido, particularmente 

relevante, um rumo que apela, uma solicitação que se faz ouvir, um apelo obstinado 

que se insinua e persegue sua vida.  

Uma vez que, para Binswanger, a vivência do amor é constituída por uma 

inter-relação muito próxima da relação Eu-Tu, definida por Martin Buber, o amor 

além de assinalar os modos de ser presença no mundo, de responder à realidade, 

solicita um posicionamento do ser humano diante da relação Eu-Tu, ou seja, do eu 

que se abre para o “nós”, e que não é o mesmo que se relaciona com o “Isso” 

objeto, coisa.  

Binswanger defende que a constituição de cada existente humano é sempre e 

a cada caso relativo ao encontro com o outro. O âmbito do encontro é, portanto, 

parte fundamental da constituição do projeto do mundo e do modo dual do amor e 

da amizade como assinalamos anteriormente. 

Em Cabíria, essa possibilidade propriamente humana, Eu-Tu é contraditória, 

não complementar em relação ao ser-aí (Dasein). A existência não precede a 

essência do amor, a relação, o encontro. Nela, essa lógica, de que o tu (amado) 

recebe o apelo de que o eu que ama se apresenta de forma idealizada, cheio de 

desencontros, é que põe em marcha sempre um apelo e uma urgência de sua parte. 

Num ambiente de desconfiança e de luta constante pela sobrevivência imediata ou 

pela melhor forma de continuar vivendo, Cabíria forja-se da melhor maneira de 

existir, dentro de grandes limitações com o ambiente e com os relacionamentos, 

tentando formar (ou deformar) o amor à sua imagem e semelhança.  
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No entanto, ela não consegue se convencer da possibilidade do desamor. Há 

uma escolha de sua parte de se deixar tocar pela presença viva do (des)amor, 

independentemente do que esse sentimento possa lhe causar, como, por exemplo, 

levá-la à destruição ou mesmo à morte.  

Surpreende-nos, no entanto, a capacidade da personagem em ficar diante de 

muitas situações de desamparo, tais como o encontro com o ator, o ilusionista, as 

tentativas de assassinato, bem como o seu dia a dia como prostituta. Cabíria passa-

nos a sensação de que está lidando com um sentido proibido, no qual não deveria 

estar se envolvendo, mas sua intenção e espírito aberto para o amor constitui um 

espaço que é a base de sua disposição interior, seu espírito para o reconhecimento 

do modo de uma pessoa ser-no-mundo, que é também como comenta Binswanger, 

o seu modo de ser si mesmo. 

Desse modo, a narrativa de Fellini é como um dia de espetáculo no circo: 

cômica e risível ao mesmo tempo. Em um dia, Cabíria ri de todos os burgueses da 

via Veneto que a humilham; em outro, ela mesma é a palhaça que desperta o riso. 

Vivencia o amor como um palhaço que disfarça, com humor, a dureza da realidade 

de uma vida árida e empobrecida de afeto; dissimula e faz graça da vida e para a 

vida: dança, canta e finge zombar do amor. O amor, propriamente, não chega até 

ela, mas apenas o contraste entre a realidade e os seus sonhos de amor. 

 

4.1.5. Os “sonhos” de amor: amor(ada) de Cabíria 

 

Pompéia (2010, p. 32) comenta que os sonhos de amor chegam a nos 

assustar e por isso nós os guardamos em segredo. Isso se deve ao fato de serem 

sonhos que não se limitam a um sonho isolado, uma vez que entram em quase 

todos os sonhos. De acordo com o autor, tendemos a encontrar nos sonhos de amor 

o melhor de nós mesmos, pois temos uma predisposição para nos sentir realizados 

dentro do próprio sonho.  

Entretanto, esses sonhos também se apresentam como os mais frágeis, pois 

é preciso que o outro nos ame e aprove para que possamos continuar sonhando. 

Diante dessa condição, ainda segundo Pompéia (ibid.), podemos ter a sensação de 

que precisamos guardar tais sonhos em segredo, pois, “se o outro não nos entender, 

se o outro ficar longe do meu sonho, este pode se desmoronar”. Assim, o que pode 
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se apresentar como fonte de prazer, realização e entusiasmo pode também resultar 

em sofrimento.  

 

Os sonhos seriam uma coisa frágil, ilusória dentro de um mundo 
forte, a que chamamos “realidade”, e, portanto, perigoso. Uma vez 
realizados, não se nos apresentariam tão potentes quanto o real: “o 
sonho me fazia ficar enorme dentro dele e pequeno na realidade”. 
(Ibid., p. 34) 

 

É nesse ponto que Cabíria questiona por que os sonhos morrem ou por que 

os deixamos morrer. Uma vez realizados, podemos nos sentir frustrados e 

começamos a conviver com a sensação de que um sonho realizado não é tão 

potente quanto o sonhado, porque a realidade pode esvaziar, diminuir aquilo que 

nossa imaginação nos permite ver.  

O autor ainda avalia que os sonhos morrem também porque desacreditamos 

das histórias que criamos a partir deles e nos sentimos solitários, assim como 

porque convivemos com pessoas que por desacreditarem de seus próprios sonhos 

nos intimidam com suas racionalidades. Segundo o autor, são pessoas que 

carregam “cadáveres” de seus sonhos mortos pela vida afora: “Isto as deixam 

rancorosas, céticas. Elas tinham raiva dos meus sonhos e de terem, elas mesmas, 

também sonhado” (POMPÉIA, 2010, p. 32). 

Já em Cabíria, a busca por sonhos e por se (re)erguer de uma vida miserável 

é uma constante. Voltar à vida em seu pequeno mundo como se estivesse sempre a 

espera de um milagre, ou seja, no fundo, ela deseja o milagre. Mas ela também quer 

ser aceita socialmente, ter uma vida normal e estabilizada, um trabalho, uma casa e 

um marido (um amor), ser, enfim e simplesmente, uma pessoa igual às outras, com 

identidade e personalidade próprias.  

Só que, diferentemente do mundo convencional, cheio de racionalidade, age 

por impulso e acaba se enganando novamente por acreditar que sua vida é, de fato, 

como conta e sonha, “[...] colorindo-a com ingênuas fantasias sentimentais”, crença 

esta que, segundo Fellini (2011, p. 105), é fruto de “uma garota azarada que visa, ao 

final, conseguir realizar os seus sonhos de amor”. Mas a “realidade” é feita de muitas 

outras pequenas realidades, as quais às vezes se encontram e se encaixam, mas 

noutras vezes se chocam. 

Mesmo com o coração partido, Cabíria deixaria de ser uma mulher 

sonhadora, ingênua, amorosa? Dificilmente. Afinal, ela é uma figura generosa, afável 
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e justa, e também uma personagem ingênua, que deseja e sonha mais do que 

planeja. Diferentemente das pessoas raivosas ou esquecidas, segue tentando 

preservar seus sonhos, entre modos de ser banais e épicos, lúdicos e emocionais, 

disponíveis e risíveis, como um palhaço. 

Ainda que arrancada de seu sonho de amor, do desejo do encontro com o 

outro, ela segue insistindo em acreditar nesse encontro com o amor e numa 

sociedade sem preconceitos, na qual ela, como prostituta, e os marginalizados que 

moram ao seu redor exibiriam suas diferenças sem prejuízo para ninguém diante do 

amor. 

 

A preocupação fundamental do palhaço enquanto trabalho é, assim, 
de agradar, mesmo triste e desamparado. [...] é uma emoção que se 
quer para fora de si. (SAMPAIO, 1993, p. 94) 

 

Essa fabulação de procura e desencontro nasce como um ponto de referência 

em sua vida. Para ela, o caminho da esperança no amor talvez seja aquele em que 

os indivíduos não tragam para a vida limites e, na vida a dois, uma máscara 

dissimuladora, escondida ao amor. Também aqui o palhaço pode ser visto como um 

exemplo de seu duplo. O que interessa não é o que o palhaço esconde, mas o que 

ele instaura e inaugura. O mundo que ele traz para a vida que faz sentido, assim 

como Cabíria. 

 Cabíria segue aceitando a vida no que ela tem de imprevisível e dolorosa. 

Nesse momento de desamparo e dor, e de busca de uma continuidade para sua 

vida, faz referência a sua casa: “Eu tenho uma casa, um teto, por isto não sou como 

qualquer uma”. A casa é vista por ela como símbolo da intimidade de sua 

interioridade, de ser-com algo. O sentido do espaço reverbera sua forma externa de 

“habitar” o amor, sua forma de amar. 

De um ponto de vista simbólico, a casa representa o próprio ser da pessoa, 

que compõe o sentimento de que tudo está em ordem da forma como deveria estar 

e como se desejaria que estivesse. 

Esse “habitar” é dado em especial pela condição de ser-no-mundo, pois é 

nesse fenômeno que o Dasein pode ser junto às coisas e ser-com os outros. Nas 

palavras de Heidegger (2006, p. 26), os “mortais são, isto significa, em habitando 

tem sobre si espaços em razão de sua demora junto às coisas e aos lugares”, ou 
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seja, os homens permanecem em uma condição de ser entre as coisas e os lugares. 

Ser junto às coisas é onde o homem habita. 

“Habitar” o amor, como poder pertencer a sua própria casa, não possui, para 

Cabíria, um sentido passivo, de conservação, mas de uma construção ativa que 

transforma as realidades por si só medíocres e insignificantes do amor em espaços 

fascinantes da vida. 

Ainda que não possua uma consciência de sua “entrega” desarrazoada, ela 

convive com a nítida sensação de que algo escapa de si mesmo diante das 

vivências no amor. E desse modo, sempre houve mais pasmos espantos do que 

resposta sobre o amor. Ocorre que ela tem poucas opções para saber quem é, e o 

que deseja. 

Entrega-se à uma intuição de uma realidade transcendente do amor para 

escapar à impotência do seus isolamento e solidão ou uma tentativa de ludibriar 

pretensas fronteiras do tempo e espaço, que se instalam com naturalidade 

surpreendente na vida de um ser que nasce, cresce, às vezes se reproduz, e depois 

morre, inevitavelmente. Fronteiras estas que são estabelecidas com base em um 

tempo cronológico e espaço calculado. Esse tempo é também um dos alicerces de 

uma vida contada em anos. Diferente da história de um palhaço, e de Cabíria, que 

se conta  à medida que vai vivendo. 

É isso que tentaremos compreender nas cenas a seguir.  

 

4.1.6. Ser-no-mundo palhaça e flor 

 

A primeira cena, Cabíria sendo tirada das águas do rio, é simbólica: parece 

um parto; o parto de um adulto que é jogado ao mundo, mas correndo o risco de ser 

deixado em sua solidão, pois um adulto pode não ser acolhido e cuidado de forma 

imediata, como se é de esperar que ocorra com um bebê.   

A experiência do nascimento para o ser humano é semelhante ao sentir-se 

jogado no mundo, em estado de essencial pobreza. De fato, nascemos confiantes 

de que alguém nos nutra e nos ame, mas só podemos crescer e construir-nos se 

não ficarmos prisioneiros dessa confiança; Cabíria talvez o fosse. Ela procurava o 

amor para ela, para os outros, assim como o amor dos outros que por si só já 

sinalizaria a dor de existir.  
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Transportada para a tela, essa dor invisível ganha a história de Cabíria. 

História esta, que começa com uma situação de perigo e risco de vida: enganada 

por seu pretendente Giorgio, o que era para se realizar como um encontro amoroso, 

uma união romântica, um casamento, resultou em roubo e tentativa de homicídio. 

Seria o grande “salto” que a lança no rio uma história de frustrações, mentiras e 

desejos não realizados ou um grande espetáculo circense das relações humanas? 

Se tomarmos a existência como uma abertura ao mundo regida por cuidados 

recíprocos, e desse ponto de vista contarmos como uma dimensão de cuidado que 

vislumbre o amor, de sermos acolhidos pelo outro que cuida não somente a partir de 

nossa dor como faz um cuida-dor, mas de ser-com amor, tal qual propõe 

Binswanger, é possível pensarmos que o “(re)nascimento” de Cabíria implica mais 

em uma experiência de espanto e dor, do que de acolhimento no amor.  

Entretanto, não fora a dor física o que mais a afetou quando lançada no rio, 

mas a dor psicológica, pela injustiça ante a falta de qualquer razão que justifique ser 

vítima de um ato desumano de desamor. 

Ela atravessa um momento de dúvida e reluta em aceitar o abandono de 

Giorgio expresso na tentativa de afogamento no rio. Seu (re)nascimento implica em 

uma experiência de dor, mas não de medo, pois ela se lança novamente na vida 

como se nada tivesse acontecido. Cabíria sabe que é mais triste morrer “afogada” 

pela vida do que pela morte, seja a morte para o mundo ou a morte do outro.  

De outra forma, a cena de Cabíria sendo lançada no rio é semelhante a de 

um palhaço lançado no picadeiro. Trata-se de duas forças equivalentes: a euforia e 

o salto tomam conta do lugar do sofrimento; a alegria sobrepõe-se à exposição da 

emoção (medo) e sua possível superação catártica provoca a suspensão do medo 

do salto. Cabíria tem consciência de que já se sente “afogada” em uma vida cercada 

de restrições e empobrecida em muitos sentidos de afeto.  

Tentando uma analogia com o salto do palhaço, também não tem medo de se 

lançar ao amor. Assim é Cabíria: ela ousa ser-no-mundo como ser da existência por 

amor a si mesmo, numa tentativa de “ser-além-do-mundo” como ser da existência 

por amor a nós num cenário, no qual a igualdade das ideias sobre o amor é a única 

garantia de segurança. Rebela-se e decide não ser vítima do desamor. Esta é a sua 

desrazão diante do amor. Trata-se de tornar manifesto um movimento interno de 

frustração provocado por uma vida marcada pela falta do amor. 
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Como um palhaço, sente-se sempre lançada para o limite de si mesma diante 

do amor, e corre muitos riscos; como, por exemplo, o de abrir mão de todo o 

dinheiro que possui para viver o grande amor. Também tem por hábito enfrentar e 

desprezar as autoridades (polícia) pelo simples enfrentamento, assim como zombar 

dos burgueses da via Veneto de Roma.  

Da mesma forma, ser-no-mundo-para além do mundo é como vivenciar um 

“jogo circense”, quase uma “brincadeira” de arriscar-se a continuar acreditando no 

(des)amor. Segundo Fellini, “é em face da morte do amor, que o palhaço se entrega 

ao deslumbramento do riso e do risco e foge de tudo o que lhe mostra que a 

caminhada até o amor seria inútil” (1983, p. 56). 

Retornando à cena, após o “acidente” no rio, ela simplesmente continua a 

viver: deseja, ama, sonha e acredita que os outros, ou pelos menos aqueles mais 

próximos dela, agem da mesma forma. O outro é fundamental para ela, ainda que 

venha de mãos vazias. Ela compreende o amor quase como uma espectadora 

apaixonada no cinema. Seu olhar tem a inocência do deslumbramento e a 

impressão de estar sempre superando algo que não consegue enxergar ou recordar, 

como um resgate de “algo” numa infância distante. A dor, o silêncio da falta de 

comunicação e as desgraças são apenas reverenciadas, adoradas, apresentadas e 

satirizadas. 

Somente, no decorrer do filme, vamos perceber sua inquietação e um diálogo 

mais íntimo consigo mesma de permanente busca e questionamento sobre os 

sentidos do amor. Esse modo de Cabíria reagir denota certo evitamento e 

dificuldade em reconhecer a dor, embora esta esteja imersa na condição de ser, 

para o outro, uma ausência. Fica, dessa forma, salva da experiência da realidade. A 

sua recusa em dar explicações para o acidente, por um lado parece não desprezar a 

traição, mas deixá-la intacta na sua cruel realidade, na hipótese de que ela, a parte 

lesada, é que deve decidir qual explicação deve ser considerada. Uma vez que 

Cabíria tem dificuldade em admitir a traição, seria capaz de escutar a explicação do 

traidor? 

Sua atitude se assemelha à “qualidade fugidia e impermanente” do palhaço 

de fingir alegrias e tristezas, conforme afirma Dornelles (2009, p. 23): “o signo do 

palhaço pode se confundir com o que é considerado seu ponto de demência: se 

apoiar num estado de diversão intensiva da ‘palhacice’”. 
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Dornelles (ibid.) comenta que o exercício do artista na “palhacice” não é uma 

tentativa da realização de uma alegria permanente, embora o mais comum, ao se 

ver palhaços, seja identificá-los como a realização da utopia risível do mundo. Mas 

seguramente se trata de uma armadilha do palhaço para justamente fazer aparecer 

sua brincadeira incessante. 

Na cena seguinte ao do rio Tibre, com Wanda, Cabíria tenta convencer sua 

amiga e a si mesma de que o “ocorrido” no rio fora um acidente. O que interessa a 

ela é ressaltar a importância de seu encontro com Giorgio, de um encontro entre um 

homem e uma mulher. Ainda que abalada e desconfiada, ela continua a procurar por 

Giorgio. Na maior parte das falas com Wanda, ela se refere ao amor mais como uma 

experiência vivida do que como um assunto. 

Cabíria continua a recusar-se a dar explicações sobre o “acidente”, preferindo 

deixá-lo “suspenso”, talvez também para não descobrir que sofre mais do que 

imagina e para manter a esperança de resolver, por bem ou por mal, o incômodo. 

Ela experimenta algo diferente: trata-se de reconciliar-se com a própria solidão. A 

personagem segue tentando aprender a riqueza e a possibilidade da vida social, o 

Mitwelt, mundo das relações, mas não consegue, uma vez que não faz a experiência 

de afetar o outro e ser ao mesmo tempo afetada por ele. 

Os enganos e erros em seus encontros são corriqueiros, porque ela não 

distingue o seu corpo de prostituta de seus desejos mais pueris. A cada encontro, 

corre o risco de conhecer o amor como um novo modo de ser-no-mundo para além 

da realidade dos fatos, e não como uma repetição.  

Decidida a se transcender e a arriscar a própria identidade que desconhece. 

Transcender-se é atravessar a própria solidão, e ao contrário do que Cabíria 

imagina, não lhe é concedido saber o que será para o outro. Ela não se importa com 

o fato de sua identidade estar em perigo, essa é a sua desrazão e sua vertigem, que 

a acompanham na descoberta sobre si mesma por meio do outro. 

Como um palhaço que disfarça, com humor, a dureza da realidade de uma 

vida árida de amor, dissimula e faz graça da vida e para a vida: dança, canta e finge 

zombar da vida e do amor. A personagem tem uma mente prodigiosa, na qual o 

conhecimento sobre a razão ultrapassa as barreiras de um lugar comum e 

misterioso como na capela do Divino Amor. 

Na capela, algo a amedronta e a afasta do que é vivido pelos fiéis comuns 

fechados em si mesmos nos seus sofrimentos e dores. Cabíria chora e caí em 
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prantos diante da Santa, mas não podemos dizer que este medo seja da ordem da 

estupefação diante da experiência do sagrado, diante do Divino amor, pois Cabíria 

aceita o que não se entende. Ela não tem dificuldade em se manter viva diante de 

uma dimensão desconhecida, do misterioso, mas sim da direção de sua vida. 

O que ocorre é que, diante da imagem da santa católica, ousa duvidar de seu 

“privilégio” de se sentir amada de forma absoluta e de poder-ser, para alguém, 

também de forma absoluta: Cabíria duvida do rumo de sua vida de prostituta, dos 

contrastes sociais, da acomodação dos amigos em aceitar uma vida resignada, e da 

direção dos sentidos do amor. Essa percepção é ainda mais reforçada, por Fellini, 

diante de um cenário tão desolador como o da capela cheio de histerias, 

arrependimentos, culpas e exageros.  

Em uma passagem na capela, ela pede a Nossa Senhora que seus sonhos 

de amor não sejam acordados, como se não pudesse reconhecer a realidade cruel 

que a habita, entristece-se, mas aos poucos aceita o que não  entende. 

Neste momento, relaciona a busca de sentido do amor com a busca da 

religiosidade, através da qual a pessoa vai se fazendo, aperfeiçoando-se ao modo e 

semelhança de um Deus absoluto. Talvez buscasse na capela um projeto do 

humano à semelhança de um Deus absoluto e ausente.  

Segundo Galimberti (2010, p. 43), na linguagem dos místicos tem sempre 

uma relação com o Grande Ausente, que parece roubada da linguagem dos 

amantes. 

 

Essa figura do espírito mística que pela fantasia, desempenha um 
papel mais decisivo nas coisas do amor do que a carne fixa no 
perímetro de um corpo marcado por um único sinal sexual, para que 
a fantasia, que é o potencial subversivo de todas as ordens, encontre 
de imediato o seu limite. E entre os limites da fantasia, onde 
podemos encontrar o amor? (Ibid., p. 45) 

 

No entanto, esse absoluto não tem duração para Cabíria, pois não se  sente 

de “corpo presente”. Essa ausência significa que Cabíria não tem a sensação de 

possuir um corpo, encarnado, mas só um espírito livre e imediato, e por essa 

(des)razão, ganha gravidade e queda. 

De outra forma, podemos pensar o apelo de Cabíria ao Divino Amor, como 

um apelo de direção de sentido, de expansão, de, pela primeira vez, reconhecer sua 

miséria e aridez afetiva, uma experiência de entrega de suas misérias para aliviar 
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decepções, dúvidas, incompreensões e sofrimentos profundos. Cabíria entra em 

estado de queda após um apelo exagerado de elevação e devaneios acerca do 

amor. 

Em seu artigo "Sonho e existência", de 1930, publicado no livro Introduction a 

l’Analyse Existentielle, Binswanger comenta que quando, no decorrer de uma 

experiência de decepção profunda e brutal, nós dizemos que caímos das nuvens, 

que fomos atingidos por um raio, nas palavras de Binswanger (1971, p. 199), 

"realmente nós caímos; mas não é uma queda puramente física". 

 

Quando nos encontramos em estado de abandono ou de espera 
apaixonada e, de súbito, o esperado nos decepciona brutalmente, o 
mundo tornando-se outro, e quando assim, completamente 
desenraizados, perdemos nosso apoio sobre ele, mais tarde, após 
termos encontrado uma base sólida, referimo-nos em pensamento a 
esses instantes e dizemos: “Foi como se um raio tivesse me atingido 
ou como se eu tivesse caído das nuvens”. (BINSWANGER, 1930, p. 
45) 

 

Para o psiquiatra, a imagem da queda expressa uma possibilidade concreta 

da espacialidade vivida, do corpo habitando o espaço: ela é uma estrutura 

antropológica do mundo, uma forma de habitá-lo, aquela da perda do apoio e da 

harmonia, da ruptura em uma corporeidade tranquila. Mas além do corpo que cai 

realmente, a imagem da queda traduz a essência mesma da perda do escoramento 

e do vivido de terror que lhe é consubstancial. A queda descreve uma possibilidade 

fundamental de ser no mundo: a perda do equilíbrio, o colapso, o terror. A imagem 

da queda se assemelha a um “nó originário abrindo um campo de significações 

potenciais múltiplas” (BINSWANGER, 1977, p. 195): 

 

A queda é uma das grandes orientações da existência, na qual 
coincidem uma direção especial (para baixo) e um sentido aberto, 
não temático, da ordem da perda do escoramento do Dasein: ela é 
simultaneamente uma forma, um sentido e um sentimento. (Ibid.) 

 

A queda como direção de sentido, pode tomar significados particulares, por 

exemplo, espaciais, espirituais, psíquicos, etc., porque ela se esconde no buraco 

que lhe é originariamente comum. Como uma estrutura ontológica da existência, na 

direção de sentido, da linguagem, do corpo vivido se desenvolvendo no espaço 
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segundo as direções determinadas, do sentido e da timia (do humor) inerente ao 

Dasein. 

Na passagem da Capela, o movimento de queda em Cabíria pode ser 

compreendido aqui quanto à consistência, iluminação e tonalidade do mundo tal 

como define Binswanger, que descreve com os termos heideggerianos saltar 

(springen) e turbilhão (wirbel) como “modalidades saltantes” na estrutura 

antropológico-existencial. Quanto ao humor, o otimismo que faz da vida de Cabíria 

um turbilhão, leva-a a uma dança inconsequente. 

Ou seja, para Binswanger, a “queda” é como um estado no qual o homem é 

arrancado de seu poder-ser próprio e lançado na impessoalidade. Na queda, o 

movimento do ser-aí perde-se no modo como os outros interpretam o ser. É nesse 

momento que ele se pergunta: “Quem é esse ‘nós’ que se eleva e tomba?”. Segundo 

ele, esse “nós”, sujeito do ser-aí, expressão empregada aqui para traduzir a 

expressão alemã Dasein, “[...] não se mostra abertamente, mas esconde-se sob 

múltiplas formas” (ibid., p. 45). 

 

A queda é uma estrutura ontológica do Dasein e de seu poder de se 
dirigir no espaço. Mas ela só se torna verdadeiramente direção de 
sentido, porque ela é acoplada ao seu oposto, à escalada, à 
ascensão na altura, ao salto. (Ibid., p. 54). 

 

Penso que nesse momento de “queda”, em que Cabíria questiona com a 

santa católica se para que o encontro com o amor aconteça em sua vida, 

seria preciso ir ao encontro de tanto sofrimento, Fellini também busca dentro da 

banalidade, na situação da capela, reforçar a inocência da personagem diante de 

sua busca pelo amor, quase um estereótipo, e faz dele o desafio que vai sendo 

superado simultaneamente pela personagem. O caráter intencional de Cabíria, em 

relação ao amor, vai se revelando para além da constatação da inocência que ela 

nos suscita inicialmente. Num movimento evolutivo e desarrazoado em direção ao 

amor, ela faz qualquer coisa por ele.  

Provavelmente por esse motivo, assimila o peso de uma pressão interna que 

não compreende, sentindo-se, muitas vezes, diferente e estranha, exagera e 

extravagante aos desígnios do amor.  

Nesse sentido, Binswanger (1953, p. 23) comenta que a extravagância, como 

uma forma de existência, é uma “[...] forma de desproporção antropológica, como 
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uma proporção malograda entre altura e amplidão”. Não somente como algo que 

projeta a amplidão e nela caminha, mas também como algo que projeta e sobe à 

altura, a existência humana estaria essencialmente envolvida pela possibilidade, no 

sentido antropológico, de ir longe demais na expectativa do amor e extraviar-se ao 

subir (BINSWANGER, 1977, p. 14).  

Para o psiquiatra (ibid.), isso se deve ao fato de que o “ser” não absorve 

totalmente o ser-no-mundo na “temporalização e espacialização do mundo”. É por 

esse motivo que o ser humano deve ser compreendido como “ser-além-do-mundo”, 

no sentido do berço (Heimat) e da “eternidade do amor”. Fenomenologicamente, 

para o autor, no amor não há “nem em cima nem embaixo; nem perto, nem longe; 

nem antes nem depois” (ibid., p. 14). 

Só quando o amor já abdicou e o simples trato e comércio com o outro e 

consigo mesmo assumiram a condução exclusiva do nosso ser é que a altura e a 

profundeza, a proximidade e a distância, o ter-sido e o estar-por-vir alcançam uma 

significação tão decisiva que o subir pode chegar a um fim e a um agora que não 

admite mais retrocesso nem avanço, onde o subir já se converteu em extravagância. 

(Ibid.) 

A existência de uma história sofrida e cheia de privações materiais e 

sentimentais, que parece ter sido desde sempre natural, não fez dela uma figura 

bruta ou amarga. Ao contrário, ela conserva pureza de alma e fé nas pessoas. Ela 

se defende no cotidiano e se protege em sua intimidade das provocações. 

Sonhadora, mas com forte senso de justiça e de respeito pelos outros, Cabíria sonha 

e ama de forma exagerada, experimentando, assim e também por causa disso, 

momentos de angústia e solidão. E, por essas singularidades de experiência de vida, 

espírito e caráter, ela é diferenciada pelas pessoas que a rodeiam, como constatado 

na forma como Wanda a vê. 

Tanto para Wanda como para suas colegas de profissão, Cabíria sempre foi 

uma pessoa autêntica, mas um pouco diferente. Essa estranheza pode ser 

compreendida pela forma como ela vive uma vida diferente do modo convencional e 

revela em si uma forma singular de perceber a vida e o amor naquele ambiente. Por 

conta disso, as pessoas ao redor se referem a ela como provocativa, teimosa e 

ambiciosa, o que faz com que Cabíria aja de forma desarrazoada com o Mitwelt (o 

social). 
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Ao mesmo tempo que ela se identifica com as misérias sociais, passando a 

compreender o mundo como opressivo e sendo influenciada pela ideia de que as 

pessoas precisam de força e independência para viver plenamente o amor e 

transformar o mundo, age de forma provocativa e desarrazoada com todos.  

É aí que fomenta uma oposição, uma dificuldade com o Mitwelt, refletindo 

sobre sua condição solitária de abandonar-se ao amor num esforço de avançar-se 

diante de si mesma num gesto decisivo de ser-no-mundo-para-além do mundo 

amor. Para Binswnager, mesmo os estados descritos como um abandono ao mundo 

“como uma perda total de autonomia de eigenwelt”, seriam o resultado de uma 

decisão. 

A construção do Eigenwelt (seu mundo pessoal, que inclui o seu corpo) 

desenvolve-se em relação ao Mitwelt, à ausência da família e à pressão social de 

ser prostituta, assim como não se deixa moldar facilmente pelo ambiente, Umwelt.  

Lançando um olhar sobre o mundo pessoal, sobre as coisas e os objetos 

(Umwelt), é nítida a tensão entre exterioridade e interioridade, entre a fachada e o 

interior de sua “casa”, que se configura como uma espécie de perda dentro de si, 

funcionando como uma consciência dentro de sua própria intimidade corporal e 

psicológica. O corpo é seu único bem (Permanente? Transitório?). Por fora, uma 

pequena e rústica fortaleza; por dentro, uma infinidade de pedaços disformes, 

delicados, feios, vivos de coisas. Apesar de sua fragilidade corporal, o corpo 

representa, para Cabíria, sua condição concreta como um forte campo de 

expressão.  

Binswanger (1971) destaca que devemos nos manter tão longe quanto 

possível de uma apreensão objetivante (fisiológica) e permanecer na esfera do 

vivido corporal, buscando compreender como o ser vivencia e sente o seu corpo. 

Para tanto, devemos necessariamente superar a dualidade entre interioridade e 

exterioridade, segundo o autor. Não se trata de experiências puramente subjetivas e 

tampouco puramente objetivas, já que não se dão interiormente ao sujeito nem 

ocorrem Fora, no mundo.  

 

O conceito de existência autêntica estaria relacionado com o de 
abertura para o Koinos Cosmos. Já a existência inautêntica é um 
estado de decadência e desamparo: uma subjetividade degradada 
que comanda a consciência individual, levando o homem de acordo 
com o que dizem ser certo ou errado, obedecendo a ordens e 
proibições sem indagar suas origens ou motivações. O ser-aí 
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inautêntico mergulha numa espécie de anonimato que anula a 
singularidade de sua existência; ele perde-se no meio dos outros 
Daseins, buscando a justificativa de seus atos num sujeito exterior. 
(BINSWANGER, 1971, p. 46) 

 

Pode-se pensar que Cabíria encarna, sem perceber, a dor de ser para si 

mesma uma ausência, um nome que lhe pesa como um estigma. No que exprime 

sobre si mesma é original, embora ninguém a perceba à primeira vista como tal. O 

preconceito também está no olhar das parceiras, que pressentem, incomodadas, 

uma necessidade de ser tão surpreendentes quanto suas atitudes e perguntas sobre 

o amor. Ainda que a forma dual não tenha se concretizado em sua vida na forma de 

amor e amizade, ela é novamente vislumbrada de forma ilusória por ela em total 

entrega desarrazoada ao outro, em intensidade, exaltação e exotismo.  

É assim, como se interpretasse um palhaço na plateia, em um exagero dela 

mesma na presença do outro, que Cabíria vivencia sempre mais um encontro. Seja 

com Wanda, com o ator de cinema, com parceiros e com conhecidos e 

desconhecidos, Cabíria agrada e deixa ressoar seu contentamento por estar 

presente. Seus sentimentos são vividos de forma plena, sem que seja necessário 

inibir seu comportamento e expressão, independentemente do outro (espectador) 

existir ao alcance como desafeto ou amor. 

 

O que determina a existência não é apenas o futuro, mas a dimensão 
do “ter-sido”, do já-ter-sido-lançado-a seu ser. Não haveria nesse 
sentido “futuro autêntico”, enquanto adiantar-se às possibilidades 
concretas de ser, sem um “passado autêntico”, ou o âmbito das 
determinações concretas da existência. (BINSWANGER, 1971, p.40). 

 

Gambini (1993), citando Binswanger, comenta que existir não significa “estar 

ao alcance”, mas “ser-capaz-de-ser presente”. E esse “capaz de ser” significa 

compreender: 

Como exemplo das teses de Binswanger, é possível dizer, que Cabíria 

desenvolve a concepção de que diante do amor tudo é impermanente e imutável; as 

relações, os objetos, entre eles as situações, as pessoas e as relações com elas, 

ainda que Cabíria falasse para si mesmo de um projeto mutável do amor: o 

casamento. Aqui o nós, a vida a dois pode ser considerada um desejo da parte da 

personagem de combinar forças, uma oportunidade para uma casa própria, um 
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modo de sentir normal, uma forma de não levantar mais suspeitas do que já 

levantava?  

Talvez, para Cabíria, escolher um homem para a vida toda significava nada 

mais, nada menos, do que fazer uma grande aposta sem se fundamentar em 

nenhuma razão concreta, uma vez que nas coisas do amor, a razão não tinha muita 

voz para ela. O que promove o amor, para ela, são as exigências de autorrealização, 

fundamentadas pela intensidade cega do sentimento. 

 

4.1.7. A desrazão de ser palhaço no feminino e flor: corporeidade, 

temporalidade e espacialidade 

 

Ainda somos os mesmo, ninguém mudou. Estamos todos como 
sempre, como estropiados. Vou embora, vendo tudo. Não sou como 
vocês, sou diferente. Eu sei onde posso ir. (Cabíria) 

 

Cabíria revela-se cômica já por sua presença física, sua indumentária e seus 

truques simplórios como um palhaço de cujo nariz que estica, torna-se flor e espirra 

água. Ela possui as expressões corporais que denominamos “palhacice”, que é “[...] 

uma matéria de palhaço, matéria vibrante e comunicativa de riso e graça” 

(SAMPAIO, 1989, p. 113). 

O corpo do palhaço por si só é sempre um olhar ao outro para se olhar a si-

mesmo. Cabíria trabalha sua palhacice com visível ternura e vivacidade, fazendo 

graça de si mesma como um palhaço e fingindo que não entende o que o corpo do 

outro (palhaço) diz quando “tropeça”. 

 

Pois não é que o próprio palhaço, quando tropeça logo que entra no 
picadeiro e vê a gente rindo dele, ri com a gente? Palhaço sempre ri 
dele mesmo. Até quando caí de bunda no chão. O palhaço ri com a 
gente das besteiras que ele mesmo fez. (CASTRO, 2012, p. 41) 

 

Ainda segundo Fellini, a ambiguidade do palhaço não se limita a seu aspecto 

físico, “à mistura das frenéticas alegrias e cômicas tristezas”. Mas também atinge 

uma dimensão interna, incluindo-se aí também sua sexualidade, como destaca 

Fellini sobre Gelsomina, de A Estrada da Vida, e Cabíria: “Gelsomina e Cabíria são 

duas augustas. Não são mulheres, são seres assexuados” (1984, p. 23). No jogo 

amoroso, “o palhaço é o habitante dos interstícios, embora sinta muitas vezes as 
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exigências do desejo. Seu papel fundamental é ser o intermediário do par 

convencional” (ARÊAS, 2005, p. 106). 

 

É daí que advém a graça: Stan e Oliver, o Gordo e o Magro dormem 
juntos. Ambos são augustos cheios de inocência, com absoluta falta 
de caracteres sexuais. Fazem rir justamente por isso. (FELLINI, 
1985, p. 67) 

 

Assim, esse é o lugar instável, sem marca de nitidez, o que acrescenta ao 

caráter palhaço de Cabíria a indeterminação de sua identidade sexual. O fato de ela 

ser uma prostituta não parecia pertencer a sua vocação e corporeidade, ressalto, 

aqui, o conceito de corporeidade, em seu sentido fenomenológico mais amplo, que 

diz respeito à condição do “ser-no-mundo” junto aos outros e às suas necessidades 

físicas e psicológicas.  

Nesse sentido, o corpo deixa de ser apenas um organismo que recebe a 

informação sensorial, um instrumento sem caixa ressonante, um executor de ação 

em função da técnica, para funcionar como expressão. A corporeidade não é 

somente funcional; ela é repleta de contato como característica de um encontro 

interpessoal, como espaço inter-humano e, portanto, implica em uma relação 

dialógica de comunicação de “ser-no-mundo”. 

A corporeidade do palhaço diz de um modo de ser diferente, inquieto, que 

rompe com aquilo que se estabelece como previsível no corpo, como se é de supor 

da corporeidade de Cabíria. O ponto central é a afetividade, na perspectiva de uma 

lógica própria e muitas vezes desarrazoada, exagerada e aberta ao outro. 

 

O palhaço é personagem do mundo, de um mundo compartilhado, e 
é ali que se inscreve seu espaço de vida. (SAMPAIO, 1989, p. 14) 

 

A “composição” do corpo do palhaço reflete-se em Cabíria em diversas 

passagens das cenas citadas, algumas divertidas e propositadamente cômicas, 

outras surgidas de situações tristes, inusitadas. Quando está feliz, Cabíria “faz-se” 

de palhaça; quando está triste ou com raiva, demonstra sua revolta por meio de 

gestos e caretas de palhaço; e, quando está satisfeita, de bem com a vida, brinca de 

palhaço (em uma cena, ao despedir-se de um ator famoso, ela “dança” com sua 

sombrinha, imitando os movimentos do Vagabundo, o palhaço iluminado de Charles 

Chaplin). 
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Nessa direção, pode-se fazer outra analogia entre o palhaço e a mulher: 

como o palhaço que se expõe sozinho no picadeiro, a mulher – Cabíria, nesse caso, 

– está quase sempre só e abandonada, sob os olhares, o julgamento e a violência 

dos homens. Lembremos que, para Fellini, os homens de seu tempo se mostravam 

grosseiros, sedutores e machistas muito em razão da educação recebida e da 

pressão social, que exigia deles essa condição de provedores, reprodutores e donos 

da verdade.  

Por isso, em seus filmes, os corpos masculinos são mais duros e mecânicos, 

ao passo que as personagens femininas, mesmo as mais bizarras, têm movimentos 

mais graciosos, engraçados e flexíveis, como os do corpo de um palhaço. Muitas 

das personagens femininas de Fellini, até mesmo as mais belas mulheres 

sonhadoras, não deixavam de ser moldadas pelas intenções e pelos movimentos do 

palhaço. 

O cineasta inquietava-se com a violência contida nessa forma de relação, 

mas também com outras situações comuns e corriqueiras de desprezo e preconceito 

vivenciadas pelas mulheres em suas relações de afeto, tais como a violência física e 

o machismo nos conturbados anos 1950. 

O cineasta escolheu uma prostituta como protagonista de Noites de Cabíria 

em razão de sua preferência pelos exemplos extremos de vida em relação a temas 

tão complexos como o amor. Fellini entendia que a relação de um homem com uma 

prostituta era uma das formas mais “[...] brutais de exclusão do amor entre dois 

seres humanos” (FELLINI, 1994, p. 45). 

Vale lembrar que Cabíria busca vivenciar o amor – a relação entre dois seres 

humanos – “[...] numa sociedade ainda muito elementar sobre o feminino e as 

questões de direito da mulher” (FELLINI, 1983, p. 59). Nesse aspecto, acredito que a 

“construção” da personagem recebeu forte influência das vivências pessoais do 

cineasta, que tinha muita curiosidade e perplexidade diante das mulheres, 

principalmente das prostitutas, mulheres fortes e exóticas de sua infância e 

sedutoras de sua adolescência.  

Não por acaso, elas aparecem ou são citadas em vários de seus filmes –

Abismo de um sonho, Amarcord, Boccaccio 70 / A tentação do Dr. Antonio e A 

cidade das mulheres, dentre outros. Consideradas seres “enviados do diabo”, pela 

Igreja, pelo Estado e pela família, as prostitutas, que, via de regra, protagonizavam a 
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iniciação sexual dos homens e eram proibidas e proscritas, exerciam sobre o 

cineasta um misto de curiosidade e compaixão (FELLINI, 1994, p. 56). 

De outra forma, o estranhamento em relação às mulheres também sempre 

existiu em Fellini. Na adolescência e mesmo durante os cinquenta anos de 

convivência diária com a esposa Giulietta Masina, ele tinha a sensação de não 

compreendê-las, sentido-as inalcançáveis e, muitas vezes, irreais: “Giulietta e todas 

as mulheres são misteriosas, por serem inalcançáveis” (ibid., p. 43). 

 

Como homem, às vezes, me sinto como cera em suas mãos. Em 
casa, como é natural, Giulietta assume a direção. Para mim, ela 
continua sendo tão imprevisível e misteriosa quanto no dia em que 
nos conhecemos. (Ibid., p. 63) 

 

Fellini tinha por hábito desenhar corpos femininos semelhantes aos dos 

palhaços de todos os tipos, augustos, brancos, bufões, etc. 

O cineasta costumava dizer que, na sua relação com as mulheres e com os 

palhaços, nunca havia avançado mais do que a idade de adolescente. No entanto, 

de forma paradoxal, ele sempre se sentia inseguro e fascinado diante das mulheres 

e dos palhaços, a começar por sua mãe, sua avó e Pierino, o primeiro palhaço que 

conhecera ainda criança. “Sempre me senti como o garoto de Rimini, que 

contemplava de longe as mulheres alemãs e suecas que passavam o verão por lá e 

pareciam inalcançáveis” (ibid., p. 35).  

Já adulto, ele se manteve tímido, introspectivo e devedor para com as 

mulheres: “Talvez tenha a dívida de me lembrar, mas às vezes não sei de mais 

nada; mas sempre acho que devo algo às mulheres, principalmente às prostitutas” 

(ibid., p. 51). 

 

As mulheres são mais complexas do que os homens e também veem 
de modo mais abrangente o relacionamento de amor. Sempre mostro 
que os homens são seres simples. Mas parece que os homens 
nunca se sentem insultados com isso. (Ibid., p. 63) 

 

Os personagens fellinianos de corpos ridículos, desconjuntados, indefesos e 

frágeis riem e apiedam-se de si mesmos. São heróis trágicos, mulheres e homens 

que arriscam seus corpos se lançando em atitudes e situações desmedidas e 

acrobacias genuínas em suas aventuras nos sonhos de amor, como acontece na 

cena na casa do ator.  
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Ali, como numa cena de Chaplin, em que o Vagabundo é colocado na rua, por 

algum policial, ou mordomo ou segurança, Cabíria é “liberada” do banheiro do quarto 

pelo próprio ator, beija o cachorrinho e segue em direção à saída da casa para, 

novamente, encontrar o rumo da rua e de sua realidade. No entanto, como o 

Vagabundo, que acredita que conquistou a florista cega, Cabíria fica em dúvida se 

fez ou não alguma conquista inédita ou “sobrenatural”. 

Outra imagem que nos permite refletir sobre os modos-de-ser do palhaço é a 

cena de Cabíria no palco com o ilusionista. Ela surge como um palhaço, caminhando 

sobre uma corda, no momento em que este atinge um ponto a partir do qual avançar 

seria perigoso, mas recuar também seria uma derrota, um penoso recomeço. A 

melhor solução seria então, no caso, o disfarce e a distração para romper a “corda” 

e certa visão ilusória do mundo para inaugurar um olhar fantasioso sobre o amor. 

Alguma coisa é criada, coisa esta que não é só em si palhaço ou Cabíria. 

Nessa cena, ela personifica uma espécie de colombina. A Colombina 

(“pequena pomba”, em francês), personagem da comédia que surgiu na Itália, no 

século XVI, de humor rápido e irônico, sempre apaixonada e envolvida em intrigas 

amorosas, é considerada uma palhaça triste, que está sempre dividida 

romanticamente entre um Pierrot e um Arlequim.  

O Arlequim, um palhaço malandro, sedutor e trapalhão, rouba com facilidade 

o seu coração. Já Pierrot é, como ela, um palhaço triste que geralmente usa roupas 

largas e brancas, por vezes com a metade em cores pretas, e, em seu rosto, pintado 

de branco, vê-se sempre uma lágrima desenhada abaixo dos olhos. A característica 

principal do seu comportamento diante do amor é a ingenuidade, a simplicidade. É 

também visto como um bobo, sendo sempre alvo de abandono, mas, mesmo assim, 

continua a confiar nas pessoas, assim como a Colombina, que acredita no Arlequim.  

Pierrot é da mesma forma apresentado como um lunático distante e 

inconsciente da realidade, como uma Colombina. Também aqui encontramos 

semelhanças entre o Pierrot e os clowns tristes. Além disso, firma-se na palhacice, 

através da aceitação de seus sonhos equivocados e desiludido com Colombina, e 

“joga” com suas sua angústia que não há ainda entrega, mas uma luta humana 

muito dura, a necessidade de viver, de ser, deter e de somente continuar existindo, 

da ausência de uma longa angústia. 

Critelli (1996, p. 24) comenta que a angústia indica o caráter inacabado da 

existência do ser, a insegurança diante do ser. Nesse movimento de tensão, Cabíria 
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não faz, na verdade, outra coisa senão conquistar a si mesma e sonhar com a 

mulher que julga ser. Segundo Fellini (1973, p. 56), “para os que se alimentam de 

sonho de amor como Cabíria, sempre chega o momento em que eles não podem 

mais viver sem ele. Em geral, as mulheres e os palhaços sabem disso”.  

O pensamento convencional associa a corporeidade do palhaço à situação 

dos povos primitivos, das crianças, das classes menos favorecidas e mesmo das 

mulheres. Considera que esses indivíduos não tiveram uma aprendizagem das 

“regras de como se deve ser e agir”, não tendo desenvolvido formas “superiores” de 

elaboração dos processos mentais e corporais. 

Se, por outro lado, a relação de um homem com uma prostituta implica 

violência e humilhação explícitas, nas demais relações homem–mulher, a violência e 

a indiferença podem acontecer de modo mais sutil, como, por exemplo, nas atitudes 

machistas, de descaso e de vergonha, e na exigência de pureza e de submissão, 

ameaçando o amor. A primeira cena e a última do filme são um bom exemplo disso. 

Um contraste entre a carga não consciente do amor de Cabíria e os muros maciços 

dentro dos quais os sentimentos e as fantasias dela entram em conflito. Não se trata 

de um filme de prostitutas. 

Cabíria continua indo em direção a seus sonhos de amor com o sentimento 

de que “o amor é a forma mais elevada de expressão”, mesmo depois de ser 

enganada, depois de vender todos os seus bens e entregar o dinheiro a um 

desconhecido que a rouba. Depois de desventuras e do fracasso de seu ingênuo 

sonho de amor, ela continua a crer no amor e na vida, ainda que duvidando o quanto 

seria essa uma atitude desarrazoada de sua parte. 

Sobrevivendo a mais uma decepção amorosa, e mais um roubo e mais uma 

tentativa de assassinato, fica sem perguntas, apenas se levanta e põe-se a andar, 

seguindo o primeiro caminho que encontra. Sua realidade é por demais absurda, 

triste, insuportável. Ela caminha perplexa, pois, mais uma vez, o que há a se fazer é 

caminhar. Sua redenção acontece com os jovens que trazem música, sorrisos e 

palavras doces à sua vida. O amor, que ela distribuiu a pessoas estranhas, ela 

recebe de volta, agora, de pessoas estranhas. 

 



 
 

150 

 

Figura 31: Cabíria no bosque com os músicos 

 

Para a sobrevivente, muito mais do que a necessidade de perguntar sobre o 

absurdo do fato, estabelece-se uma resposta tranquilizadora, suprimindo com isso 

as incertezas, as indeterminações e muitas outras perguntas: Cabíria apenas 

caminha e sorri diante do horror. Mais do que responder à pergunta sobre o absurdo 

do abandono e de seus desdobramentos, ela apenas é Cabíria novamente. 

Segue convivendo com a certeza de que o amor não se perde, apenas se dá. 

Eis a desrazão em Cabíria: marcada pela ausência de amor, talvez ela compreenda 

que só se tem amor na medida em que se dá amor, e que só se dá o que não se 

tem, assim como jamais se possui o que se recebe. Mas o contrário pode ser 

verdade: Fellini mostra-nos, através de Cabíria, que o amor pode vir de pessoas 

muito espoliadas e condicionadas a viver em um mundo miserável e cheio de 

preconceitos. 

 

Você nunca quis saber. É um anjo, um santo. Não sabe o que passei 
para juntar esse dinheiro. Há homens que saem com mulheres só 
por causa do dinheiro delas. Não acreditaria. Eu daria o meu dinheiro 
por amor. Mas eles roubam. E quando eu estiver velha? Quem vai 
cuidar de mim. Uma coisa eu sei: cedo ou tarde eu iria mudar. Sei 
que mudaria. Cedo ou tarde eu iria desistir. Pode imaginar uma vida 
assim? (Cabíria para Oscar) 
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4.2. Guido e a grande roda circense do amor  

 

 

Figura 32: Guido em 8½  

 

Fellini 8½ (Fellini 8½ – Itália, 1963). Direção Federico Fellini. Com Marcello 

Mastroianni, Anouk Aimée.  

O filme retrata a crise de criatividade do cineasta Guido Anselmi, que percebe  

certo esgotamento no seu estilo de vida e resolve se internar em uma estação de 

águas para descansar e buscar inspiração. O filme tem influência da técnica da 

psicologia analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung, de quem Fellini era um 

admirador. Um exemplo dessa influência está no uso dos sonhos do protagonista 

para retratar sua personalidade e acontecimentos de sua infância. O uso da 

fotografia em preto e branco também serve para reforçar alguns conceitos 

junguianos. 
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4.2.1. A poética de Guido: o filme-sonho do amor  

 

Fellini oito e meio (ou, simplesmente, 8½) é considerado, por críticos e 

estudiosos de cinema, um filme autobiográfico, com muitas cenas retiradas da vida 

de seu diretor. Segundo o próprio Fellini, algumas cenas foram realmente 

concebidas a partir de seus sonhos diurnos e noturnos. O título do filme é uma 

referência à carreira do diretor, que até então havia realizado seis filmes – Abismo 

de um sonho, Os boas-vidas, A estrada da vida, A trapaça, Noites de Cabíria e A 

doce vida – e dois episódios em coproduções franco-italianas – Boccaccio 70 e 

Histórias extraordinárias – e codirigido, com Alberto Lattuada, um longa-metragem, 

Mulheres e luzes, de 1952. 

O filme retrata a crise amorosa e de criatividade de um cineasta chamado 

Guido Anselmi, que, cansado e aborrecido com sua vida, resolve internar-se em 

uma estação de águas em busca de refúgio, de inspiração e de sonhos. 

Os sonhos são matéria-prima dessa narrativa, que, inovadora, influenciou 

muitas gerações de artistas (não apenas cineastas, mas também pintores, músicos 

e escritores). Um exemplo da inovação na linguagem dessa narrativa não linear e 

com foco nos sonhos é o uso criativo da fotografia em preto e branco, que serve 

para reforçar os elos entre a realidade e a dimensão onírica. Um detalhe é que os 

produtores de 8½ queriam que Fellini diferenciasse realidade e sonhos em cenas em 

cores e em preto e branco para facilitar a compreensão do público, mas o cineasta 

se recusou a fazê-lo, pois, para ele, os dois níveis da experiência humana eram 

equivalentes. 

Fellini imaginava que havia duas vidas em uma só: o cotidiano, com a 

realidade dos fatos e os sonhos, em uma só perspectiva. Distingui-los era uma 

questão secundária. Ele abria um espaço enorme para que sua vida e a de alguns 

de seus personagens, como Guido, fossem também um espaço de sonhos, um 

espaço que não estivesse “[...] fechado apenas em estruturas lógicas e racionais” 

(FELLINI, 1994, p. 34). 

 

Sempre me pergunto se algo me aconteceu de fato ou apenas 
sonhei. Nem sempre os meus sonhos são sonhos em sonhos de 
sono. O sonho surge no subconsciente; a visão é, em contrapartida, 
uma idealização consciente. Consigo sonhar de olhos abertos, 
imaginar alguma coisa e realizá-la. Então, não estou dormindo de 
verdade, estou vivendo de verdade. (Ibid., p. 66) 
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O filme tampouco obedece a uma narrativa em ordem cronológica, e apenas 

o personagem central, o cineasta Guido, estabelece um tempo particular, subjetivo, 

entre o presente, o passado e os seus sonhos. Os acontecimentos do cotidiano 

começam numa estação de águas, onde as questões relativas ao amor e a 

dificuldade do protagonista para compor seu filme servem de contexto para a 

concepção da história. 

Em 8½, o tempo presente ocorre em um curto período, de apenas três ou 

quatro dias, durante um veraneio em uma estação termal. Já o passado, assim 

como os sonhos de Guido, atravessam a narrativa de forma atemporal e fundem-se 

com a realidade, até não haver distinção entre eles. Guido tenta organizar as ideias, 

fazer coincidir as personagens de ficção com os intérpretes disponíveis e dominar o 

complexo mecanismo da produção, assim como suas questões no amor. Envolvido 

em intensa atmosfera emocional, num grande mergulho onírico, é como se vivesse 

em outro tempo ou se o tempo cronológico não tivesse muita importância. 

Uma outra “voz”, a dos seus sonhos, então se evidencia e se revela como 

uma fala mais concreta, que vai se alojando junto aos acontecimentos do dia a dia: 

quando acorda angustiado de um pesadelo; quando está sendo examinado por 

médicos; à espera da amante na pequena estação da estrada de ferro; quando 

almoça e dorme com ela no hotel da ferrovia; ao encontrar pessoas conhecidas; 

quando discute com a esposa; ou enquanto escolhe os figurantes para o filme que 

está em vias de fazer. 

Entre a realidade dos fatos e os sonhos, entre o passado e o futuro, temos 

duas falas: uma, irreal, passada e vivida; outra, desejada e inventada, mas que, à 

medida que o filme progride, torna-se gradativamente real e presente. Tão real e 

presente que, a partir de determinada cena, especificamente a de seu encontro com 

sua amante Carla, instala-se um momento significativo, no qual sonho e realidade se 

misturam de vez na narrativa. 

A partir desse momento, um autorretrato do personagem vai sendo composto, 

condicionado pela sua história individual e não por uma trajetória coletiva. O que 

vemos em 8½ não é o retrato de uma época, como em Noites de Cabíria, mas o 

tempo interior do personagem. 

As cenas iniciais já anunciam o “espírito” anárquico e onírico do filme: a “queda” 

de Guido do céu, durante a qual ele flutua como um enorme espantalho sobre o mar, 
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e o grande “engarrafamento” do trânsito. Tudo isso nos adverte do que será o filme: 

um grande mergulho na interioridade do personagem. Guido desconfia que todo 

esse enredo, amores, família, religião, teve início nas descobertas “assustadoras” de 

sua infância, as quais agora se fundem nos sonhos e devaneios de sua vida adulta. 

A esse respeito comenta um produtor de cinema, Alberto, no final da primeira 

metade da narrativa: “Mais um filme sem uma mensagem otimista sobre a infância e 

a vida”. 

De fato, Fellini não resolve os dilemas profissionais e pessoais de Guido e 

termina 8½ com um final surpreendente: uma grande roda circense, segundo a 

fórmula das produções hollywoodianas. Transformar o sonho em realidade para 

Guido dá trabalho, e na roda circense, para Fellini (1983, p. 34), “o palhaço (Guido), 

assim como todos os figurantes podem imaginar, amar e sonhar na velocidade e da 

forma que quiserem”. 

O cineasta italiano prefere manter-se fiel a seus princípios, ideias, 

sentimentos e ao "espírito'' do filme. Afinal, sua intenção com o filme é mostrar um 

personagem em crise, um homem moderno e suas angústias e dúvidas, e não 

simplesmente mostrar soluções para tais problemas. 

Guido é, antes de tudo “um personagem complexo, um sujeito individualista, 

autoindulgente, obcecado com o erotismo, um palhaço, um mentiroso, um 

trapaceiro", na definição oportuna do escritor Alberto Moravia. 

Todavia não é também um filme pessimista, mas uma ópera-circense e, como 

tal, mostra tristeza, alegria, surpresa e música, sem um final, uma vez que o amanhã 

trará mais espetáculo, isto é, o espetáculo deve continuar.   

Na cena derradeira, como no final de uma apresentação circense, os 

personagens voltam à cena (ao picadeiro) para fazer reverência ao público 

espectador: há música, palhaços, luzes, conversa animada, despedida. Guido 

finalmente curou-se de seu bloqueio criativo? Ele finalmente chegou a alguma 

solução a respeito de seus problemas pessoais, amorosos? Ou o que vemos 

acontecer é mais um sonho do personagem? Pode ser, ainda, um pouco de tudo.   

Fellini deixa a resposta ao público. A reflexão é secundária, embora também 

essencial, porque ele, como um cineasta formado pelo circo, quer antes de tudo, 

encantar e surpreender a audiência; mexer com a emoção do espectador, provocar 

risos e lágrimas, simultaneamente.    
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4.2.2. O personagem 

 

O personagem encarna o sentimento de toda uma geração, e mesmo, de uma 

época. Guido personifica o “artista do século XX”, marcado pela guerra e por 

regimes totalitários, do qual se espera manifestações originais e grandes obras 

modernas que sinalizem para o futuro. Não por acaso, o que Guido tenta fazer é 

uma ficção científica (gênero que, coincidentemente, seria inovado por Stanley 

Kubrick alguns anos mais tarde, em 1968, com a realização de 2001 – Uma 

Odisseia no Espaço). 

Nesse ponto, Fellini esboça um retrato dessa transformação das relações 

iniciada ainda nos anos 1950, em que o indivíduo masculino, antes senhor e dono 

das resoluções, passou a ser confrontado e questionado. Como um homem 

contemporâneo, Guido não se sentia “confortável” e “seguro” em sua dupla relação, 

esposa-amante. Dizia desejar resolver a situação, mas sentia-se impotente. O 

retrato que Fellini faz do homem contemporâneo urbano é de um ser assombrado 

com a “revolução feminina”. Esses aspectos vão ganhar retoques mais tarde, 

notadamente no filme Cidade das Mulheres, de 1980. 

Nesse jogo distorcido de espelhos e reflexos cruzados, a situação complica-

se e torna-se paradoxal quando Guido quer se transformar naquilo que presume que 

o outro, a mulher, a amante e a mãe, quer que ele seja. E aí se instala um jogo 

complexo, uma busca do hipotético desejo do outro. Nessa atitude solitária e 

anônima, ele retorna de seus encontros sempre de mãos vazias e com medo da 

própria impotência e da angústia da perda. 

A história do personagem é assim uma autêntica "obra aberta", narrada como 

espetáculo circense e pontuada pelos sonhos; uma celebração da magia, dos 

sonhos e devaneios, das lembranças, tanto as belas quanto as torturantes, dos 

fantasmas que nos acompanham pela vida, da criação consciente ou improvisada. É 

uma história múltipla, um espetáculo com várias atrações. Portanto, não pode ser 

encerrada numa mensagem ou numa linha, numa definição. Ou seja, é uma vida 

circular, como o picadeiro de um circo, onde não cabe um “fim”, mas um apagar de 

luzes, porque o espetáculo terminou hoje, mas vai continuar amanhã e certamente 

com algumas novidades… 
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4.2.3. As cenas 

 

Algumas dessas cenas foram selecionadas e serão aqui descritas, com o 

objetivo de resumir as ideias apresentadas do filme: 

 

Cena 1: o primeiro pesadelo ou sonho? 

 A primeira comunicação entre sonho e realidade acontece já na sequencia 

inicial do filme: um pesadelo de Guido. O filme começa no plano imaginário, onírico, 

mas logo o espaço do sonho é compreendido pelo personagem como realidade: um 

grande congestionamento de trânsito, durante o qual ele sonha estar caindo das 

nuvens como num pesadelo. 

 

Cena 2: a primeira ruptura entre o sonho e a realidade 

 O momento seguinte de ruptura entre sonho e realidade é a primeira visão 

que Guido tem da personagem de Cláudia Cardinalle, sua futura amante. Ele está 

no parque da estação e caminha para beber água, a orquestra toca ao ar livre a 

Cavalgada das Valquírias, de Wagner, e ele a vê aproximar-se para lhe oferecer um 

copo d’água. Guido agradece encantado.  

 No entanto, logo a visão encantadora é substituída pela realidade: a jovem na 

fonte, com os cabelos em desalinho, enxuga com as costas da mão o suor de seu 

rosto, impaciente com a indecisão de Guido, que parece ser vítima de uma pequena 

alucinação sobre o amor. A amante é a encarnação da pureza do amor. 

 

Cena 3: hotel 

O segundo sonho de Guido é apresentado de forma semelhante. Ele acaba 

de encontrar-se com a amante e está dormindo ao seu lado num quarto modesto do 

hotelzinho da estação. Vemos então surgir, à esquerda e de costas, a figura da mãe 

que se aproxima do casal lentamente enquanto repete o gesto de quem apaga 

qualquer coisa com um lenço na mão direita. A personagem da mãe está no mesmo 

espaço físico do casal de amantes na cama, mas seus gestos mecânicos, a 

iluminação e a perspectiva diversa com que é enfocada nos avisam de que se trata 

de um sonho. 
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Cena 4: a família 

Na cena seguinte, temos a sensação de que estamos apenas no espaço do 

sonho, um cemitério. A cena é muito complexa, povoada de várias personagens: a 

mãe, o pai, Guido, sua esposa Luiza e duas pessoas ligadas à produção do filme, 

Pace e Agostine. Quando ele beija a mãe, que está sempre se queixando de cansaço, 

o beijo materno transforma-se num beijo de amor, e a figura que está vestida 

exatamente como a mãe e que se lança em seus braços é Luiza, sua mulher.  

Em toda essa cena, ele veste uma farda e uma capa, que posteriormente 

vamos reconhecer como sendo o uniforme que ele, quando criança, usava no colégio. 

O pai, a mãe e a esposa representam a censura de sua transgressão amorosa: 

estamos diante de uma fantasia de consciência infeliz, de um sonho punitivo. 

 

Cena 5: lembrança 

À primeira lembrança-sonho da infância segue-se do episódio de um mágico 

que, em parceria com Maya, adivinha os pensamentos dos espectadores. Aqui 

surge o elemento de ligação entre o presente e o passado, a senha mágica que nos 

faz ingressar no território dos sonhos da infância. 

 

Cena 6: infância 

Nessa sequência, o sentimento de culpa volta à tona, e a oposição faz-se 

entre o mundo superficial do adulto e o paraíso perdido da infância. 

 

Cena 7: outra visão 

A segunda visão que Guido tem de Carla, a amante, surge intercalada com a 

sequência em que ele, depois de um dia exaustivo de trabalho com os membros da 

produção, volta, à noite, para o quarto. Nesse momento ocorre, no corredor do hotel, 

um diálogo muito vivo e desagradável entre Guido e Conocchia, a prostituta, quando 

esta coloca em dúvida a capacidade criadora e de amar do cineasta, insinuando que 

ele está em decadência.  

Embora Guido continue andando pelo corredor, cantarolando a abertura do 

Barbeiro de Sevilha, de Rossini, pode-se notar que ele ficou perturbado com a 

discussão, pois, ao abrir a porta do quarto, fala sozinho: “Uma crise de inspiration? E 

se fosse a queda final de um mentiroso, pluft?”.  
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Assombrado por essa dúvida, ele pensa em Carla, que surge, de branco, 

organizando as coisas no quarto e dizendo de forma técnica: “Vim para ficar, vim 

para pôr ordem...”. Todos os seus gestos — arrumando a cama de Guido, trazendo-

lhe os chinelos e colocando-se entre os lençóis — definem o ritual feminino da 

espera submissa. 

 

Cena 8: novamente a infância 

A segunda lembrança da infância segue-se imediatamente à entrevista que 

Guido faz com um cardeal. Em vez de responder as dúvidas que trouxeram Guido à 

sua presença, o cardeal interrompe-o, pedindo-lhe que ouça o pássaro que está 

cantando, e põe-se a discorrer sobre a lenda de Diomedes.  

Escutando distraído o passarinho cantar, Guido observa uma mulher de meia-

idade, vestida de preto, que desce um barranco com a roupa arregaçada, deixando 

as pernas gordas à mostra — cenas resgatadas da infância, no colégio. A 

recordação da infância é provocada, portanto, por um jogo complexo de 

associações: o canto do pássaro, que se transforma no apito do vigilante; a fachada 

de uma igreja, onde ele se vê abandonado e incompreendido... 

 

Cena 9: o banho coletivo 

Em seguida, vem a sequência do banho coletivo nas termas. As fumaças, as 

escadarias e as toalhas que envolvem os figurantes de túnica são alguns dos 

elementos que nos fazem associar essa cena ao inferno e às pinturas do 

Renascimento. 

 

Cena 10: harém 

A sequência do exótico harém, juntamente com a da prostituta Saraghina (ao 

som de uma rumba), permite-nos vislumbrar o comportamento amoroso de Guido, no 

qual desejos e sonhos se misturam, como, por exemplo, sua fantasia de que sua 

amante e sua esposa se dão bem. 

 

Cena 11: amigos  

Guido perde-se no “harém” procurando novamente sair da situação 

embaraçosa envolvendo as mulheres. Essa situação se transforma num sonho, 

onde todas as mulheres que deseja ou desejou mantêm uma coexistência pacífica. 
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Nesse momento, o sonho e a realidade são interligados por contrastes luminosos. O 

seu cotidiano — a relação entre as questões do amor e da arte — desenvolve-se, 

assim, em dois planos: no real, resultante dos encontros, no hotel e na fonte, com os 

amigos que vêm de Roma para visitá-lo, com a amante (que ele mantém em outro 

hotel) e com a esposa (que aparece para lhe fazer companhia); e no plano 

fantástico, de sonhos que o personagem não distingue da realidade, de imaginações 

e de lembranças que o incomodam. 

 

Cena 12: Saraghina 

O episódio de Saraghina, a prostituta, horrendo e esplêndido dragão, 

representa a primeira visão traumática do sexo na vida do protagonista. 

 

Cena 13: o anjo 

O anjo da guarda é um personagem que acompanha Guido desde que ele 

tinha 13 anos. Poderia ser a lembrança de uma fantasia do protagonista, que pensa 

no seu anjo como um dia ele o viu em um sonho. 

 

Cena 14: desistência ou libertação: o final que não existe 

Guido desiste de tudo. De filmar, de decidir pelos amores, e a torre de 

filmagem começa a ser desmontada. 

 

4.2.4. (H)á procura e encontro nos sonhos do que não se espera do 

amor? 

 

Como acontece nos filmes, que nos fazem perguntar sobre as 
fronteiras entre a realidade e a ficção, também com relação aos 
sonhos podemos crer que eles nos retiram do presente e remetem-
nos tanto ao passado quanto ao futuro, projetando um percurso 
inusitado da realidade. (FELLINI, 1984, p. 34) 

 

Antes de seguir para a reflexão sobre o amor, implícita na história de vida de 

Guido, abro aqui um espaço para uma reflexão sobre os seus sonhos, uma vez que 

a “tarefa” de sonhar é retomada por Guido incontáveis vezes, associada ao tema do 

amor. 

Uma premissa do psiquiatra Medard Boss acerca dos sonhos permite-nos 

relacionar a motivação de sonhar de Guido a uma atitude fenomenológica. Segundo 
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Boss (1997a), é preciso, somente, que existamos como abertura, para que um 

sonho possa aparecer diante de nós. Antes do surgimento desse entendimento, não 

podemos fazer qualquer ato criativo, pois “[...] é preciso ver que existimos como 

entendimento e consciência” (ibid., p. 7). 

É a própria existência que permite ao indivíduo a noção de criar. O “existir” 

humano, nessa perspectiva, dá-se em uma teia de relações. É na interação 

ininterrupta com o mundo, com os outros e consigo mesmo que o ser humano se 

diferencia, transforma-se e desenvolve seu potencial criativo (ibid.).  

Boss acredita que, nessas interações, o homem é sempre um ser de 

potencialidades, as quais podem ser atualizadas a qualquer momento: “O ser não é 

isso ou aquilo de forma definitiva. O homem está continuamente sendo. Ele é um 

constante vir a ser” (ibid., p. 45). 

A princípio, a noção de existência em Guido pode se apresentar a nós com 

uma conotação oposta à da noção de Boss, que concede através dos sonhos o livre 

jogo do encontro de si-mesmo, e que poderia ser traduzida da seguinte maneira 

para o personagem: Guido é personagem e espectador de seus próprios sonhos. 

Para ele, o contraste entre a realidade e os sonhos vai se tornando  cada vez 

menos nítido. No entanto, é a sensação de desterro diante do amor que desperta em 

Guido o desejo de sonhar e dá a ele a noção de estar desperto e vivo. É essa 

sensação de desamparo diante da realidade que o transporta dos lugares e dos 

acontecimentos do amor da vida real para a realidade de seus sonhos.  

Boss, por sua vez, articula o estar desperto no cotidiano ao conceito de 

liberdade, considerando esse estado relacionado à percepção do ser sobre si 

mesmo. E liberdade implica em responsabilidade, “de poder-ser de forma singular, 

ser humano enquanto Dasein” (BOSS, 1979, p. 176). O autor levanta a questão de 

que há diferentes modos de estar desperto sonhando, indo do despertar dentro do 

sonhar ao despertar propriamente no estado de vigília, no qual o sonhador poderá 

então despertar plenamente, passando para o estado desperto de sua vida cotidiana 

habitual (ibid.). 

Portanto, a base de seu estranhamento no amor é que motiva Guido a 

sonhar, como um personagem que é sempre um outro si-mesmo. Guido também 

deseja esquecer muitas coisas do próprio passado e afastá-las de sua memória, 

pois não quer que a imagem que tem de si mesmo e que vem à tona o impeça de 

sonhar ou de falar. Ele vai de uma frase a outra na tentativa de capturar os 
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acontecimentos, e depois basta uma mudança imperceptível para desmentir todas 

as palavras e desviá-las do caminho que tinha tomado para dar sentido às relações 

amorosas. 

Nas questões do amor, de fato, sonho ou realidade, fantasia ou realidade se 

cruzam, onde a sua suposta confissão e discurso sobre o amor não lhe garantem 

coisa alguma. 

Na vida real, o personagem de Guido é um “ser” essencialmente discursivo. 

Ao percorrermos a narrativa, percebemos que a vida de Guido se encontra correlata 

à linearidade dos fatos. Vários aspectos apontam para uma natureza anônima, ou 

seja, um modo de, individualmente, viver e agir “dentro de uma coletividade 

anônima”. O jogo entre a realidade e fantasmagoria onírica de Guido se produz em 

nós. Ele, como um ator, age para ser visto pelo espectador, escondendo-se em seus 

sonhos e somente nestes sonhos encontra sua razão de existir. 

Esse modo de ser anônimo é definido, por Binswanger (1949), como um 

modelo de conduta ou modo de ser que obscurece, oculta e disfarça a identidade do 

indivíduo. E, isso tudo com o objetivo de que nem ele nem os demais sejam 

considerados responsáveis por seus atos. Nele, o indivíduo vive e atua em uma 

espécie de coletividade anônima, destituído, assim, de sua própria singularidade. 

O anonimato é usado pelos indivíduos para executar os atos cuja 

responsabilidade não assumem como seres identificáveis. Dessa maneira, dizem os 

existencialistas, vive-se uma vida inautêntica e no limite da anormalidade. Por 

exemplo: as pessoas conformistas, que mudam suas condutas segundo as 

circunstâncias, que são submissas com os superiores e déspotas com os inferiores.  

Aí está o aparente contrassenso ou desrazão sobre o qual os sonhos de 

Guido se alicerçam, ou seja, o momento em que o sonhador, ao pensar a sua 

criação, é capaz de refletir ou repensar a si mesmo de forma consciente sobre o 

amor. A irrealidade do personagem, aderindo a “realidade” de seus sonhos, toma 

esta de empréstimo e faz com que o personagem desapareça do amor na realidade. 

A consciência nesse ponto de vista ultrapassa a distinção entre interioridade e 

exterioridade a partir da noção de “ser-ai” (Dasein), que designa a condição do 

homem que é originalmente no mundo. Nesse sentido, no “sonhar”, o “ser-aí” vai 

além da esfera interior, na qual estaria supostamente encapsulado: “Ser aí, em 

virtude de seu modo fundamental de ser, já é sempre ‘fora’, junto ao ente que se 

encontra em um mundo já sempre descoberto” (BOSS, 1977, p. 33). O psiquiatra 
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parte da premissa de que, em uma análise dos sonhos com abordagem 

fenomenológica, não existe a necessidade de investigar os eventuais significados 

ocultos, por princípio, de projeções, deduções e conclusões. 

Com isso, talvez Guido não pretenda negar que o amor seja um sentimento 

importante. A necessidade de sonhar e a aceitação do amor enquanto renúncia, 

entendida por mim como re-anunciar o amor, delimitam seu horizonte criativo. Talvez 

por isso, também, Guido não consiga finalizar o projeto de seu filme e apenas sonha 

em realizá-lo, assim como o amor. Qual o lugar do amor que se ocupa nos sonhos? 

Como Guido pode criar, se sua motivação criativa é apenas sonhar e não estar 

desperto diante dele? 

De acordo com Boss, o sonhar e o estar desperto são, assim, definidos como 

estados que pertencem igualmente ao mesmo “estar-no-mundo”, embora se 

manifestem de forma diferente. A relação da pessoa com o sonhado, a maneira 

como ela compreende o sonhar, é a mesma de suas vivências e experiências e 

transmite a ela noções de realidade. O sonho projetado sobre o próprio sonhador 

compartilha pessoas, objetos e lugares, sendo cada um desses elementos 

fragmentos da personalidade do sonhador.  

Esses modos não ocorrem pela produção de uma imagem intrapsíquica, 

projetada para o exterior, mas como realidades inerentes ao mesmo e único Dasein, 

aos modos-de-ser no mundo do indivíduo. Na investigação daseinanalítica, os 

conteúdos oníricos contribuem sobremaneira para o esclarecimento dos modos de 

ser da pessoa. 

As experiências oníricas não são consideradas como meros fatos subjetivos, 

mas como fenômenos cuja compreensão se dá a partir do modo com que o sujeito 

apreende a experiência e lhe confere sentido. A ênfase, nessa perspectiva, está na 

interação ser/mundo, no processo de significação e constituição do mundo pelo 

sujeito que o experiencia.  

Em estado desperto, a pessoa visualiza tematicamente todo significado 

análogo que tenha um sonho na sua vida passada, presente ou futura. Além disso, o 

sonhador pode intervir ativamente na situação sonhada, uma vez que os sonhos não 

surgem a partir dos pensamentos endopsíquicos nem de desejos que precisam ser 

transformados. Segundo Boss (1979, p. 174), temos sonhos, porque estamos no 

mundo e “estamos existindo como sonhador”. 
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Nesse contexto, é possível dizer que Guido intervém em seus sonhos com a 

mesma naturalidade com que vive seu dia a dia. Para ele, o espaço do sonhar não é 

menos original que o tempo real. Nos seus sonhos, como na vida real, há escadas e 

fontes, e tudo concorre para dar a impressão de um ambiente sem limites que 

impeçam o confronto ou encontros indesejáveis para Guido.  

Um exemplo: a presença reiterada de escadas em seus sonhos, por exemplo, 

nas quais os personagens sobem e descem sem parar, como ocorre, por exemplo, 

nas termas, no harém e na torre interplanetária, é um sintoma de sua obsessão por 

espaços ilimitados, por caminhos estratégicos de fuga para escapar dos 

esconderijos do amor, ou fugir dos diálogos e encontros indesejáveis. Tais imagens, 

nos sonhos simbolizavam, para ele, um desejo de liberdade e, especialmente, 

reduziam à expectativa de aparecimento do que é aterrorizante para Guido: as 

lembranças da infância. Ele sofria de uma estranha atração pelo lugar da infância, 

mas acometido por uma visão tristonha e desmedida da realidade. 

Algumas primeiras recordações o acompanharam (como Fellini) durante toda 

a vida, mas com a idade ficaram fracas. Às vezes, não tinha certeza se aconteceram 

de fato, pois algumas são anteriores à sua lembrança. 

As primeiras criações da infância, bem como a sua capacidade de sonhar, 

pertencem às suas recordações mais intensas e, ainda na fase adulta, mais 

próximas de Guido do que as pessoas que povoaram aqueles primeiros anos de 

vida, como sua mãe. Existe uma explicação simples para Guido: na época eles, os 

sonhos, eram mais próximos dele do que as pessoas reais. Por que a vontade de 

criar deveria estar mais próxima dele, na memória? 

A criança para suportar sua liberdade, isto é, sua abertura diante do outro, 

precisa de uma confiança visceral primitiva, na pessoa de quem depende. Ela 

precisa, mais do que tudo, de sentir-se amada, aceita. Se assim acontece, a criança 

através do amor que recebe, torna-se capaz de autoestima e, aceitando-se, 

desenvolve a sua capacidade de aceitar o outro como tal. 

A carência de afeto genuíno faz com que se torne insuportável, para a 

criança, a condição de ser separada: fundamento de sua liberdade para criar e 

também da liberdade do outro. 

Para Guido, tanto o sentimento do amor como de segurança dependem do 

que é palpável, familiar, por isso é preciso que seja tocado no seu harém imaginário 
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por muitas mulheres ao mesmo tempo. Para ele, a “indiferença” que sente diante de 

sua falta de liberdade é a mola propulsora a movê-lo para os sonhos.  

A experiência de criação na infância e na vida adulta foi sendo compreendida 

por Guido como algo incognoscível, assim como o amor. São momentos de 

ambiguidade e de dúvidas com relação a liberdade e transcendência. 

Transcendência, comenta Binswanger, quer dizer “saltar de cima”, o que implica, 

segundo o autor: “um ser que transcende e aquilo que é transcendido”: 

 

Como transcendência, a existência humana constituí não só o 
mundo, como também eu mesmo. {...} Transcender é mais que o 
simples acontecer e mais que intencionalidade no sentido de 
Husserl, pois antes de mais nada e sobre tudo, o mundo é acessível 
ao homem a partir da estrutura constitutiva-ser-no-mundo como 
transcendência. (BINSWANGER, 1967, p. 103) 

 

Mas o que seriam experiências transcendentais para Guido e até que ponto 

se articulam com liberdade? Se transcender é ultrapassar, é, portanto, tudo aquilo 

que realiza a ultrapassagem e que se demora na ultrapassagem. Segundo Beta 

(2010), sob a perspectiva existencial, demorar deve ser entendido como estar a 

caminho de uma linguagem. 

 

Transcender deve ser visto como colocar-se em meio às coisas, 
estar-em-meio-a, estar entre–mundo. Liberdade é a capacidade de 
transcendência que o ser-aí tem que findar-se enquanto funda 
mundo. (Ibid., p. 216) 

 

Desse modo, no criar, dá-se o fundar do artista: “Na obra, o mundificar” (ibid.). 

No entanto, Guido não é tomado por um espaço-tempo para a criação, pois não 

consagra ao espaço no qual é capaz de se concentrar tempo suficiente para criar. 

Ele esculpe, através do trabalho criativo, uma imagem deteriorada de si e 

exteriorizada do amor desde a infância. 

Na vida real, uma situação vivida por ele, e que qualquer artista enfrenta em 

determinado momento de sua trajetória, é o chamado “bloqueio criativo”. O que fazer 

depois, sem a sensação de se repetir? Guido tenta buscar esse novo em si mesmo, 

através de um grande monólogo com seus próprios conflitos amorosos, fantasmas e 

lembranças da infância. Ele projeta e imagina, na vivência de (des)amor com os pais, 

um impedimento criativo.  
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Há no personagem um pessimismo dissimulado em simpatia, uma descrença 

na relação amorosa como forma de sobrevivência do mundo criativo. Coincidiria, 

para ele, a vivência plena do amor com a perda da motivação criadora, ou seria o 

amor uma barreira à sua criação artística?  

Seu bloqueio criativo acontece justamente no momento em que não se 

permite sonhar e que sua “estabilidade” amorosa é questionada na vida real, tanto 

pela esposa quanto pela amante e pela mãe. Apanhado em seus segredos e 

coagido a escolher entre ambas, Guido esquiva-se e acaba perdendo o elo entre 

sua vida íntima e a vida criativa, preferindo os conteúdos das imagens configuradas 

de seus sonhos. Desde cedo tinha uma tendência para um tom dramático. Sua mãe 

sempre o recriminava por algo que havia feito de criativo ou por algo que não havia 

feito, o que, em geral, nutria sua culpa. Para se distrair das apreensões, andava pela 

casa tentando recordar seus sonhos noturnos. 

 

4.2.5. Guido: a história de vida de um clown branco 

 

Na história de vida de Guido, já de saída, o personagem manifesta seu 

tormento em relação ao amor. 

Guido se deixa prender num complicado jogo de espelhos, no qual existir 

diante do amor lhe devolve a própria imagem, bipartida É esse o ingrediente 

principal de sua história: Ser-no-mundo-para-além do mundo, definida por 

Binswanger como amor, não é uma posição básica a partir do qual o sentimento 

opera em sua vida.  

Ao modo similar da confissão de um diário, tece suas considerações 

inseguras a respeito das impressões que o amor e suas inquietações lhe revelam 

com relação a sua capacidade de amar. Sempre em torno de Guido circulam várias 

passagens extremamente fragmentadas. Ao confrontar-se consigo mesmo em tudo 

o que lhe causa medo nas relações, Guido vai aos poucos percebendo que não é 

capaz de ser com, e a partir do Ser. Na resposta da questão do amor, vive dizendo 

que quer se dar, mas, ao mesmo tempo, se retrai como Ser. Sua retração diz de 

uma ausência, do ordinário das coisas. 

Lembremos que, ser “capaz-de-ser”, de acordo com Binswanger (1949), 

significa compreender, e não estar ao alcance de algo. O sentido existencial dessa 

ação presente se revela, para o autor, como um ato de criação, do “já-ter-sido-
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lançado-a-seu ser”. É dessa forma que o psiquiatra compreende a importância 

atribuída “ao mundo da ação prática” do Dasein. E como se dá essa caminhada de 

apropriação para Guido? Em Guido já não se trata de ser capaz de ser, mas de que 

se deixe ser diante da pluralidade de seu discurso sobre o amor e a criação.   

De acordo com Binswanger, o modo plural corresponde à relação “eu-ele”, 

sinônimo de competição, luta, ciúme onde não há mais a proximidade entre eu e tu, 

mas relação formal de coexistência com o outro. 

Na direção contrária ao pensamento de Binswanger, Guido vivencia seus 

processos criativos situados entre o amor e a criação. Uma sensação de desterro 

transporta-o dos lugares e dos acontecimentos, para os seus próprios sonhos. Ele 

se apresenta rígido e inflexível no dia a dia, demonstrando apenas uma visão muito 

pessoal e uma fixação quase infantil e cômica pela ideia de que, sendo capaz de 

sonhar, ficaria protegido e liberto de seus traumas, assim como de seu desejo de 

criação. 

Assim, muito cedo se torna prolixo. Durante toda a sua trajetória pelas termas, 

ele expressa um subjetivismo sufocante, desgostoso consigo mesmo, onde a 

nostalgia de não ser, na criação se completa num projeção infinita do amor. A 

subjetividade de Guido, sua única matéria, consiste em se tornar matéria de sua 

própria especulação e desrazão.  

A certeza de suas verdades sobre o amor demonstra a (des)razão de seus 

pensamentos. Ele parece acreditar que só os desarrazoados podem confiar em seu 

juízo sobre o amor. Entretanto, (já não) sustenta os discursos sobre si mesmo; não 

reivindica para si mesmo estar mais próximo da felicidade e da verdade que da 

(des)razão, de sonhar, e da própria razão. 

Ao lado de uma visível rebeldia, possui uma relação conflitante com o seu 

mundo circundante (Umwelt). Desde o início da vida, os entes apresentaram-se a 

ele, em seu mundo, sob o signo da não-familiaridade, ameaçando inesperadamente 

sua segurança, confiança e criatividade. Esse sentimento de fracasso e 

desesperança é reforçado pela divisão e o antagonismo entre o mundo da infância, 

doméstico, e o mundo da rua, o público.  

Tal divisão dos papéis sociais desencadeia em Guido sentimentos 

conflitantes. Ao mesmo tempo que a infância remete a uma vaga ideia do contato 

consigo mesmo, o que é verdadeiramente desarrazoado na sua existência, é a 

extraordinária simplificação e esvaziamento do conteúdo de mundo, onde o esboço 
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de mundo (e do seu filme), de tal modo reduzido, o si mesmo reduzido e impedido 

de amar e criar, a época da infância remete a uma vaga ideia do contato consigo 

mesmo, o que se apresenta como desrazão na sua existência e, talvez, o ideal de si 

mesmo, visando buscar um estado sem conflito, onde a falta, o erro ou o fracasso 

estariam ausentes. 

Ele cria um mundo de incertezas, dúvidas e hesitações, mas não ligadas a 

uma pergunta e sim à perda de suas “certezas” e crenças. Sua única certeza é que 

não terá segurança em nada que pensar ou fizer. Guido pressente a distância que 

existe entre aquilo que idealiza para si e o que realmente espera de si mesmo. 

Debate-se, em vão, na busca das certezas desfeitas: coloca seu elemento 

constitutivo mais importante, o sentimento e a estima de si, como fora de si. Fecha-

se o cerco que o coloca num estado de imobilidade, que o deixa paralisado naquilo 

que imagina de si mesmo na vida real e que as pessoas esperam dele.  

Desse modo, experimenta na vida real uma simplificação e esvaziamento do 

conteúdo das relações: o esboço de mundo (e do seu filme) é de tal modo reduzido, 

quanto o si mesmo no amor e na arte é muitas vezes vivenciado por ele a partir de 

uma compreensão qualquer. 

Guido prossegue com suas vivências cotidianas, as impressões sobre o 

ordinário, o corriqueiro, pois, daí, partem suas reflexões e diálogos e a busca pelos 

sonhos. É penosa, contudo, a insistente busca que o eu adquire sobre si mesmo nas 

questões sobre o amor e na criação, quando retorna à realidade dos fatos: o 

cotidiano, vigiando-se, torturando-se, empreende uma auto análise interminável 

sobre as relações humanas e o amor.  

No lugar de ser-no-mundo, dirigido a um futuro qualquer, apresenta-se aqui 

do passado do “já-ser-em.” O mundo deve ficar estático, nada deve ocorrer com a 

realidade, nem se modificar; o conjunto de circunstâncias sobre o amor deve ser 

conservado como sempre foi. Voltar nosso olhar ao passado; não ao passado, 

encerrado, mas ao ser- histórico, que existe neste momento, em seu modo de ser 

história, é falar da importância da história (infância) pessoal para conhecer a si 

mesmo. 

Para Binswanger, (1977), em sua análise existencial, a importância do tempo 

vivido se traduz no caminho da realização da própria existência do ser; ou seja, na 

busca do homem de conhecer a si mesmo, onde a sua biografia não é um mero 
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dado ou relato do passado, mas no momento presente. Por essa razão a “existência 

transcende”: 

 

significa que na essência de seu ser configura o mundo e o configura 
em um sentido múltiplo em que deixa que o mundo aconteça, se 
encontra com o mundo em um aspecto original (figura), no qual, não 
propriamente concebido, atua, não obstante, como pré-modelo para 
todas as manifestações dos entes. (BINSWANGER, 1977, p. 170) 

 

A partir dessa concepção de Binswanger, podemos dizer que a história do 

homem pertence ao desvelar do ser do Dasein, apresentando-se como objeto de 

seu conhecer-se. 

No caso de Guido, é importante refletir sobre um mundo de si-mesmo, se 

quisermos compreender o problema de seu bloqueio criativo, que está na base 

existencial do que compreende pelo amor. Esse poder de representação traduz uma 

característica da subjetividade moderna, onde muitos seres vivem no mundo como 

num imenso teatro. O poder de criação está fragmentado em várias consciências, 

processando-se, dentre outros, o divórcio entre o imaginário e real de cada 

indivíduo. 

As vivências com o amor não transformam Guido, nem o deslocam para fora 

da experiência rotineira do dia a dia. Ele não se dirige para um sentido do amar e do 

criar numa dimensão mais ampla. Não faz a distinção clara entre o que denomina 

tempo vivido e tempo calculado, racional. Ele considera o tempo de amar e de criar 

como aquele desconectado do tempo vivido, que torna possível o surgimento do 

inusitado, do imprevisível, do imaginativo e misterioso nas relações. 

Desse modo, o amor não surge, para ele, como um projeto de vida. Faltam 

referências em suas vivências passadas, principalmente da infância que determinem 

esta condição.  

Em Guido não existe uma reflexão nesse sentido, através da qual ele 

vivenciaria seu modo de amar ou criar e sua relação com a realidade, o passado e 

presente sem atingir o mundo próprio, o Eigenwelt, onde os aspectos mais 

subjetivos são ressaltados na forma de conceber seu processo criativo, ou o Mitwelt, 

que propõe um retorno ao mundo sensível ou elementos significativos da vida 

cultural, ou a retomada da percepção como fonte segura de conhecimento. 

O que vale para o mundo, não vale para Guido, ou seja, a experiência de si 

próprio e experiência de ser experiência de si mesmo. (Eigenwelt). 
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Esquecemos muitas coisas do próprio passado e afastamo-las da 
mente de propósito: isto é, queremos que a nossa imagem, que 
irradia do passado até nós, nos engane, bajule a nossa presunção; 
nós estamos continuamente a enganar-nos a nós próprios. 
(BINSWANGER, 1977, p. 34) 

 

É perceptível a ruptura entre o Eigenwelt, Mitwelt e Umwelt. Um movimento 

de ruptura interior do personagem em busca do conhecimento de si, do amor e do 

mundo. Ruptura também com a ordem e com a linguagem criativa artística enquanto 

código. Guido sempre retorna e volta ao mesmo ponto de partida; os traumas da 

infância. Para a pessoa existencialmente amadurecida, a vida é algo mais que 

comida, bebida, segurança e sexualidade, mais do que poder se explicar pela mera 

redução de tensões.  

O campo existencial está, pois, identificando a maturidade psicológica com a 

forma existencial definida, por Binswanger, como o Eigenwelt singular. Na forma 

singular, respondemos aos acontecimentos a partir de como eles se relacionam com 

nossa identidade, com nossas respostas habituais “autoidentificadoras e 

autovalorativas”. Segundo esse modelo de conduta, Binswanger comenta que 

vemos o mundo de nossa perspectiva de acordo com os significados pessoais e 

dessa maneira orientamos nossas respostas aos eventos externos. 

Ao contrário, Guido tornou-se, conscientemente, o personagem de “si- 

mesmo” no amor, já que, desenvolveu, em muitas passagens de sua vida criativa, 

uma ideia extravagante em relação a si mesmo. Apesar deste ideal não ter sido 

claramente enunciado por ele, não é difícil identificá-lo: Guido consegue se manter 

seguro e ser ele próprio quando está isolado, mas a emoção em criar ou amar não 

se abre para a descoberta do outro, tornando-se uma ocasião de um encontro.  

Existe é a falta de sentido, o desencontro, a impotência diante do outro. 

Paradoxalmente, o ideal de isolamento que visa protegê-lo no âmbito de sua 

existência irá limitá-lo cada vez mais, restringindo progressivamente as 

possibilidades de encontro com os amigos, amores e familiares, que vão lhe 

aparecer cada vez mais estranhos e ameaçadores. 

Cada vez mais inseguro, pela dificuldade em se familiarizar com suas ideias, 

teme se relacionar com todos ao seu redor. Com sua amante, desenvolveu um 

medo de ser “roubado” em suas ideias e palavras. Sempre depois de uma avalanche 

de pensamentos sobre Carla, procura pensar em termos utilitários sobre o amor: 
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suas elaborações estão fechadas ao Mitsein (ser-com), que traduz toda a tensão da 

relação. E para reforçar essa dissociação dolorosa, é que inventa, para Carla, a 

amante sexualizada, o ideal feminino do homem médio italiano que ele não é. Luiza, 

a esposa, ao contrário, é marcada com seu oposto, encarna o recato feminino, 

pálida, moderada, quase assexuada. 

Mesmo sem saber qual seria a experiência que é preciso fazer com o amor, 

busca, na verdade a sensação de se distanciar dele.  

Guido desconfia, mas não confirma que, numa sociedade tão individualista 

como a sua, é impossível existir uma expressão legítima do amor. Pressente de 

forma ingênua que o sistema social é apenas uma forma patética de combinar as 

várias individualidades, solidões e desencontros.  

Desse modo, algo se repete como a grande roda circense na vida amorosa e 

criativa de Guido do qual não consegue escapar. Tudo parece estar rodando sobre o 

seu próprio eixo, já escrito e determinado, devendo apenas ser cumprido, 

comprovado. Ele está imerso numa fala “discursiva, plural” que não se casa com a 

intuição poética artística ou com o modo de ser, dual, o “nós” definido por 

Binswanger como a forma primordial de amar. O que parece universal nas relações 

se distancia muito deste modo, pois ele não se preocupa em compartilhar suas 

experiências, nem com suas consequências sobre os outros, mas somente consigo 

mesmo.  

Se a modalidade dual, definida por Binswanger como encontro rege todas as 

manifestações do nós, no modo plural, é a partir da “discursividade” que se articulam 

todas as formas da modalidade plural. 

 

A discursividade é entendida por Binswanger como fundamento do 
ser-no-mundo, tomado principalmente como um ser determinado 
pela situação final. A discursividade é o princípio organizador que se 
estende sobre o ser humano limitado à finitude. (GIOVANETTI, 1986, 
p. 34) 

 

De acordo com Binswanger, as formas de modalidade plural articulam-se em 

duas direções como modo presença: primeiro, na relação do ser humano com 

qualquer coisa que seja, com fenômenos que constituem o mundo circundante 

(Umwelt); segundo, a relação do ser humano com outros seres, com fenômenos que 

constituem o mundo social (Mitwelt). O Mitsein (ser-com) se manifesta no Umwelt ou 

no Mitwelt. 
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Esse rígido universo “plural” e maniqueísta se repete nos demais discursos de 

Guido, nos quais o personagem tem sempre como contrapartida o seu duplo 

altamente simétrico, por exemplo, o cardeal, fingindo uma falsa liberdade e leveza 

diante da moral cristã. Para além do seu evidente discurso, percebe-se a insistente 

investida de uma voz religiosa. Com o cardeal não se dá por satisfeito de ir contra as 

regras religiosas. O debate religioso do amor não chega igualmente a nenhuma 

conclusão. Ora é o menino que não consegue penetrar nos desígnios misteriosos do 

amor de Deus e da Igreja, ora é esta que não sabe ou não quer responder às 

indagações do adulto. 

A “prosa” de Guido apresenta-se como um espaço propício para ele exercitar 

a purgação de diferentes discursos, inclusive o religioso, criando imagens que 

consideram o amor um jogo perigoso de proibições e transgressões sexuais. O que 

é notável, na interdição do amor em sua vida, é a ambivalência que estabelece com 

as imagens sexuais em seus sonhos. Uma verdadeira troca simulada de sintomas e 

de transgressão de regras de comportamento da vida. Essa revelação transgressora 

de Guido nos revela o quanto sua atividade sexual é reprimida. 

Todas essas questões se revelam como estratégias de fuga de sua vida 

presente e o conduzem a um ponto comum: as dificuldades no plano de amor na 

infância. Há uma eterna dúvida entre o amor divino e profano, o bem e o mal que 

nem o menino nem o adulto conseguem distinguir.  

O tempo da infância passa e Guido mais uma vez fica para trás, sabendo que 

ainda não se libertara dos traumas desse período. Seu isolamento o leva, 

inevitavelmente, a um tempo conturbado e árido de afeto, como uma espécie de 

desígnio, o qual cumprirá à risca durante toda a sua vida. Sua existência não 

consegue se projetar num plano de devir, pois ela se encontra desligada do futuro, e 

o seu mundo se reduz aos traumas da infância. Ele localiza na infância a origem de 

seu discurso poderoso, aquele que aponta o erro e gera a culpa. Imagens 

coercitivas, atemorizadoras, que foram se ligando à imagem que possui das 

relações humanas. 

As cenas da infância de Guido também são hilárias e lúdicas como no circo. 

Surgem no filme através de uma série de imagens clownescas, referentes aos 

modos do palhaço, tais como Guido vestido de farda na infância, a descoberta da 

sexualidade marcada de maneira inequívoca pelas aparições de Saraghina, para 

ele, uma mistura de prostituta, bruxa e palhaça, ou seja, seus conflitos e temores 
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para “enfrentar“ a infância ficam nítidos através de sua fala infantilizada. Seu 

comportamento infantilizado é um traço de sua personalidade clownesca. Fellini 

deixa à vista que o homem, o menino e o palhaço, usando o mesmo uniforme 

colegial, parecem ser o mesmo indivíduo, e não há muita diferença entre a criança e 

o adulto. 

Fellini faz uma crítica ao autoritarismo do qual Guido foi vítima quando criança 

e adolescente. Há, em vários momentos, um adulto exigindo ordem e obediência e 

punindo os jovens “subversivos vestidos de palhaços”. É nítido o sentimento de 

infelicidade, de impotência e desconforto em relação a uma época – os anos 1930 – 

marcada pelo domínio do fascismo na qual as consciências, as cabeças pensantes 

foram perseguidas e condenadas à inação e ausência de amor.  

Para Fellini, o fascismo sobrevive como uma maneira de se observar a vida 

de um ponto de vista coletivo. Na relação que estabelece entre este sistema e 

Guido, Fellini quer dizer que, o que interessa a ele neste contexto, é o traço 

emocional e psicológico de adesão ao fascismo. Em que consiste esse traço? Para 

Fellini consiste em certo bloqueio: 

 

um congelamento de todas as emoções, uma forma de se 
permanecer para sempre uma criança, de se livrar da 
responsabilidade, de viver com o consolo de sempre ter alguém a 
quem cabe pensar, sentir e fazer por nós. (FELLINI, 1983, p. 28) 

 

Desse modo, não se trata de um conflito de pulsões instintivas, nem de 

internalizados, mas de um conflito criativo que flui do confronto do indivíduo com o 

que lhe foi dado da existência no espaço e tempo.  

Chego, dessa maneira, a um conflito que está na base da criação de Guido: 

fingir uma saída poética para suas questões existenciais. Ou seja, a descoberta de 

que o amor, as relações são apenas um pretexto para a realização de sua obra. A 

possibilidade de procurar, na criação artística, esse outro (ou esse eu) de que 

precisa para viver e que não consegue encontrar em nenhum lugar a não ser em 

seus sonhos. 

Esta é a sua desrazão: o mistério da criação pode ser negado, o amor pode 

ser neutralizado. O amor, para Guido, é um sentimento cuja irrealização permite uma 

saída de si mesmo para o sonhar na medida em que parece reconhecer o vazio de 
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desejo. Na impotência de vencer a contradição a que foi submetido, os sonhos 

devolvem a sua matéria existencial, a consciência (in)feliz do amor. 

Ao invés de realizar a simplicidade que diz desejar ter diante do amor e a que 

propõe para a amante, e a esposa, limita-se a discursar e sonhar sobre o amor. 

Aqui, Guido funciona como um interlocutor de si mesmo. O interlocutor existe, 

inevitavelmente, numa comunicação em aberto indefinidamente recriada, entre 

quem fala (Guido) numa linguagem quase poética sobre o amor e quem sente o 

amor e se reconhece nessa linguagem (a amante, a mulher). Sua expressão quase 

poética, desesperançado de si e do outro, expressa-se no paradoxo: uma pergunta 

sem resposta sobre o amor ou uma resposta que se nega para a criação. 

O paradoxo é, pois, para Guido, uma libertação, quase uma aprendizagem; a 

decepção de seu mundo temporal se acompanha da certeza de um mundo ideal. 

Por uma condenação ao paradoxo, ele é, ao mesmo tempo, a vivência e o discurso 

de sua própria vivência no amor e na criação. A sua consciência é, sob esse 

aspecto, um esforço que se nega a criar, pois há de sua parte uma tentativa de se 

apropriar da vida saindo dela para criar os seus próprios sonhos, distanciando-se do 

impulso criativo, aquele que é sempre uma aspiração e uma inspiração de seguir a 

própria liberdade de criar.  

No entanto, ao contrário dessa disponibilidade criativa, é através do próprio 

trabalho de cineasta e produtor que se sente aprisionado. Como um palhaço que 

dispensa o trabalho, Guido esculpe através do trabalho uma imagem de si 

exteriorizada nas coisas, e, nessa imagem, tem a intuição de si mesmo como um ser 

independente, como um ser que é para si. Guido percebe que seu SER está fora, no 

outro e na exterioridade do seu próprio gesto criativo enquanto ser-no-mundo, 

indiferente com relação à necessidade, ao apelo do mundo exterior e ao apelo do 

outro de amar ou criar. Vive se perdendo na transitoriedade dos acontecimentos, e 

nas generalizações, tal qual um clown branco enclausurado dentro de si, que 

permanece justificando a sua consciência infeliz e mascarada. 

Nesse sentido, Fellini gostava de jogar com várias interpretações dos clows. 

Para ele, Hitler era um clown branco, Mussolini, um augusto, Papa Pio XII, um 

branco, João XXIII, um augusto, Freud, um branco. Jung, um augusto, Cabíria e 

Gelsomina, augusto, Guido, um branco, isto é, o palhaço que se diz bem-

comportado, que se faz de sério e correto, mas que no fundo é ingênuo, bobo e 

moralista, pois quer tirar vantagem em tudo. Julga-se correto e disciplinado.  
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Segundo Dornelles (2009), o clown branco é caricatura viva dos modos e 

atitudes do ser humano, pois, ele no comando da cena circense, acaba manipulando 

o outro nas relações, fingindo-se de conciliador; no entanto, a graça é que, como 

qualquer ser humano, ele também muda de lugar, de posição, de perspectiva, 

demonstrando seu lado fraco, o seu interior ridículo.  

O clown branco pertence à grande família dos “bobos da corte”, e há um 

consenso de que é um errante: ser um clown branco é ter talento para seus 

fracassos. Ele, de maneira geral, mistura “bobice natural com bobice artística” (ibid.).  

Por vezes, a comicidade do “clown branco” vem de sua crença em no seu 

próprio jogo, em sua (in)capacidade de se relacionar com as coisas e o mundo. Ele 

sabe da sua inaptidão, mas assim mesmo resolve arriscar e, num golpe de sorte 

desarrazoado, sempre erra o alvo e tudo acaba sempre mal. É como se o plano da 

realidade fosse sempre interrompido por outro que o completa, subvertendo-o e 

dando-lhe um final desastroso nos diálogo. O clown branco sempre perde para um 

augusto. 

Não é por acaso que os chistes do clown branco prefiram colocar, no lugar do 

tombo que produz o riso, na maioria das vezes, o que é considerado proibido. Não é 

curioso que justamente aquilo que seja proibido estejam o lugar da gargalhada? E é 

assim que a piada do clown branco lança mão dos órgãos e funções sexuais, das 

partes vergonhosas do corpo, do grotesco dos reis, generais, cardeais, como Guido 

insinua, daquilo que não deveria ser, não deveria aparecer, não deveria ser dito, 

como suas conclusões inesperadas 

Tirando a máscara, vai-se o cheiro do sagrado do clown branco. 

Algo similar também se inscreve na corporeidade de Guido. Este não 

consegue elaborar essa dissociação e percebe seu corpo somente como uma bela 

ideia erótica do amor. 

Os seus dilemas corporais surgem assim como uma variação de contradições 

antigas nas imagens da descoberta da sexualidade na infância. Um exemplo é a 

prostituta Saraghina, o mal que instiga o bem; a mãe e os padres, que provocam o 

mal; o antagonismo entre Luiza, a esposa, e Carla, sua amante, reproduz o conflito 

da infância. A correspondência entre os pares é bem explícita durante um beijo 

sonhado, no qual transforma a mãe na sua mulher e, no quarto do hotel, Carla em 

Saraghina (prostituta).  
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Depois de passar por diferentes caminhos labirínticos, a procura de dados da 

infância, Guido recria a meninice, quando corria para ver Saraghina. Existe, 

realmente, todo um lirismo em torno da figuração do amor e sobre os sonhos. Ele 

tenta buscar sua identidade à medida que vai tomando consciência de que se 

desconhece. 

No entanto, o fato de sua linguagem estar cheia de dúvidas, de associações 

súbitas e descabidas com relação ao rumo a dar aos acontecimentos de sua a  

história com a amante, a mulher ou mesmo o amor de sua mãe não significa, para 

Guido, que ele esteja, de fato, (re)conhecendo a si mesmo no ato de amar. 

A esse propósito, Binswanger (1949), compreende o corpo como “constituinte 

do existir humano”, em que o existir é o ser-aí do homem que possibilita a 

aproximação ou distanciamento do corpo das coisas do mundo e, 

consequentemente, do sentido de ser humano. A partir do modo de ser é que o 

“corporar” vai se constituindo. Segundo o autor, para irmos ao encontro de vivências 

transformadoras é necessário que nos coloquemos junto das experiências vivas 

dentro de nós.  

Para Guido, o corpo termina nos limites da anatomia, e é vivido somente 

como uma ideia, uma vez que a subjetividade humana, necessariamente, expressa-

se por meio do corpo. O corpo vivido numa dimensão funcional, portanto, não é 

lugar de abertura e de criação. 

Para Safra (2005), as experiências estéticas vão se constituindo em nosso 

corpo, principalmente, através dos contatos que vamos estabelecendo com o outro, 

além de nós mesmos. Segundo o autor, a abertura corporal e perceptiva do homem 

ocorre, primordialmente, na presença de muitos outros que nos formam: “um 

acontecer que se abre no corpo encontrado e transfigurado pela presença de um 

outro” (ibid., p.49).  

De uma forma singular, essa abertura origina os gestos criativos. A 

descoberta do próprio corpo é fundamental para a constituição do gesto criativo, 

além de contribuir para a descoberta do self. Para o autor, é através desta 

descoberta e no encontro humano que a experiência estética inaugura a 

possibilidade do ser, do existir como “ser diante de um outro”. “Criar é existir, não só 

como ser biológico, mas como ser acontecendo em gestos e símbolos que articulem, 

de forma singular, as questões existenciais daquele sujeito” (ibid., p. 43). 
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Guido, ao contrário, como um clown branco, prefere afirmar sua corporeidade 

girando de dentro de uma grande roda circense em torno do seu próprio eixo 

excêntrico. Não consegue ir além de sua excentricidade. 

No excêntrico, segundo Binswanger, existe uma carência de circunvisão, ou 

seja, de levar em conta o mundo comum. Por outro lado, essa situação cria uma 

dependência nas relações. A desproporção antropológica na excentricidade estaria 

relacionada a um sintoma da utensilidade, ou seja, quando um indivíduo trata o outro 

como utensílio.  

É desse modo que Guido se sente pressionado por todos os lados, pelos 

produtores, público, jornalistas, autoridades religiosas e civis. Ainda tem de lidar com 

as mudanças que acontecem rápidas à sua volta, as conquistas femininas, que 

impõem um novo tipo de relação homem-mulher, as conquistas tecnológicas, 

inclusive no próprio cinema, com a popularização da fotografia colorida e da tela 

larga, a polarização política, o advento da Guerra Fria. 

Assim, desde o começo do filme, Fellini faz questão de advertir que a crise de 

trabalho dilacera o personagem, e da inquietação de sua “queda” diante da 

possibilidade de amar e criar surge uma imagem de Guido voando entre o céu e a 

terra: O filme vai terminar. Guido não consegue por ordem nas ideias ou na vida e 

por isso desiste da obra (filme), permitindo que se inicie o desmonte da plataforma. 

Como vemos, ele está ameaçado de uma neurose semelhante à do construtor 

de Ibsen, objeto de estudo de Binswanger no texto “Henrik Ibsen” (1996) uma 

neurose que assalta frequentemente o artista temeroso de ter construído alto demais 

sobre bases muito frágeis: 

Como Sollness, o personagem de Ibsen Guido ele é o criador aprisionado na 

sua temporalidade cotidiana, tentando evadir-se através da obra de arte, mas 

atormentado, de antemão, pelo medo do fracasso do amor. A imaginação poderá 

alçá-lo muito alto, acima dos seus meios, trazendo, com isso, o pavor da queda. A 

desproporção angustiante entre o ímpeto criador e a precariedade dos meios de que 

dispõe para realizar seu intento se traduz “na fenomenologia do deslocamento 

vertical, das alturas e das profundidades”. 

No final do filme, já sem força, desiste de filmar, permite que se inicie o 

desmonte da plataforma, quando desabafa: “Que libertação! Que aventura 

maravilhosa!”. 
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Na verdade, apesar de todas as desistências, medos e indecisões, foi para a 

aventura de saltar da torre no espaço vertiginoso do amor e da arte que Guido se 

preparou: um gesto frágil e muito arriscado. 

Há alguns instantes está distraído, atento ao mágico que vem sorrindo ao seu 

encontro e lhe pergunta: “Podemos começar?”. A música do circo começa a tocar e 

uma a uma vão chegando todas as personagens, da infância ou do presente. Guido 

aproxima-se da mulher e diz: “Luisa, sinto-me libertado. Tudo é confuso, mas esta 

confusão sou eu. Aceite-me como sou”. 

Nesse sonho, ele finalmente aceita o Guido-menino, tocando a corneta, ao 

lado do adulto; talvez já possa acolher a infância sem medos e as lembranças, 

porque ainda não ascenderam totalmente à existência, não foram incorporadas à 

arte sob forma de seu principal personagem no amor: a representação dele mesmo. 

Representando a si mesmo no amor, penso que só assim o filme poderia começar, 

caso Guido pudesse dizer a si mesmo, vamos? “Menino sai! Você é o estranho 

periódico que me separa do ritmo inânime desta vida... e o que é pior, você renova a 

presença de mim em mim mesmo...” (ANDRADE, 1994, p. 36). 

 

Guido: Minha ideia parecia tão clara! Eu queria fazer um filme 
honesto, sem nenhuma mentira. Acho que tinha algo a me dizer. O 
meu filme seria um pouco útil para todos e ajudaria a entender o que 
de morto carregamos... mas sou o primeiro a não ter coragem de 
enterrar nada. Agora tenho a cabeça confusa e esta torre nos meus 
pés. Por que as coisas ficaram assim?  
Carla: Porque você não sabe amar Guido.  
Produtor: Só um louco confia neste diretor. 

 

4.3. O ensaio da escuta do amor 

 

A música e o amor são importantes demais para serem usados como 
barulho de segundo plano. (FELLINI, 1984, p. 34) 

 

Ensaio de Orquestra (Prova d’Orchestra – Itália, 1978). Direção: Federico Fellini. 

Com Balduin Baas, Clara Colosimo, Giovanni Javarone. 

Uma antiga capela, construída na Roma medieval, é o cenário do ensaio de 

uma orquestra musical italiana. As competições internas e as hierarquias que 

existem dentro do grupo são postas em evidência quando esses músicos são 

entrevistados por uma equipe de TV que vai ao local para registrar suas 
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performance. Uma discussão entre um dos músicos e o maestro, severo e ditatorial, 

é o estopim para uma revolta que acaba instalando o caos na centenária capela. 

 

4.3.1. O filme  

 

O filme Ensaio de orquestra não é, evidentemente, o registro de um ensaio de 

orquestra, mas sim um retrato felliniano do universo musical, pelo menos a princípio, 

pois trata ainda de outras questões de sua época, as quais também vamos citar no 

decorrer do capítulo, como o conturbado cenário político europeu. 

Fellini idealizou fazer um filme sobre uma orquestra como uma metáfora de 

uma época “desafinada”, porque, para ele, uma orquestra é, entre outras 

conceituações, um “mundo” habitado por tipos engraçados, ingênuos, exóticos, 

egocêntricos, ambiciosos, solitários, desarmônicos, desafinados e barulhentos. Nesse 

ambiente criado pelo cineasta, os músicos surgem como figuras caricaturais, tais 

como alguns tipos de palhaço. São palhaços mais risíveis do que divertidos, espécie 

de bufões que fazem muita confusão quando estão em grupo. 

Ao contrário dos palhaços, que só são palhaços quando estão em cena, os 

bufões são assim o tempo todo. E, justamente, para serem julgados por anormais, 

zombam, riem e fazem troças violentas e grosserias para insultar a normalidade, a 

ordem estabelecida das coisas definidas por regras morais de conduta. 

Caricatos como os bufões, os músicos-palhaços de Fellini parecem perseguir 

um objetivo comum: impor serem si-mesmos com a música, sem a determinação de 

uma escuta musical convencional, pautada em técnicas padronizadas. No entanto, eles 

possuem personalidades e vontades diferentes e entram em concorrência uns com 

os outros, promovendo acirradas competições dentro da orquestra, transformando 

esse espaço num pequeno picadeiro sem liberdade de escolha entre uma 

mentalidade fundada na crença de que, no mundo do trabalho, uns pensam e outros 

fazem.  

O filme também faz desmoronar a imagem do músico herói que se sacrifica 

pela música, pela arte, que abdica de suas relações pessoais e familiares para se 

dedicar compulsivamente ao trabalho e sem liberdade de compatibilização e escolha 

entre os projetos pessoais e a orquestra. 

Forghieri (1993) comenta que devemos considerar que a liberdade de escolha 

é tanto maior quanto maior for a abertura do ser humano à percepção e à 
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compreensão de suas vivências. Essa abertura requer também que a compreensão 

esteja de acordo com a própria realidade. Para a autora, isso significa “[...] deslocar 

a verdade para a subjetividade do arbítrio humano; e, mesmo que o indivíduo tenha 

acesso à objetividade, esta permanece” (ibid., p. 56).  

Nesse caso, a subjetividade poderia ser construída como um processo de 

criação no qual o que interessa não é a origem das expectativas recorrentes 

depositadas dos músicos em poder-ser ou corresponder a sua escolha, mas o meio, 

onde as experiências de construção ensaiam diferentes experimentações. 

Sob essa condição de liberdade, os músicos caminham na direção contrária à 

de suas escolhas. O clima presente na orquestra é de guerra. A vitória é conseguir 

sobreviver tocando da forma que for possível. Os músicos sentem-se 

permanentemente ameaçados pelo risco de perder o emprego, cargo, prestígio. 

Manter-se é guerrear; o colega músico é sempre um rival em potencial; o regente, 

um inimigo, o subordinado, um estorvo.  

A guerra para permanecer na orquestra se faz através de jogos astuciosos de 

esperteza e cumplicidade. Os ardis de dissimulação, para enganar o colega músico, 

são extremamente valorizados. Tais jogos utilizam armas de pequeno alcance ou 

alcance restrito e imediato, que dão a ilusão de potência e força para quem está no 

jogo. 

Eles chegam ao ensaio não apenas com seus instrumentos, mas impondo 

seus distintos temperamentos, seus problemas pessoais, mau humor, doenças, 

dificuldades nas relações, suas questões amorosas ou, então, apenas o nervosismo 

provocado pelo caótico trânsito de Roma. A esse respeito, Fellini (1994, p. 185) 

disse: 

 

Antes de ouvi-la com meus próprios ouvidos, não podia acreditar que 
aquela multidão desarmoniosa de gente, metal e madeira ecoasse 
em uma única melodia flutuante, nessa harmonia que surge do caos e 
da dissonância. E, de repente, tomei consciência de que essa situação 
também podia ser transcrita, como metáfora, para a sociedade, onde 
muitas vezes as identidades mais diferentes têm de ajustar-se em 

um grupo. (1994, p. 185) 
 

No filme de Fellini, a “vocação” dos musicistas parece reduzir-se a construir 

apenas identidades profissionais. Não há, da parte deles, envolvimento afetivo, uma 

vez que eles negam as regras de convivência, alegando sentirem-se impedidos de 
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construir relações de estabilidade, de segurança, em face das adversidades 

enfrentadas na orquestra. Trata-se, sobretudo, de defender e assegurar uma 

posição agigantada de si mesmo, em que quem não obedecer o regente é visto 

como ameaça e perigo constante 

Segundo Fellini, as explosões anárquicas dos músicos, à semelhança das 

dificuldades de comunicação numa empresa, das atividades psicológicas 

destrutivas, quase terroristas, passam-nos uma mensagem clara em referência a 

esses personagens. A alegria que se experimenta é a de ver a desgraça tida como 

inevitável. O “sobrevivente” músico vive como um herói, onde o ponto máximo é 

transformar o outro em inimigo para poder vencê-lo, pois sua segurança é dada pela 

vitória sobre o outro ou sobre a adversidade. 

 

A natureza humana é apenas humana, e o amor é um sentido para 
viver a existência que nos é dada, mas em determinadas esferas e 
pessoas parecem inalcançáveis. A comunicação e o amor não são 
uma ciência, mas sim uma arte, porquanto muitas vezes não 
transmitimos o que queremos transmitir. (Ibid., p. 190) 

 

Ensaio de orquestra inicia-se com uma demonstração exaltada dos músicos 

em defesa de seus instrumentos musicais. 

Na orquestra de Fellini, encontramos muitas facetas da personalidade 

humana: o anarquista, o fútil, o autoritário, o saudosista, o talentoso, o virtuoso todos 

travestidos em representantes do mundo musical. Cada músico fala do seu 

instrumento, de sua escuta, enfatizando a importância da música em sua vida. 

Alguns se mostram emocionalmente tocados por essa relação. Todos se sentem 

protagonistas, mas não escutam uns aos outros. 

Os membros da orquestra chegam em pequenos grupos: o primo violino, a 

pianista, a clarinetista e outros desfilam diante da TV. Durante as entrevistas, 

ouvimos diálogos com falas desconexas, muita banalidade e bobagens do dia a dia, 

além de discussões breves ou acirradas. 

Nas primeiras cenas, a pianista, a flautista e o trombonista confessam diante 

das câmeras da TV seus afetos para com os instrumentos. Enquanto isso, o 

violoncelista observa uma teia de aranha no teto, que balança a cada som: “Não é 

interessante a gente vir aqui para fazer uma aranhinha balançar?”, ele pergunta. 

Os músicos cospem uns nos outros, colocam chicletes nos instrumentos 

alheios, soltam ratos na harpista, ouvem um rádio de pilha num jogo de futebol entre 
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as pausas. À medida que o ritmo vai “esquentando”, alguns tiram a camisa. O 

cenário é perfeito para a representação do circo-cinema: uma capela centenária, 

com seus túmulos em evidência e em visível ruína, mas que ainda guarda uma 

imagem do que fora outrora. A violência, os desentendimentos e até a morte 

contracenam com a vida na afinação dos instrumentos. Diante da representação do 

viver, a batuta rígida do maestro duela com as determinações sindicais. 

Os músicos desafiam as regras da orquestra ao contrariar as determinações 

do regente e passam a interpretar a partitura com descaso e ironia. O maestro 

desabafa suas frustrações em palavras ríspidas e desnecessárias. O sindicalista 

aproveita o tablado para mostrar sua autoridade e importância. 

No intervalo, o maestro confessa que se sente impotente e ridículo diante dos 

músicos, como um sargento sem autoridade: “Sinto-me um fantasma”. Contudo, logo 

reassume o personagem, com soberba, diante das câmeras de televisão, para 

afirmar que a música é o mundo e que ele, quando está na regência, sente-se o 

dono do mundo. 

A luz apaga-se e, à sombra das velas, as paredes assumem o horror dos 

insultos e ressentimentos expressos contra a autoridade, seja esta qual for. 

Estrondos fragilizam os sons, mas os músicos estão contagiados por uma rebelião 

desordenada e nada percebem. O chão de todos está abalado. O que esperam? 

Qual o objetivo almejado com tanta violência? 

Uma revolução, um golpe político... Alguns músicos colocam um enorme 

metrônomo no lugar do regente: a automação da arte, a minimização do homem. 

Outros protestam contra qualquer tipo de disciplina. A morte do encanto da música, 

a indiferença ao dom, o andamento impessoal dos marcadores de tempo. 

O antigo copista fala saudoso sobre os “áureos” tempos de autoridade dos 

maestros e de decoro da orquestra. Tenta em vão resgatar a história enterrada nos 

túmulos construídos pelos novos tempos. As paredes racham, e parte da estrutura 

do prédio secular cai com o choque da bola de demolição. Opinião pública? O 

monastério está sendo demolido: 

“Orquestra! Terror! Morte ao diretor!”, grita o coro dos rebeldes. São gritos de 

terror, e a fuga é generalizada. A despeito da debandada, o regente convida os que 

ali restaram a retomarem os instrumentos, dizendo: “As notas nos salvam. A única 

maneira de dar sentido à loucura é voltar a tocar. Nós somos músicos, vocês são 

músicos... e estamos aqui para ensaiar”. 
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A anarquia é interrompida momentaneamente por uma “esfera de demolição” 

que trespassa a parede e acaba provocando a morte da harpista Clara. Ela é 

carregada para fora da igreja. Esse choque faz com que surja uma ordem. 

Amedrontados e condoídos, os músicos tentam se organizar. Segundo Fellini (1994, 

p. 190), “a esfera é inimiga da humanidade”. 

Após o desastre, cada um reencontrará a própria consciência? Para Fellini 

(1986), não se trata de uma tomada de consciência forçada, mas de afirmar que “a 

carga lírica da inspiração é sempre um ato de amor ou de horror” (Ibid., p. 23). 

Os músicos, assustados, voltam para seus instrumentos e, submissos, 

colocam-se em formação de orquestra. “Da Capo, Signori”, diz o maestro. Eles então 

se entregam à música de forma sublime, enquanto a harpista solitária, atingida pelos 

escombros, é separada para sempre de seu instrumento, de sua “gaiola dourada”, 

como ela se referia à sua harpa, que lhe aprisionava os sonhos e abrigava suas 

lembranças infantis. O maestro reassume o comando, retomando o mesmo tom 

ditatorial durante a apresentação e escondendo-se nos mesmos impropérios. 

O arrebatamento do regente, ao final, foi associado de diversas formas com a 

figura e a postura profissional do psicólogo. Segundo Fellini, uma sugestão (crítica) 

muito reticente na época em que o filme foi lançado era de que a figura do maestro 

deveria se aproximar da atuação de um psicólogo, uma vez que deveria se abrir para 

as inúmeras expressões e significados cujos acontecimentos vividos adquirem para 

os músicos (clientes), na tentativa de compreendê-los nesse enorme “setting 

musical” chamado orquestra.  

À sua maneira, Fellini sentia-se um regente e, por muitas vezes, foi 

considerado um psicólogo por seus atores. A respeito do regente do filme disse uma 

vez: 

 

Quando o entrevistei no começo, em seu camarim, ele disse: “Nós 
tocamos juntos, mas somos uma família brigada. Só o ódio nos liga”. 
É assim mesmo que me sinto quando as coisas não dão certo no set. 
(FELLINI, 1994, p. 191) 

 

A orquestra constituía-se, assim para Fellini, em um grande set 

cinematográfico: “A orquestra, como um set, é um espaço de integração do amor no 

espaço desafinado do mundo” (FELLINI, 1978, p. 45).  
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O filme gira, assim, em torno da busca da consagração da música como 

suposta fonte de plenitude, alegria, amor e possibilidade de abertura para a 

comunicação e expressão entre os músicos. A música seria o elemento capaz de 

transcender as diferenças entre os músicos? O amor, a possibilidade de 

comunicação? E a arte de cada um, o elemento mediador entre as motivações e o 

desejo dos músicos de amarem e sentirem-se amados? 

Entre a tradição e a arte, o regente e os músicos formam um grupo fechado. 

Os músicos não se deixam encantar pela música e são iludidos por seus pequenos 

fascínios musicais, por suas inocentes “desafinações” auditivas e afetivas de uns 

contra os outros. 

Tentando uma aproximação entre o conceito técnico de afinação e um sentido 

existencial da escuta do funcionamento corporal do músico, podemos pensar que o 

afinar e se afinar com um outro fazem com que o músico possa experimentar ter um 

“lugar” na relação com os demais músicos e ouvintes. Na perspectiva de sua relação 

eu-outro, eu-mundo, a afinação parte dos “encontros significativos.” 

Sob a perspectiva da psicologia fenomenológica os encontros significativos 

seriam aqueles em que o músico experimenta ter um “lugar” na relação com os 

demais músicos e com os ouvintes. Podemos encontrar uma aproximação entre o 

conceito técnico de afinação e um sentido existencial a partir de Valverde (2007): 

 

Afinação ou disposição (como ficou na tradução de Heidegger) é um 
constituinte existencial fundamental do Dasein. Mais especificamente 
do “Da” do Dasein, ou seja, do “Aí”. A disposição tem a ver com o 
âmbito de abertura que é o Dasein, o que onticamente 
corresponderia ao que chamamos “estados de humor” (medo, 
alegria, tristeza etc.). Ele é tão fundamental, que toda nossa 
compreensão se dá a partir dessa abertura do estar-lançado. Tudo 
que nos vem ao encontro nos atinge. Este atingir é um poder ser 
tocado. 

 

Também, para o músico, a afinação pode ser relacionada a esse “ser-aí”, ou 

seja, a um corpo que, no processo perceptivo, precisa ser reconhecido por um outro 

e por si mesmo. O instrumento vai emitir seus sons e receber do músico a afinação 

“ideal”, a partir de um lugar de corpo habitado por sua própria presença, enquanto 

possibilidade sensorial e emocional. Somente na presença e na abertura do “estar-

lançado” é que os sentidos musicais podem ser estimulados e adquirir sensibilidade 
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para “tocar e ser tocados”. O homem é esse ser que toca e pode ser tocado, mas 

nem sempre é reconhecido como tal. 

Desse modo, o conceito de afinação não deve ser o de uma consciência que 

brota de um mero esforço intelectual de conhecimento técnico, ou seja, referente 

apenas a leis físicas, nem o de uma escolha racional de ser afinado ou de se 

posicionar afinado a partir de medidas. O essencial do afinar não está na adequação 

do “instrumento”, mas na possibilidade da ação própria do sujeito, compreendida no 

deixar aparecer. 

O lugar da afinação é o do ser que se lança e não o do instrumento que se 

torna foco do ato de afinar. É na possibilidade de lançar-se que a presença do 

sujeito poderá sintonizar com seu instrumento e ajustar-se a ele. O “estar-lançado” 

diz respeito à capacidade de percepção sensorial – no caso de um músico, à de 

atribuição de sentido aos sons. 

A capacidade sensorial, considerada de maneira ampla, relaciona a função 

auditiva, no âmbito fisiológico, às habilidades afetivas e cognitivas. A vibração do 

diapasão, instrumento que fornece uma ou mais alturas sonoras e que dá a medida 

comum para os músicos em relação a elas, pode ser comparada à sintonia do 

músico em relação ao “outro” que toca, ou seja, à afinidade e à correspondência dos 

músicos entre si. Se o “outro” que toca não estabelecer uma correspondência, em 

termos de frequência, com seu parceiro musical, nenhum deles perceberá o som. 

Assim acontece também nos relacionamentos humanos. 

Os músicos bufões de Fellini não entendem que o essencial do afinar não 

está na adequação dos instrumentos, mas na possibilidade de lançar-se à escuta, 

de perceber a presença do outro e com este entrar em sintonia. 

Há, portanto, algo oculto na escuta dos músicos, que é de natureza interior e 

que resiste em ser teorizado. Dito de outro modo, eles parecem não perceber que a 

obra, a música, não é a arte em si mesma, mas os sentimentos, as existências que 

lá estão depositados do ser. A escuta musical existe não só como uma forma de 

superação de resistências técnicas, mas também como uma forma de ser-no-mundo 

amor. 
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4.3.2. Uma outra escuta ou um sentido desarmônico para o amor 

 

Vi a harpa pela primeira vez num sonho... eu não sabia desta gaiola 
dourada. A harpa é uma presença humana. O meu refúgio, a minha 
vida. Eu sempre fui só, nunca tive homens, só a harpa. Eu lhe conto 
coisas e ela me responde, me transmite sentimentos, fantasias. O 
mais importante é que ela me transmite fé. Quando você toca harpa, 
você sente que existem outras dimensões. Certa vez um menino me 
perguntou: “Para onde vai a música quando você para de tocar?” Só 
as crianças conseguem fazer estas perguntas. Harpista 

 

Numa perspectiva fenomenológica, a experiência mostra que uma música nos 

diz de muitos sentidos ou pode até nos dizer coisas diferentes em momentos 

distintos. Somos seus interlocutores, seus ouvintes. Não “penduramos” nela algum 

“conteúdo” nosso para depois ficarmos satisfeitos por essa obra ser capaz de 

sustentar a mensagem que colocamos ali.  

A mesma consideração vale para a presença do artista no seu trabalho. Ainda 

que percebamos o empenho de um autor, isso não significa que saibamos o que ele 

quer dizer em sua obra. Talvez tenhamos de permanecer com a pergunta: “O que a 

música quis dizer, o que ela disse através do artista que se pôs a serviço dela, para 

que esse falar chegasse até nós, que não somos artistas?” No entanto, é preciso 

levar em conta as diferentes escutas. 

Quando ocorre a possibilidade de encontro entre o músico e seu ouvinte, “no 

momento em que a música (objeto) me diz algo, está acontecendo um fenômeno 

que se poderia denominar ‘reunião’” (POMPÉIA, 1997, p. 46). Esse fenômeno se 

aproxima do conceito de “harmonia” que, na música, é a combinação de notas soando 

simultaneamente na condição de um diálogo musical. Afinal, “acorde” significa 

“concordante, ajustado, harmônico”. 

 

Nesse instante é como se eu, a coisa e o artista estivéssemos 
novamente reunidos, uma união que pode nunca ter acontecido, mas 
que se dá no momento em que a obra de arte me toca. Existe aí uma 
sensação, uma tonalidade de revelação, algo que identificamos com 
a palavra “harmonia”. Reunião que não diz apenas de um eu 
colocado frente a uma outra pessoa. Diz também de um compartilhar 
com o outro algo que é de certa forma misterioso, mas que através 
do trabalho do artista emergiu e se tornou mais presente para mim, o 
espectador. E nesta vivência de uma reunião aconchegante dá-se a 
experiência da intimidade. (Ibid., p.46) 
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Qual seria então o desafio para o músico ao se abrir para o diálogo musical 

amoroso? Em contrapartida, o que ele pretende evitar quando se fecha? 

Quando o músico se depara com outro que também toca ou escuta, podemos 

dizer que ocorre um “encontro”. Giovanetti (2007) define o termo “encontro” como 

“[...] uma situação onde o outro é aquele com o qual entro em relação”, ou seja, é 

preciso que o ato musical não funcione mecanicamente, indiferente aos prazeres e 

desprazeres da relação.  

Para que ocorra um diálogo, ou, no caso específico, um diálogo musical, o 

músico precisa ser afetado, e ambos, músico e ouvinte, precisam significar, um para 

o outro, algo que caiba numa estrutural relacional, em que a visão do outro como 

sujeito seja fundamental e inacabada para que as possibilidades de fala possam 

sempre ser recriadas. 

Quando o músico se fecha para o diálogo musical, sua possibilidade de lidar 

com um EU-TU é negada, e os vários processos de socialização e comunicação são 

interrompidos pela falta de “treinamento”, de uma verdadeira prática musical que 

abarque uma abertura sensorial própria da pessoa que toca ou escuta.  

Optar por uma relação determinada pela técnica seria impor um domínio do 

EU-ISSO, sem a possibilidade de considerar o sujeito como construtor de relações 

intersubjetivas. Ao contrário, a execução da música precisa ser considerada no 

âmbito do diálogo, do nós, da escuta como experiência compartilhada entre eu-

outro, no âmbito do ser e não apenas do fazer. A música dialogada, e não apenas 

tocada, transforma-se em expressão de subjetividades. 

De acordo com Amatuzzi (1989), o ouvir abre-nos para o mundo e para os 

outros. A escuta como veículo de contato e de desenvolvimento dos sentidos 

corporais deve ser levada em consideração. É escutando o mundo que o sujeito, 

diante de suas diversas gesticulações, entra em contato com o outro e deixa-se 

afetar por ele.  

Numa dimensão mais profunda, ouvir significa permitir ao outro participar de 

sua expressão. Segundo o autor, o ouvir vem antes do falar. É o ouvir, e não o falar, 

que nos abre para o mundo e para os outros. Escutar possui uma dimensão física, 

como presença imediata, concreta, de relação. Através da escuta, tem-se a 

consciência da existência de si mesmo e do outro com quem se comunica. 
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O encontro humano está eminentemente presente em nossa relação 
com o mundo. O que ocorre em mim que estou ouvindo é uma 
mobilização tanto em minha vida pessoal, como aqui, diante da 
pessoa como interlocutor. (Ibid., p. 71) 

 

A escuta, inclusive a amorosa, pode, assim, ser descrita como um ouvir de 

maneira ampliada, que engloba várias outras dimensões da experiência além da 

sonora, como as dimensões biológicas, psicológicas e espirituais presentes na vida 

do sujeito. Escutar implica ser afetado por sentidos diferenciados e deixar-se 

atravessar pela percepção. No amor, a escuta constitui-se de forma diferenciada 

para cada sujeito, de acordo com a sua sensibilidade. Existem diferentes modos de 

conceber a escuta. Em algumas perspectivas, ela é tratada como inata; em outras, 

como passível de ser adquirida ou aperfeiçoada. 

 

4.3.3. Histórias interiores de vida: os músicos que se pintavam de 

palhaços 

 

Faça o que julgar certo. O aliado esperará por você no fim daquela 
planície... mas se sentir que é chegada a sua hora, não vá ao 

encontro marcado. (Carlos Castañeda para Federico Fellini) 
 

O que esperamos quando estamos desesperados e, mesmo assim, 

procuramos um outro homem ou algo que nos sensibilize? Certamente uma presença, 

por meio da qual somos informados de que, apesar de tudo, há um sentido. 

Binswanger (1971, p. 45), fazendo referência aos artistas, cita o dramaturgo 

norueguês Henryk Ibsen: “O artista, ao realizar em si mesmo o amor na conduta de 

sua vida criativa, dispõe da forma mais elevada de viver”. É nesse ponto que, 

segundo Binswanger, unem-se a biografia, a experiência e o trabalho da vida: “A 

vida está montada como um drama no palco do mundo” (ibid., p. 34). 

O que Binswanger (ibid.) quer dizer é que as possibilidades da vida só têm 

valor em função de um todo, e que esse todo é, no entanto, um “[...] problema, uma 

objeção, na busca através da vida de seu projeto-de-vida amor”. 

Essa ideia, designada por Binswanger (ibid.) de “curso da presença” 

(Daseinsgang), conduz ao plano fenomenológico à noção de biografia. Nessa noção, 

o psiquiatra enfatiza a palavra “arte”. Para ele, na base de toda a produção artística 

reside o impulso poético, lúdico, em direção à transformação de si, em direção à 

metamorfose. Esse impulso lúdico está, no entanto e ainda, muito distante da arte.  
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Segundo Binswanger (1971), a questão da autorrealização do amor através 

da arte e pela arte coloca-se pela primeira vez quando o homem domina e configura 

esse impulso, sem regras, livremente. É primeiramente dessa maneira que 

conseguirá alcançar o “esquecimento” de si, quando, talvez, chegará como artista ao 

topo daquilo que o homem pode atingir, ou seja, à realização efetiva de si: 

 

O ser, pela metade de um modo geral, é o contrário da forma, é a 
ausência da forma, do compromisso. A autorrealização do amor, 
considerada como a tarefa mais elevada para cada um dentre nós, 
somente é possível à luz e sob a condução do ser-aí amor. (Ibid., p. 
45) 

 

De acordo com Binswanger (1949), em primeiro lugar percorremos o caminho 

da autorrealização, distanciando-nos dos outros; em seguida, voltando-nos aos 

outros e a nós mesmos, passando pela elevação. Dizendo de outra forma, o 

distanciamento, o caminho que vai do estreito em direção ao largo somente pode 

levar, em seguida, à justa proximidade do amor, se ele é, ao mesmo tempo, um 

caminho para o alto, para uma elevação, uma ascensão. Essa elevação, essa 

transcendência é, por consequência, a arte. 

O amor como a experiência mais radical que temos é, para o psiquiatra, mais 

do que nossas representações artísticas e discursivas, pois retoma a percepção que 

temos do outro, a presença paradoxal que se mostra a nós e fora de nós. O amor é 

o “[...] sobrevivente que nada tem e que tudo pode dar e, por isso, dá o melhor de 

si”, o que significa também se dar artisticamente: “A generosidade excedente, a 

doação que não está prevista, é a própria arte do encontro, o exercício místico da 

solidariedade” (BINSWANGER, 1949, p. 45). 

No entanto, Binswanger (1971) comenta que, na direção oposta, os entes 

também se tornam acessíveis aos modos de ser-aí estranhos, exóticos e 

extravagantes, sejam estes entes homens ou as próprias coisas. Esses casos não 

devem ser chamados de “doenças”, nem ser considerados desvios negativos, mas 

formas diversas de “ser-no-mundo” como a extravagância e o exotismo. 

É preciso assinalar aqui que, embora Binswanger (ibid.) afirme que a análise 

existencial não possui um critério intrínseco para estabelecer a estranheza ou o 

“exotismo” de uma manifestação qualquer por um projeto-de-mundo determinado, 

haveria, nas formas de experiência chamadas de “estranhas”, “exóticas” ou 

“extravagantes”, uma espécie de “rebaixamento” da rica estrutura ontológica da 
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existência a um nível menos articulado, onde não seria possível uma maturação 

autêntica. 

Nessa direção, a história dos músicos fellinianos reconstitui o tema do amor, 

vai ao encontro dessas expressões elegendo aspectos estranhos e bizarros que 

influenciaram e direcionaram os seus projetos de vida entre o amor e a música. É 

importante, porém, quando nos referimos à linguagem dos músicos, que deixemos 

de pensar apenas numa situação de linguagem, para podermos pensar, num sentido 

mais amplo, em uma escuta que implica diretamente o indivíduo, com toda a sua 

bagagem existencial. 

Confusos, os músicos fellinianos parecem não “compor” suas histórias de 

vida, sendo apenas aquilo que vemos naquele instante do filme. Ser-com a música e 

com o outro sugere ser apenas um conhecimento passageiro, mas primordialmente 

incompreensão de si mesmo. Também, sugerem que não aprenderam que mais que 

ter razão, a musicalidade é presença que surge sempre com vigor primeiro, 

essencialmente aberta. Ela é a própria experiência da abertura que não 

experimentam junto à música. 

É por isso que se faz no filme a analogia divinatória dos músicos com seus 

instrumentos, em detrimento das relações de afeto. A ideia de si-mesmo, 

encapsulada e fechada dos músicos dentro de si mesmos, é percebida por eles 

quase como uma identidade estável. 

No filme, a vivência dos músicos fellinianos não transforma a experiência 

rotineira do dia a dia nem se desloca para fora dela. Tocando, eles não se dirigem 

para um ouvir numa dimensão mais ampla do que somente a musical. Não possuem 

uma disciplina intensa como músicos. Não situam suas atividades dentro do que se 

denomina “tempo vivido”, diferentemente do tempo cronometrado, calculado, 

racional, e sequer percebem que existe uma distinção clara entre tais tempos. Eles 

não consideram o tempo de criação como aquele conectado ao tempo vivido, 

relacionando-o ao estado que torna possível o surgimento do inusitado, do 

imprevisível, do imaginativo e do misterioso na criação. 

A linguagem artística, como uma via de acesso para a ampliação do 

significado do vivido, não precisa ser coerente, racional, mas deve acessar 

aspectos, sentimentos e significados às vezes desconhecidos, nem sempre lógicos 

ou racionais. É uma linguagem própria, através da qual o músico busca ampliar sua 
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capacidade de expressão, ultrapassar os próprios limites, encontrar uma verdade 

espiritual.  

Nesse sentido, há na orquestra um pessimismo, uma crença de que uma 

relação apaixonada pela música não pode sobreviver ao mundo real, e uma 

desconfiança de que a experiência amorosa com a música se traduz em perda do 

sentido da realidade. Para os músicos, tais contradições são, simultaneamente, suas 

condenações e seus privilégios, suas impossibilidades e seus dons. 

Os músicos de Fellini tendem a recusar para si um lugar de ser-no-mundo de 

profundidade, criação ou amor, pois conservam um lugar de imitação ou de cópia 

entre performances, evitando trazer para perto de si-mesmos a diferença dos 

próprios propósitos de atuação nas relações. O impulso criativo, dessa forma, seria 

sempre uma inspiração e uma aspiração a seguir a própria liberdade e decisão de 

ser o que a pessoa é ser-ai como músico. Aquilo que o “ser” efetivamente é e que 

não pode compartilhar: ser-si mesmo não por exacerbação nem por individualismo.  

Com os músicos, isso não acontece, porque eles não se encontram 

acessíveis uns aos outros, mas centram-se na própria pessoa. Aquilo que é 

determinado por eles como si-mesmo na música é aquilo que está sujeito ao outro e 

que o sujeita nas relações afetivas. Não respondem pela própria experiência de 

liberdade nem compreendem a possibilidade de ser-no-mundo além do mundo amor 

com a criação (música). 

Ainda que as formas sociais instituídas pela orquestra tendam a negar tanto a 

diferença do criativo em sua forma singular, espontânea e inédita, quanto a 

implicação dos músicos para uma abertura fora da postura cotidiana usual de 

fechamento, de isolamento e de ausência de reciprocidade, de ser-com (mitwelt). Na 

verdade, para definir isso não basta a identidade: tem de haver a diferença. É na 

identidade que a diferença se mostra; é na diferença que a identidade se mostra. 

A realização de uma escuta amorosa não nasce de um contato formal ou 

fugaz com o outro, é preciso que aconteça o “encontro”. Ao indicar esse modo 

próprio do homem de entrar em relação com as coisas, com os outros seres, 

Binswanger não se refere a uma determinada atitude ou comportamento, mas quer 

expressar, primeiramente, uma maneira de ser-no-mundo que ressoe como um 

encontro amoroso.  

Encontrar (befindlichkeit), para Binswanger, é mais que uma relação com as 

coisas ou as pessoas, significa que o homem deve se situar espiritualmente diante 
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do outro e tomar uma atitude em relação a ser si mesmo. Assim, o homem tem a 

possibilidade de encontrar-se com um outro ser, de colocar-se diante dele, 

assumindo uma posição por meio da qual pode se desenvolver e afinar sua 

personalidade. A disponibilidade (abertura) para ser atingido e marcado pelos seres 

do mundo e pelas coisas e pelas pessoas é uma característica idiossincrática do 

homem, que está muitas vezes adormecida ou ofuscada pela lógica racional à qual 

se submete nas relações. 

Os artistas são particularmente importantes para lembrar-nos dessa abertura 

a que se refere Binswanger. Para ele, o amor é como um tipo de experiência 

essencial que põe o “homem em contato com um momento original em que funda a 

sua própria humanidade” e promove sua reconciliação com o mundo de forma 

criativa. Na orquestra de Fellini, os músicos, ao escolherem se apresentar de forma 

primitiva, reforçam os impulsos e sensações individuais, mais que o mundo 

compartilhado. Os objetivos em responder à situação de desorganização da 

orquestra são os de usar esses impulsos para promover a satisfação de seus 

desejos mais básicos presente no modo Umwelt. É o mundo natural da conduta. 

Nesse contexto se enquadram perfeitamente os termos ajuste e adaptação do 

regente. A razão, nesse modo de ser, é um tipo de conhecimento que representa os 

objetos a serviço de uma vontade individual, um querer individualizado, que por isso 

mesmo não é gratuito. Desse modo, a ideia do amor não se manifesta em sua 

plenitude, via gratuidade do espírito, definido como a intencionalidade tal como 

define Binswanger. 

Atingir outro modo ou contato com o amor, segundo Binswanger, implica na 

liberação de um querer individual ou de uma vontade pessoal de desamarrar a 

pluralidade das relações (Mitwelt). Desse modo, os artistas são uns meros copistas, 

como o técnico copista da orquestra, mas que exercem o papel onipotente de sua 

obra.  

Algumas falas dos músicos constituem uma ideologia da autossuficiência por 

assim dizer, da onipotência de modos centrados neles mesmos: 

 

A pianista, com gestos largos e exibicionistas, tenta ocupar na cena 
espaço idêntico ao de seu instrumento, diz que o piano é “como um 
rei em seu trono”.  
O violoncelista diz que o violoncelo se parece com o amigo ideal, fiel, 
discreto, verdadeiro, ele mesmo.  
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O músico gordo esquecido num canto diz que a tuba é um 
instrumento solitário como ele. 
A harpista diz que seu instrumento está presente nos sonhos de todo 
mundo, mas em especial nos dela.  
O clarinetista lembra, e repete, e repete, e repete mais, diante da 
insistência maliciosa dos colegas, o que disse Toscanini ao ouvir o 
som de seu instrumento: “bravo, meu jovem, enfim um belo som de 
clarinete”. 

 

Entre eles, há uma visão indistinta entre vida cotidiana e performática e afetos 

como o amor e a amizade. Não diferenciam cena de vida, misturando os campos 

das palhacices, que fazem na orquestra, com as da vida. Pode se ver assim, a 

manifestação novamente do palhaço-bufão nas atitudes dos músicos e na narrativa 

de vida de cada um no sentido de terem comportamentos e falas extravagantes, a 

veia cômica: 

 

Percursionista: Porque o ar de autossuficiência, o tom de 
condescendência, a deferência com a qual um violinista, uma 
flautista se sentem na orquestra não os verá em nós. 
Violoncelista: O violino pode seduzi-lo, fasciná-lo, mas o engana. O 
violino é o verdadeiro astro da orquestra. Eu devo tudo ao violino, ele 
me permitiu progredir na vida. Ele me sugeriu como eu deveria 
compor as minhas dissonâncias. 
Clarinetista: A clarineta me tirou da neblina da minha cidade. 
Oboísta: O oboé é um instrumento de elevação espiritual, desenvolve 
em quem toca certos poderes especiais. 
Percursionista: O maestro é bom, mas um pouco histérico.  
Pianista: Não precisamos de maestro, basta um belo metrônomo. 
Violinista: O público deveria ouvir música com a gente... uma guerra, 
uma verdadeira batalha. 
Trombonista: ...o maestro... tem aquele que gosta de agir como um 
domador de leões. 
Violinista: Eu quero que o maestro olhe para mim, porque senão fico 
com ciúmes. 
Percursionista: De manhã você vem ao ensaio, bate o ponto... na 
saída bate outra vez... é como trabalhar na Fiat. Amizade é 
diferente... 
Contrafagote: Eu imaginei que iria viajar pelo mundo. Não aguento 
mais este instrumento ridículo. Não aguento mais este objeto ridículo. 
Sinto-me inútil, ele poderia ser suprimido. Ele é perigoso, uma 
verdadeira calamidade. Símbolo da obtusidade, obstrução mental. 
Percursionista: É a origem dos músicos. Muitos vêm do interior. Na 
verdade quase todos os músicos são pessoas modestas do ponto de 
vista cultural, não temos grandes interesses por nada! Estamos 
ligados por toda a vida a esse pedaço de madeira ou metal que 
sopramos ou beliscamos. 
Oboísta: A vida inteira explicando, porque este suposto filósofo 
escolheu a música. 
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Trombonista: Toda esta conversa de maestro, música, sindicatos não 
me interessa, porque meu passarinho não se levanta mais. Não fui 
eu que escolhi a Tuba, foi ela que me escolheu. 

 

E o que permite uma justaposição do amor entre os modos de ser no mundo 

dos personagens-palhaços? Ser-no-mundo palhaços são momentos em que os 

músicos se permitem o amor como uma forma anônima de sentir a música e os 

outros músicos? Na palhacice, os músicos obscurecem sua identidade, ocultam e 

disfarçam. E isso tudo, com o objetivo de que nem ele, nem os demais sejam 

considerados responsáveis por seus atos. Eles vivem e atuam musicalmente em 

uma espécie de coletividade anônima, destruindo assim sua própria identidade de 

músicos ao se pintarem de palhaços. 

O espaço desorganizado e agitado da orquestra pode ser comparado com 

uma família desestruturada ou mesmo o setting terapêutico destruído. A imagem do 

rato que surge no ensaio nos evoca os esconderijos, a sujeira, presente nas 

relações, e nas questões das impossibilidades criativas. O rato, animal que mora 

nos subterrâneos, esconde-se nos buracos, desconhecidos, e contaminam os 

“alimentos” saudáveis.  

Acrescida a essa imagem, voltamos a outro aspecto que é ressaltado pelo 

próprio Fellini sobre o artista: 

 

O artista é fundamentalmente um transgressor, ele pode ser também 
um revolucionário, mas, psicologicamente, o artista tem uma 
necessidade infantil de transgredir. Para isso, bastam os pais, um 
padre, a polícia e um entrevistador. Um ser criativo tem a 
necessidade de se exprimir através de um ato de transgressão para 
fazer ruir a violência da tradição, do que está consolidado, dos 
costumes Que sufocam, porque, daí em diante está tudo 
ultrapassado. (FELLINI, 1973, p. 23) 

 

Sobre a transgressão dos artistas, o paradoxo é uma das chaves da fala de 

Fellini, tendo em vista que ambos, tanto Fellini como os músicos, referem-se às 

sensações e aos momentos de intenção e revelação do amor. A desorganização do 

grupo e a violência que emergem lhes são angustiantes. Como não se impressionar 

com a violência que emerge nos acomodados músicos?  

No entanto, sabemos também que o potencial construtivo e destrutivo de um 

grupo é sempre maior do que a somatória das capacidades de seus indivíduos. No 



 
 

194 

caso da orquestra, vemos um grupo que se desintegra e no final faz uma tentativa 

de mobilização de forças comuns; que força seria esta? 

Binswanger diria que é a presença do amor como um projeto de vida. O amor 

como uma forma de transcendência, uma maneira dos músicos se aproximarem de 

si mesmo, de dialogarem com sua própria obra e vivenciarem seu sofrido itinerário 

com a música. Itinerário que muda constantemente, mas forma uma série habitual 

de modelos de respostas autoidentificadoras e autovalorativas, novamente 

anônimas.  

Com Teseu, personagem mítico, os músicos parecem estar num labirinto à 

procura de si mesmo, da música e do amor, e de forma paradoxal não sabem dizer a 

que ponto são atingidos. A trajetória do amor é feita de maneira dolorosa para se 

chegar ao êxtase com a música, e, no entanto, eles encontram somente barulho e 

destruição. 

Tocar associa-se à solidão e à dor. Ter solidão, nesse contexto conturbado, 

não significa estar solitário, mas ausente. Quando os personagens tentam mergulhar 

em seus sentimentos, as contradições veem à tona, Os questionamentos sobre o 

amor e as contradições que se materializam na linguagem podem ser observados 

nas entrelinhas das falas, a começar pela do regente. Não basta tocar bem seus 

instrumentos, segundo eles:  

 

– Mas o que os senhores querem de mim? ... Meu rabo? (mostrando-
os) 
– Não é interessante a gente vir aqui para fazer uma aranhinha se 
balançar? (idoso violoncelo) 
– E o Clarinete o cacete. (contrafagote) 

 

Essa atitude de violência contra a música que os músicos ativam no momento 

de tocar pode ser compreendida como um desejo de tensionar o nascimento de algo 

tão essencial como o amor, que inevitavelmente advém a dor. No entanto, a 

orquestra, de forma paradoxal, apresenta-se como um ambiente propício para os 

músicos exercitarem os diferentes tipos de discurso. Os seres dos discursos ou 

palhaços bufões erguem-se poderosos para afirmarem algo sobre o seu próprio 

modo de ser, desgastados pelo utilitarismo de serem veículos de informação, que 

revelam o estereótipo musical. 

Depois da luta entre si, eles estendem a mão novamente para o regente. Não 

contemplam o que já foi ou que está em outro lugar, mas aquilo que se configurou e 
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ganhou a mesma forma. Eles não desvelam o que são, mas o ambiente. 

Novamente, os músicos se enquadram perfeitamente aos termos de ajuste e 

adaptação do regente. Tudo volta a funcionar de acordo com as leis naturais: o 

melhor que se pode fazer é se sentir cômodo com elas; não há como impedir a 

mudança; somente conseguir aliviar e proteger-se do mau clima. Assim, nesse 

contexto, ou modelo, ou modo-de-ser, o homem pouco se diferencia dos demais 

animais domesticados. 

Os músicos estendem a mão para o regente, num gesto de conciliação entre 

o “Eu e o Tu”. Eles se integram, um salva o outro do não-amor, em doação que 

implica, novamente, o não encontro de si-mesmo com a música. Os músicos 

continuam não “tocando” entre si. Não há perdão nem reconciliação, pois não há 

culpa, nem engano, nem escuta do amor. 

 

“Da capo!” – grita o regente de forma violenta, desprovido da escuta 
silenciosa do amor. 
 

Os músicos “escutam” o regente e recomeça o mesmo ensaio da escuta do 
(des)amor. 

 
Perderam o fôlego com suas conversas estúpidas? 
Soprem com força! Do início! Com força! Desse jeito vamos 
adormecer! 
Vocês são músicos ou não? 
As notas nos salvam. A música nos salva. Agarrem-se às notas, 
sigam as notas, uma apoia a outra... Nós somos músicos, vocês são 
músicos... (Regente). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Reunindo picadeiros, uma fotografia felliniana: “o amor é um circo 

sem lona” 

 

Não sei o que se chama amor, mas é a única coisa que me espera. 
(LISPECTOR, 1993, p.4). 

 

Ao me interrogar sobre a problemática principal da pesquisa, propus uma 

reflexão sobre a intenção de Federico Fellini de utilizar a figura do palhaço em seus 

filmes para expressar características e sentimentos humanos, bem como se seria 

essa uma forma primordial de o cineasta comunicar que somente o dizer poético ou 

os modos desarrazoados do palhaço, a palhaçada, revelariam o que a maioria dos 

homens não consegue ver sobre o amor.  

Desse modo, certifiquei-me, ao longo da pesquisa, que, para Fellini, embora o 

sentimento do amor resida no homem, é o personagem palhaço, sua palhacice que 

o habita  que se realiza no amor (ou em seu amor). A “palhacice”, considerada aqui 

como sinônimo de “palhaçada” ou “vibração do palhaço”, não é uma simples metáfora 

do amor para o cineasta, mas uma realidade palpável e presente nos fatos e 

acontecimentos das histórias de vida de seus personagens. 

Após analisar as histórias de vida de Cabíria, de Guido e dos músicos de 

Ensaio de orquestra, encontrei, entre os modos de ser dos personagens e o modo 

de ser do palhaço, a palhacice, alguns pontos que julgo serem os fios condutores 

que confirmam a problemática inicial da pesquisa: seria o amor uma palhaçada para 

Fellini e seus personagens? São eles: 

1 Um dos motivos principais da graça do palhaço é a forte presença do tema do 

amor; 

2 A palhaçada como um modo de condução do Fora (desrazão) encontra sua 

expressão mais forte no amor. 

3 A extravagância e o exagero presentes na palhacice como veículo condutor do 

amor;  

4 O ridículo como estímulo para os jogos sentimentais do palhaço e condenação 

dos padrões morais convencionais.  
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5 A máscara do palhaço como uma condição necessária para vivenciar o amor; 

6 A comicidade como uma forma polida de o palhaço conseguir afeto. 

7 Com o intuito de ilustrá-las exemplifico, de forma breve, essas considerações: 

 

1. Um dos motivos principais da graça do palhaço é a forte presença do 

tema do amor: 

Nessa consideração, parto da ideia de que todo ato de amor do palhaço é 

sempre um processo improvisado e inacabado de graça e que requer o convívio com 

a oscilação entre os estados de caos, dispersão e desorganização. De modo 

semelhante, Cabíria, Guido e os músicos estão sempre envolvidos em alguma trama 

amorosa criativa, alegórica, desastrosa e inacabada. 

Para esses personagens, tomar consciência de suas realidades, conhecer 

seus modos de ser-no-mundo, escolher e decidir suas vidas em função da 

realização do amor como um projeto de vida que os leve à concretização de algum 

sentido de suas existências não é tarefa fácil. 

O trajeto de suas histórias de vida revela que a busca pela verdade do amor e 

a possibilidade de se sentirem compreendidos e amados está longe de se dar de 

forma tranquila e apaziguadora, assim como um palhaço se apresenta sempre 

inquieto, atrapalhado, desconhecido de si mesmo e só. 

 

Cabíria 

O olhar amoroso de Cabíria para o outro (e para o mundo), bem à maneira de 

uma criança e do palhaço, é ingênuo e puro. Ela se apresenta sem as amarras que 

costumam organizar e ordenar os sentimentos e a lógica que separa e define 

funções e papéis do considerado amor maduro ou adulto. Como prostituta, é na rua, 

nesse espaço público e genérico, que o amor se inscreve como uma expressão 

risível e humana. “O riso do palhaço é ‘sempre social e humano’” (SAMPAIO, 1989, 

p. 34). 

Para Cabíria, apesar da brutalidade de seu cotidiano cheio de desencontros e 

acontecimentos violentos e absurdos, tais como as duas tentativas de assassinato 

que sofreu às margens do rio Tibre, a emoção do riso abre-se como uma reiterada 

descoberta do outro, sendo sempre uma ocasião para o encontro com os outros 

homens e busca pela amor. “Encontro” é aqui considerado como uma expressão 

livre de seus sentimentos, sejam eles emocionais, afetivos ou físicos. 
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O riso, como um modo de expressão da palhacice, possibilita a exposição de 

seus sentimentos mais intensos e uma disposição de jogar sentimentalmente com 

“emoções mundanas malbaratadas” sem sentido ou direção. É partindo dessa 

afinidade mundana com o palhaço que Cabíria ri para o outro que a engana e trai ou 

que zomba dela. É nesse sentido que podemos dizer que o riso é o fundamento de 

suas relações comunicativas (Mitwelt) e de ser no mundo, ou seja, como um modo 

de ocupar seu espaço. É rindo que Cabíria percebe o mundo ao seu redor, em todos 

os seus eventos, assim como fazendo parte natural de suas experiências com o 

amor. 

 

Guido 

O que torna visível a palhacice de Guido, personagem palhaço simplório, é 

justamente a sua falta de graça e jeito diante de sua incapacidade de amar e ser 

amado, e de deter-se como um palhaço diante do próprio espanto. Através de uma 

palhacice cheia de gestos contidos e reprimidos e de muito discurso sobre o amor, o 

seu texto sobre o amor é sem graça e vazio como de um clown branco, o que torna 

sua forma de querer vivenciar o amor cômica e cheia de devaneios. Na vida real, 

Guido tenta não se lembrar do amor, pois deter-se diante de seu pasmo seria poder 

estar diante de si mesmo; como uma tarefa do ser-aí, do Dasein. 

Ao tentar exprimir o que é inexprimível no amor, fica sem palavras, ou as 

utiliza em grande quantidade na tentativa desesperada de dar expressão aquilo que 

foge à lógica, ao bom senso, à ordem do discurso nas relações amorosas. Vai de 

uma frase a outra, como se desloca da realidade para os sonhos, procurando 

capturar o acontecimento do amor na sua vida. 

Entretanto, em seus dramas existenciais, não consegue expandir sua 

percepção sobre o amor e a criação para além de sua angústia particular, ainda que 

o tema do amor tome uma dimensão enorme em sua vida. Essas questões surgem 

para ele como uma atividade quase intransitiva, uma indisposição de seu espírito 

amoroso e criativo, uma quase atitude contemplativa em diante de um mundo 

essencialmente solitário e onírico, como a de um palhaço. 

 

Músicos 

Com os músicos, a palhaçada anuncia outra ordem para o amor: a ordem do 

espetáculo exibicionista, o mundo do picadeiro, onde reinam as estripulias 
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alegóricas do amor, representadas no convívio dos músicos na orquestra por 

perversões sexuais, pequenas trapaças, traições, mentiras, vaidades, invejas, 

ciúmes, tensões, desordens, competições e destruição.  

Ao reduzir o público e o regente a simples representantes de um voyeurismo 

genérico, os músicos saem em defesa de seus amores e pela música. Nesse 

sentido, o que vemos são encenações patéticas por seus instrumentos, insinuações 

sexuais ingênuas e pueris por si mesmos e por seus instrumentos de trabalho, como 

a da pianista.  

Suas falas são cheias de erotismos também ingênuos, como a dos 

instrumentistas de sopro, e de virilidades exacerbadas, como a dos instrumentistas 

de cordas. O mesmo é válido para os instrumentistas de metais, que, narcisistas e 

alterados, tocam muito alto e com força, de modo que somente eles possam ser 

escutados e admirados, pois, como os palhaços, precisam ser vistos, admirados e 

exibidos como objetos sedutores, embora ofereçam apenas o seu próprio onanismo. 

Em nome do amor, a palhacice dos músicos revela que o amor que dizem 

sentir pela música não é suficiente para se expressarem afetivamente através dela; 

algo parece sempre escapar de suas performances, assim como o riso solto de um 

palhaço. Com essa encenação, a escuta musical, e inclusive a do amor que dizem 

sentir pela música, é tratada pelos músicos como um ouvir de maneira restrita, 

debochada, como a do palhaço grotesco que só escuta a si mesmo e não contempla 

outras dimensões da escuta além da sua. 

 

2. A palhaçada como um modo de condução do Fora (desrazão) 

encontra sua expressão mais forte no amor 

 

Cabíria 

Dotada de uma comicidade branda, a desrazão de Cabíria é tentar sempre 

conhecer o amor como um novo modo de ser-no-mundo e não como a consideração 

(ou repetição) de um antigo modo de reconhecer o (ter) amor. 

A desarrazoada (des)esperança de realizar-se no amor estimula a sua 

palhacice, visto que não é a impossibilidade do outro que frustra o seu desejo, mas a 

de tentar ser si mesmo diante de suas dúvidas e dilemas sobre o amor.  

O Fora surge em Cabíria apoiado por uma estrutura cheia de contrastes e 

contradições, que rompe com a lógica do seu cotidiano cheio de misérias e 
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problemas sociais graves e sérios. Desse modo, à maneira do mundo infantil, 

intenso, imaginativo e imprevisível, Cabíria brinca e zomba no dia a dia com o valor 

do amor, com o poder das pessoas, objetos e sentimentos. Essa é a sua desrazão: 

ela está sempre decidida a arriscar, de forma radical e extrema, o seu próprio modo 

de ser, no encontro com o outro. A atribuição ao que é absurdo no amor é muito 

sugestiva para ela, pois ressalta a sua capacidade de transpor de forma poética as 

precariedades existentes nas das relações, tais como a incomunicabilidade humana 

 

Guido 

Em Guido, o Fora vem acompanhado de um modo desarrazoado e 

supersticioso de pensar o amor entre os sonhos e a realidade. Para ele, é justo se 

privar (e ser privado) de conhecer o avesso das regras dos jogos amorosos, a trama 

que sustenta o significado dos combinados, das regras, lá onde o movimento dos 

amantes é intenso, ou seja, na vida real.  

De forma paradoxal, é justo também que a lei que rege os relacionamentos 

seja dissociada de suas regras e valores os quais estabelece para si mesmo; e só 

por isso, Guido sonha. Nos sonhos, ele divaga que não há problema em conhecer o 

amor a partir da razão e das leis, que não é prejuízo pautar a vida sob a jurisdição 

das leis que regem os combinados entre os amantes e as relações formais, no 

entanto, só por que sonha, por puro prazer de violar regras e combinados, como um 

palhaço, sente-se à vontade de violar todas as leis e regras na vida real, burla e 

zomba da lei e dos combinados para reivindicar os seus direitos de amar a seu bel 

querer.  

Daí a necessidade do palhaço de reivindicar os direitos do pudor, não apenas 

para resgatar a sua sexualidade e o amor que inexiste em si mesmo, mas também, 

sobretudo, para fazer valer sua individualidade nas relações. Essa é a sua desrazão 
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Músicos 

Nos músicos, o Fora manifesta-se na necessidade de não considerarem a 

escuta musical como uma experiência afinada e amorosa, transformadora e de 

criação como acontece com a música. O que define a qualidade de suas escutas 

são outros parâmetros: a desrazão de precisarem ser e tocar desafinados para 

reivindicar o amor pela música em suas vidas sem graça e sem musicalidade. 

Aqui a linguagem amorosa é deturpada pela má fé dos músicos uns com os outros; 

assim como amantes que se obrigam a agir como se o amor nunca pudesse acabar, 

o amor, de fato, é, para eles, como uma obra de arte, uma música, cujo valor 

estético não depende da fragilidade ou solidez dos executantes. 

 

3. A extravagância e o exagero presentes na palhacice como veículo 

condutor do amor 

 

Cabíria 

Para Binswanger (1977, p. 14), que define como extravagante o modo de ser 

de projetar a amplidão da vida e de caminhar rumo à altura, “a existência humana 

está essencialmente envolvida na possibilidade de ir longe demais e extraviar-se ao 

subir”. O que emerge em Cabíria nesse modo é, em parte, o pagamento daquilo que 

não encontra na vida: o amor. Com sua imensa culpa de se sentir solitária, 

abandonada e sem preço, ou acompanhada de sua imensa vontade de possuir um 

valor (ou um amor), sem dinheiro (e pagando caro), não poderia nem ousar ter um 

amor. Essa é a sua ultrapassagem.  

Dois momentos marcam essa atitude de Cabíria. No primeiro, ela entrega 

incondicionalmente seus segredos e sonhos de amor para Giorgio e Oscar, dois 

desconhecidos sedutores que brincam de amar. Cabíria estabelece com eles uma 

espécie de intimidade extravagante e radical, entregando as economias e os 

segredos de uma vida inteira. Na verdade, ela procura a intimidade consigo mesma 

e não com o outro, pois se deixa ser invadida e atropelada como um palhaço, se 

considerarmos intimidade àquilo que se nega a um estranho para o concedermos a 

quem quer entrar no próprio segredo e muitas vezes em nós próprios. 

 



 
 

202 

Guido 

A extravagância de Guido é vivenciar os relacionamentos não sendo uma 

relação com o outro, mas sim uma relação com uma parte de si mesmo; como uma 

espécie de salvação e ultrapassagem de si mesmo. Uma espécie de desrazão que o 

habita, através de brincadeiras sexualizadas, erotizadas, tal qual um palhaço que 

desconhece seu sexo. A sexualidade que está relacionada não somente com os 

limites ônticos, mas ontológicos, a que se desenvolve entre o nascimento e a morte, 

e que necessita da presença do outro para comportar  atos sexuais. 

Daí o medo que o amor provoca na vida real: uma perda de si para o 

sentimento ou para o outro, uma ameaça colocada no fato de se sentir dominado e 

oprimido pelo amor das mulheres. Novamente, Guido repete para si mesmo que “a 

mulher não faz o homem”.  

 

Músicos 

Nos músicos, a extravagância revela-se na sua tentativa de recorrer a um 

paradoxo muito comum entre os amantes: o de amarem “para sempre” ou “nunca 

mais”. Assim, eles tocam suas “músicas” em alto volume na tentativa desesperada 

de reforçar a (des)afinação aquilo que foge à lógica de um encontro e de seus afetos 

na vida e na arte (música). 

 

4. O ridículo como estímulo para os jogos sentimentais do palhaço e de 

condenação dos padrões morais convencionais 

 

A ideia de jogo é muito importante para o palhaço nas “questões” 

sentimentais. A regra de seus jogos sentimentais é se orientar por códigos e regras 

que lhe permitam infringir a moral individual e coletiva, as normas de conduta e os 

valores sociais retrógados. 

Entre os personagens de Fellini esses jogos se revelam através de reações 

psicológicas ilógicas e ridículas, uma vez que o objetivo deles é romper com a lógica 

de uma suposta ordem das coisas “maduras”, presentes nas relações amorosas. 

O ridículo como meio de o palhaço expressar interesses, disposições e 

iniciativas é um modo de pensar semelhante aos jogos e modos de ser 

infantilizados. Essa forma de autoexpressão e interação social do palhaço se dá, 

inicialmente, através de afetos não dirigidos e aleatórios e se serve, principalmente, 
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de uma linguagem corporal sem forma, de uma afetividade sem tônus e 

desequilibrada.  

Esses modos são representados por atos rudes e de comunicação primitiva, 

geralmente desprezados pela percepção de um adulto considerado maduro, mas 

aceitos entre os sistemas formais e respeitáveis de comunicação. 

 

Cabíria 

Cabíria dança o mambo de forma desengonçada e ridícula na rua, 

provocando os amigos e desafiando a ordem, o silêncio e o pudor das autoridades, 

como no caso do policial que ronda a casa noturna. O ridículo presente em sua 

dança é uma forma de ela se defender da seriedade imposta pelas regras e normas 

de comportamento da cidade, mas também dos encontros enquanto jogos 

socializados cheios de automatismos funcionais e regulados sob a forma de 

obrigação, ordem e disciplina. 

 

Guido 

Nos sonhos, Guido aparece sempre infantilizado e ridículo, ora brincando de 

cavalinho, como uma criança muito pequena, ora fazendo brincadeiras menos 

infantis e com conotações sexuais, como um adolescente descobrindo o sexo. No 

entanto, é na vida real que ele experimenta verdadeiramente esse estado. Na vida 

real, Guido sente-se impotente, não luta contra suas próprias limitações e medo e 

quer sempre se revelar como vítima do outro; para isso, mostra-se ridículo, medroso 

e inseguro. 

Parece com uma criança que finge seriedade e para de brincar (e criar) após 

um “grande” esforço de sua parte para encarar o que lhe foi informado como 

realidade, porque assim lhe foi dito que é a vida: séria. De forma patética, ele 

planeja encontros e decisões aos quais sabe que não dará continuidade, assim como 

acontece com a realização de seu filme. 

 

Músicos 

Uma vez que o ridículo é marcado pelo inesperado, pelo descontínuo, pelo 

imprevisível, pela natureza perecível, é caracterizado, nos músicos da orquestra, 

pela patetice. É uma forma específica dos músicos de conhecimento do social, de 

leitura da opressão, da análise e crítica social, através de observações jocosas, 



 
 

204 

engraçadas, irônicas, caricaturais. Aqui o cômico joga com o ridículo, uma espécie 

de sanção satírica dos músicos pela música. 

 

5. A máscara do palhaço como uma condição necessária para vivenciar 

o amor 

 

A máscara é a primeira expressão de interioridade do palhaço. O que o 

palhaço diz através de sua máscara é que ele está pronto para comunicar. A função 

primordial de sua máscara é, portanto, conquistar afetos, olhares e amores. Na 

tentativa de não se sentir um estranho para a plateia, o palhaço procura ser como 

ela deseja que ele seja e veste a máscara. No entanto, o que se cria, nessa 

distorção mascarada do palhaço, é o personagem fingir que não necessita do amor 

do público e que, só por isso, zomba de seu próprio desejo e da plateia, ao ser 

correspondido. 

 

Cabíria 

Após o acidente no rio, Cabíria sai em defesa de Giorgio, tomada por um 

romantismo “cheio de morte” (SAMPAIO, 1989, p. 52). Uma cena hilária e confusa, 

onde ela não reconhece a trágica realidade dos fatos. Segundo Sampaio (ibid.), 

essa expressão caracteriza um tipo de máscara, no qual o cômico é marcado pelo 

que é fantasioso e cheio de fábula. É uma máscara específica de leitura da 

opressão, da tristeza e da decepção, uma maneira de negar a realidade pela ficção 

e de livrar-se de suas pressões e constrangimentos, uma máscara que permite à 

personagem esconder a atitude necrófila e nefasta do outro. 

 

Guido 

Em Guido, o sentido da máscara desenvolve-se na medida em que, 

enganando-se, como sempre fazem os palhaços que não se sentem amados e os 

amantes, chama de “amor” a identificação mascarada do outro e com o outro. Na 

realidade, quem ama dessa forma não é pelo outro que se interessa, mas pela sua 

própria máscara, sob a mais falsa das aparências, e preocupa-se somente consigo 

mesmo. É assim que Guido conversa com Luiza, sua esposa, e com Carla, sua 

amante: como se estivesse conversando consigo mesmo. 

 



 
 

205 

Músicos 

Os músicos, em seus jogos distorcidos de espelhos, vaidades e reflexos 

cruzados com a música e com seus instrumentos, fazem questão de manter a 

mesma atitude de desconfiança e submissão consigo mesmos e de seguir o 

comando autoritário do regente (do amado), mais do que a si mesmos; só dessa 

forma, mascarada, a música (o amor) parece acontecer em suas vidas. 

 

6. A comicidade como uma forma polida de o palhaço conseguir afeto 

 

Guido 

Em Guido, a comicidade se justifica nas raras indicações de humor do 

personagem, quando todas as tentativas de adaptação no amor falham. Na verdade, 

temos à disposição do personagem muita polidez e muita disposição para receber 

agrados. Guido concorda com Carla, a amante, nas polêmicas amorosas, mas age 

de forma contrária na vida; desculpa-se com Luiza e com sua mãe por existir, mas 

quer se fazer notado o tempo todo, assim como sente remorso pelos produtores por 

não poder atendê-los, embora discorde de todas as condições sugeridas. Como um 

clown branco, sabe, mas finge ignorar, que a polidez é uma forma por excelência do 

palhaço de pedir e receber agrados e aplausos, fazendo graça de forma séria e 

pretensiosa. 

 

Cabíria 

Cabíria representa a figura humanizada, risível, aparentemente bem-

humorada, uma personagem que, através de uma comicidade afiada, ignora os 

obstáculos e as maldades alheias, e que consegue manter certa cumplicidade com o 

outro, com o seu modo puro, meio estúpido e crédulo de demonstrar afeto. Nesse 

submundo de solidão e desafeto, Cabíria aprendeu a doar-se sem limites, ao ponto 

de fingir para si mesma em determinados momentos de sua vida que, doando de 

forma incondicional, talvez, não precise de afetos, agrados ou amores. 

 

Músicos 

Já com os músicos, dar e receber agrados e aplausos brotam à revelia de 

seus humores negros, comercializações e negociatas com os meios de 

comunicação, o sindicato e a TV. Essa é a forma primordial de os músicos fellinianos 



 
 

206 

pedirem afetos e aplausos: vender com maestria suas imagens de bons músicos 

injustiçados pelo sistema. 

 

Um final: palhacices, o espetáculo felliniano do amor 

 

Após essas considerações, compreendi que o amor se faz nas histórias de 

vida dos personagens de Fellini a partir da vigência de uma ordem não 

preestabelecida ou convencional, a qual estipula uma necessidade social para o 

amor, mas sim por um tipo de escritura existencial qualquer que não a razão 

mecanicista, que soma e subtraí, calcula perdas e danos dos sentimentos. Uma 

razão para o amor, que está sempre a nos mostrar quão precária são as relações 

humanas e sua comunicação. Em nome do amor, os personagens de Fellini 

transformam suas vivências amorosas em uma busca quase obsessiva, a fim de 

trazer sentido à urgência e à precariedade de suas vidas miseráveis. 

É também possível dizer que é na disposição fáctica que os personagens 

fellinianos são tocados pela palhaçada (palhacice), como um modo de habitar o 

amor. As formas fácticas são formas particulares, cotidianas de ser-no-mundo, 

projetos de mundo regidos por determinadas categorias que os estruturam e 

definem. Nas palavras de Binswanger (1961, p. 177), elas correspondem a um: 

 

[...] conteúdo de estados de coisas mundanas, quer dizer, de 
indicações de como a forma ou figura correspondente à existência que 
descobre, projeta e explora o mundo e de indicações de como é ou 
existe no respectivo mundo doe fenômenos. 

 

Assim, observei que os aspectos relacionados à palhacice estão presentes 

nas histórias de vida dos personagens fellinianos não somente no que tange à busca 

pelo amor em suas vidas, mas também relacionado à busca do conhecimento (ou 

desconhecimento) de si mesmos. Por esse motivo, sob uma perspectiva 

fenomenológico-existencial, habitar o amor na palhacice, para esses personagens, é 

poder ser-com, enquanto constituição do Dasein, enquanto constituição fundamental 

do Dasein, ser-ai que possibilita o encontro dos outros no mundo. 

Na palhacice, os personagens de Fellini suscitam a desrazão ou até mesmo o 

devaneio e a loucura. Se a desrazão (palhaçada) ou mesmo a loucura são humanas 

e, por vezes, um estado transitório ou permanente, o fato é que elas vêm à tona nas 
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suas histórias, nas mais distintas ocasiões, motivadas por questões emocionais, 

afetivas ou traumáticas, como a solidão, o abandono e a dificuldade de comunicação 

com seus pares. 

Por isso, o sentido do amor não é algo que se constrói de forma racional e 

programada, mas algo que ocorre em suas vidas de forma inesperada e não 

preparada, improvisada, por construir. O que está em jogo em suas histórias não é 

bem o que os personagens-palhaços dizem sobre o amor, mas, antes, a motivação 

que os torna palhaços diante do amor, uma vez que a palhaçada não se encontra no 

que o palhaço (se) diz, mas em como ele (se) diz. 

O modo de existir do palhaço, muito mais ligado a um tipo de iluminação ou 

intuição do que à crítica ou ao julgamento, é um modo de pensamento que passa 

pelo ignorar o já sabido (ou ignorado) diante das convenções sobre o amor. É essa, 

parece-nos, também a condição com que o amor pulsa na história de Cabíria, de 

Guido e dos músicos. É, contudo, a inutilidade do amor que seduz os personagens, 

pois não é a desrazão de amar que contraria o surgimento do amor em suas vidas, 

mas sim os fatos. 

Desse modo, para Fellini, a verdade sobre o amor não existe pronta. Ela 

precisa ser inventada e descoberta, assim como o palhaço inventa a sua graça e faz 

graça o tempo todo. Para ele, e para o palhaço, uma vida sem amor ocupa apenas 

um lugar; já o riso, a graça, a alegria e a desrazão de amar ocupam todo o espaço e 

todo o tempo de uma vida.  

Isso se comprova pelo fato de Fellini ter tentado dizer, em seus filmes, que 

muitas pessoas vivem o amor como se ele estivesse à sua disposição, mas só 

descobrem nele sua inutilidade e escuridão, e que, para muitos, não é possível falar 

do amor de forma iluminada e risível. No entanto, também é fato que, para os 

personagens de Fellini, assim como para os palhaços, resta sempre uma ternura 

triste, que reconhecemos na infância ou bem mais tarde na vida do indivíduo. 

Penso que nessas duas imagens reside uma importante possibilidade, na 

qual Fellini parece verdadeiramente acreditar: é preciso reinventar e criar sempre o 

amor no tempo e no espaço, os mais variados. No universo circense de Fellini, outro 

exemplo, é o que acontece com Ginger e Fred, dois outros personagens do 

cineasta, também palhaços, que, no final da vida, procuram pelo amor, talvez 

perdido, encenando a aventura, na verdade milagrosa, de um dia ter podido existir 

um para o outro. 
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Ginger e Fred, são imitadores, próximos dos palhaços portanto. Em sua 

intimidade, na forma como se relacionam um com o outro, Ginger (Giulietta Masina) 

e Fred (Marcello Mastroianni) são dois clowns brancos. 

Os personagens Cabíria, Guido e músicos, da mesma forma simplória como 

Ginger e Fred, tentaram reencontrar o amor que nunca fora consumado, o amor  que 

está sempre nos bastidores, romântico e idealizado. Em Cabíria, ele se esconde no 

casamento, em Guido nos sonhos e no Ensaio de Orquestra. 

Em Ginger e Fred, encontra-se a derradeira “aventura” de Fellini no set do 

amor. É seu testamento nesse assunto, seu pensamento reavaliado, reiterado e 

resumido. “O amor no qual acredito está nos bastidores, nos pequenos gestos, nas 

coisas miúdas, e não na grandiosidade, na grandiloquência”, talvez dissesse ele. 

Nada está no filme por acaso. A começar pelo título. Ginger (Rogers) e Fred 

(Astaire) foram dois atores-dançarinos-cantores que se tornaram célebres em razão 

de seu talento como bailarinos e por protagonizarem histórias românticas no cinema. 

Por sua vez, Amelia e Pippo, seus velhos imitadores italianos, são quase uma 

caricatura de si mesmos: já não há o viço da juventude, o amor é quase uma 

lembrança, assim como os passos de dança que eles encenam juntos. Se nos filmes 

hollywoodianos, os personagens vividos por Ginger e Fred viviam eternamente “em 

busca do amor”, Amelia e Pippo simplesmente vivem o amor que conhecem, o amor 

que lhes cabe: por suas vidas e famílias, pelos velhos tempos, por sua pequena arte 

e também um pelo outro. Pouco sabemos de seu passado, se tiveram possibilidade 

de um romance ou sempre foram somente um casal profissional, como os 

verdadeiros Ginger e Fred. 

No mundo brilhante e agitado da televisão, onde convivem celebridades, 

aspirantes a celebridades e toda uma estranha galeria de seres humanos em busca 

de amor e fama, até o Natal transforma-se num espetáculo genérico, mecânico, 

superficial, descaracterizado. “É tudo show biz”. Em meio a uma confusão de 

máquinas e gente, Pippo e Amelia contentam-se em mostrar, mais uma vez, e talvez 

a última, seus talentos simplórios. 

A TV é o novo templo do amor, aberto 24 horas por dia e que pode ser 

acessado a qualquer momento e de qualquer lugar. E por isso, é mais frenético, 

barulhento, superficial. E o amor tornou-se mercadoria, como qualquer outro produto 

exaltado nas propagandas. Esse é o amor que Fellini repudia, com ironia e até 

sarcasmo. 
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O cinema (assim como o palco) pressupunha desejo de (vi)ver uma história, 

determinação de participar de alguma coisa e exigia o deslocamento das pessoas e 

seu encontro com outros. No filme de Fellini (como acontece na realidade), há um 

aparelho de TV em cada canto, em todos os lugares. As pessoas se tornaram 

imobilizadas pela TV. As pessoas estão praticamente dentro da televisão, almoçam, 

conversam coladas na televisão. Já não há diferença entre a ficção (os cenários da 

emissora) e realidade (as ruas, repletas de propaganda, sujeira, poluição visual e 

sonora). O circo eletrônico-mecânico meio que vigia e cerca as pessoas em seu ir e 

vir. 

A última grande ironia de Fellini está no final de Ginger e Fred: o filme termina 

de forma melancólica e abrupta, como se uma televisão fosse desligada e, com ela, 

a vida. 

Em Ginger e Fred, a linguagem circense também se desdobra como 

expressão a serviço da descrição das transformações internas e descobertas do 

amor no tempo dos dois personagens. Assim, a narrativa está, predominantemente, 

a serviço da descrição íntima dos personagens, em estado constante de alerta para 

as interrupções externas do amor, como, por exemplo, o amor espetaculoso 

mostrado na TV. Nessa passagem, assim como acontece nos outros filmes de 

Fellini, a separação entre mundo interno e externo se estabelece de forma 

intrincada, o que conduz os personagens a uma compreensão cada vez mais 

retorcida do amor, assim como acontece com os personagens de TV. 

A ingenuidade dos dois palhaços esconde talvez uma profundidade. Para 

além dessa revelação, uma a mais no abismo que os separou no tempo, essa 

interrogação insinua nesse reencontro que o amor seria solitário, porque 

incomunicável? Apenas no palco iluminado tudo seria diferente?  

Talvez, por isso, Fellini apaga as luzes do palco na hora em que a 

apresentação dos dois dançarinos-palhaços iria começar, no momento em que o 

reencontro deles seria consumado depois de tantos anos, erros e desencontros. É 

desse desamparo diante do real que assola os personagens de Fellini que surge 

uma certa consciência da importância da projetualidade do amor em suas vidas. 

 

enquanto originalmente aberta para o amor, a existência é definida 
por sua projetualidade”, mas todo projeto-no-mundo (ent-wurf) é 
definido pelo próprio ser-lançado (Ge-worfen), assim como “toda a 
ultrapassagem, extrapolação (Uber-schereitung) pressupõe uma 
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facticidade (faktizitat) , toda transcendência (tranzendenz)  uma 
situação” (BINSWANGER, 1971, p. 23) 

 

Para Fellini e para os seus personagens, as falhas, os erros, os desencontros 

parecem não ser uma decepção; aqueles que aceitam os desafios mais extremos no 

amor não se fixam no que é considerado inadequado e pouco razoável nas 

vivências amorosas: O erro compõe incessantemente de muitos recomeços, assim 

como o ser-lançado para o amor. 

Já que, o modo existencial dual do amor definido por Binswanger como o 

único modo que pode transformar “a rebeldia e a obstinação dominados por uma 

circunstância, em particular, e oferecer à existência pátria e eternidade” surge para 

esses personagens como um encontro espontâneo com a inquietude, com a 

desrazão de amar, concluo que para eles, o lugar da autêntica relação eu-tu, do ser 

dois em um e “do refúgio na eternidade do amor” é sempre um vir a ser, que se 

esgota, muitas vezes em si em si mesmo. E neste sentido, são autênticos na 

desrazão de amar. 

Desse modo, o convívio com o outro, para esses personagens não representa 

o lugar em que a pessoa pode se instalar com confiança, amadurecer e agir. Sem 

pátria e eternidade do encontro confiante e amoroso com o outro, a existência de 

Cabíria, Guido e dos músicos se desenvolve fundamentalmente somente no modo 

Eigenwelt, confinados em si mesmos em suas pallhacices. 

No caso de Cabíria, uma vez que o Mitwelt se empobrece, sua existência não 

se materializa. Em Guido, o Eigenwelt se amplia na relação. Em termos de 

temporalização, ocorre a imposição do passado em suas vidas, com o fechamento 

do presente ao futuro, principalmente em Guido e nos músicos. 

O amor, como uma experiência de sentido, particularmente relevante para o 

ser humano; em seu ôntico, concreto e histórico “ser-no-mundo para-além do 

mundo”, não é portanto para Binswanger (1977, p. 133) portador de significado do 

amor, mas de “[...] um rumo que apela, uma solicitação que se faz ouvir, um apelo 

obstinado que se insinua e persegue o ser”. É nessa acepção que a fenomenologia 

do amor de Binswanger se refere ao homem como um atribuidor de sentidos 

(sinnugebung) ao amor.  

Com essa noção, Binswanger quis dizer que é possível descobrir os nexos 

que o amor estabelece na história de vida do homem, interligando os 
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acontecimentos de sua existência, desfazendo a aparente contradição entre o 

distanciamento que ele estabelece de si-mesmo em direção ao outro, para vivenciar 

o amor e o fortalecimento dos sentidos que estão implicados em sua própria 

individualidade. De posse dessa descoberta, segundo o autor, “o realinhamento do 

destino” do homem se torna disponível para sua ação e autoria de sua história 

diante do amor (ibid.).  

E aqui tocamos novamente na primeira e importante função do amor para 

Binswanger: da descoberta do amor enquanto condição transcendental e infinita, o 

amor como uma experiência original para o ser, a despeito de qualquer 

interpretação. Sendo assim, o amor é uma experiência humana responsável por 

retirar o ser do princípio da razão, da finitude, e lançá-los ser-no-mundo-para além 

do mundo amor. Igualmente, ser-no-mundo-para além do mundo talvez se promova 

a reconciliação dos seres que insistem em só representar o amor, em serem eternos 

personagens do amor. 

Cabíria, Guido e os músicos também chamam nossa atenção para o absurdo 

em nosso dia a dia e para as muitas incertezas próprias das lógicas afetivas do 

amor. 

De maneira geral, atribuímos grande poder e valor a lógica formal como 

instrumento básico nas relações de afeto. O homem “normal” é identificado como um 

indivíduo lógico. E, quando surgem contradições sobre essa identificação, elas são 

tratadas como fenômeno indicador de atraso no desenvolvimento mental e afetivo, o 

que seria condição própria dos povos primitivos, subdesenvolvidos, ou dos seres 

desarrazoados ou loucos. 

Na tradição filosófica e psicológica ocidental, estabeleceu-se, portanto, uma 

relação diferenciada entre vida racional e vida afetiva, entre pensamento e 

sentimento. No passado, as emoções, as paixões, os afetos que perturbavam a 

natureza racional do homem eram creditados ao mundo externo. Amar, 

genericamente, equivalia à afecção, fundamento da alteração do ser, em que estar 

afetado por algo era o mesmo que estar alterado por ele. 

Em sentido amplo, quando falamos de lógicas afetivas, estamos nos referindo 

ao sistema de ordenação de nosso mundo subjetivo afetivo-cognitivo. Trata-se do 

mundo “subterrâneo”, mas tangível, dos sonhos, das memórias e dos devaneios, 

que se manifesta através de pensamentos e sentimentos aglutinados, de 

lembranças vivas ou quase esquecidas, de desejos buscados ou proibidos, de 
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projetos imaginados, enfim, de tudo aquilo que cresce à sombra do que é permitido 

manifestar abertamente ao outro, de tudo o que sobra dos estereótipos impostos 

pelos processos de socialização. 

Nesse sentido, a “normalidade” era vista, por Fellini, com impaciência e 

preguiça. Esse modo de viver levava Fellini a pensar que os considerados “normais” 

e racionais, diferentemente dos ditos “desarrazoados”, poderiam não ter acesso ao 

amor: “Os normais parecem não combinar uns com os outros; assim como um 

contrafagote alto não suporta um pífano, parecem não alcançar o amor” (FELLINI, 

1972, p. 45). 

O entrelaçamento que Fellini estabeleceu entre a normalidade, a loucura e a 

desrazão é destituído de sentimentalismo ou conceitos místicos e carrega uma série 

de questionamentos sobre a necessidade e a (in)sanidade de fortalecer laços 

afetivos. Fellini não só atribuiu poder criativo aos elementos considerados irracionais, 

como estabeleceu um forte elo entre amor e desrazão, esta compreendida  também 

por meio do conceito do “Fora”, um pensamento “[...] que não sucumbe à loucura 

nem às vias da racionalidade” (PELBART, 1989, p.12). 

Retomo aqui a exposição inicial do conceito de “Fora”, elaborado por Pelbart, 

inspirado no pensamento de Foucault sobre os conceitos de razão, desrazão e 

loucura, apenas para ilustrar e ampliar as impressões, em sintonia iniciada e 

inacabada com a experiência de amar de Cabíria. 

Pelbart (1989) traduz essas impressões no que denomina “pensamento do 

Fora”, isto é, numa forma de pensar em que se expõem a forças estranhas, 

desarrazoadas, e que se mantêm um “pensamento de vai e vem, de trânsito, de 

aventura, [...] um pensamento que não burocratiza o acaso com cálculos de 

probabilidade” (ibid., p. 12).  

O autor expõe a experiência do “Fora” como possibilidade de resistência aos 

domínios do saber e do poder, que questiona e ultrapassa a experiência da 

subjetividade: “A experiência do ‘Fora’  trata de uma experiência impessoal, sem 

sujeito; uma experiência que ultrapassa a oposição da interioridade e da 

exterioridade, do sujeito e do objeto, do eu e do mundo” (ibid., p. 69). Evitando o 

“risco” da desrazão, evitamos também construir e transformar a realidade e nos 

angustiamos. Aquilo que nós queremos, precisamente porque o queremos, não 

existe no mundo. Da mesma forma amamos um ser animado, da mesma forma 

amamos um ser espiritual ou humano, uma pessoa. 
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Ressaltamos a experiência do “Fora” nesta pesquisa, porque reconhecemos 

uma textura dessa forma de pensar nos processos criativos de Fellini e, portanto, em 

seus personagens. Existia em Fellini uma forte tendência em criar e exagerar suas 

vivências no amor e até mesmo de mentir sobre elas. Na infância e na juventude, 

tinha por hábito inventar paixões arrebatadoras e amores inalcançáveis. 

Para os personagens, a desrazão de amar é uma forma de voltar-se sobre si 

mesmo, de dobrar uma força que vem de Fora: uma dobra, um olhar para si mesmo, 

que constitui uma interioridade. Seria somente nessa condição desarrazoada que 

eles podem ser ou fazer alguma coisa pelo amor? Mas o que eles vivem no amor, é 

vida, sonho, ou filme?  

Na concepção de Binswanger (1977), não “poder-ser” faz parte da concepção 

do ser. De acordo com o autor, apenas na perspectiva do tempo, do morrer, da 

finitude, do não mais ser é que o ser se realiza em sua singularidade, totalidade e 

plenitude. Para ele, o ser, para lançar-se a algo novo, para realizar uma 

potencialidade, precisa alterar e até mesmo abandonar o já conhecido, o seguro, o 

habitual. 

Segundo o psiquiatra, essa oposição ao amor e à desrazão acaba por nos 

unir, pois estamos sempre sendo “lançados na necessidade de amar” diante de uma 

ideia e tendência de que o real no amor é apenas o utilizável. 

A esse respeito, o psiquiatra Ludwig Binswanger (1972) comenta que a 

dualidade entre razão e desrazão é uma questão que está na base do amor e que 

talvez nos faça compreender por que o amor tanto nos amedronta. Na análise de 

Binswanger, o modo de a fenomenologia entender a existência desarrazoada 

caracteriza-se, fundamentalmente, pela condição provisória do existir diante do 

amor. Provisoriedade que os personagens de Fellini se concretizam com suas vidas 

desarrazoadas, e que está longe de se apresentar como um conhecimento pronto e 

acabado sobre o amor. 

Desse modo, concluo que o amor se move na direção contrária das certezas 

e da solução permanente dos conflitos para esses personagens e se constituí em 

um caminho trabalhoso que envolve tempo, espaço, disponibilidade interna para o 

convívio com os estados de caos e desordem, até que um “Encontro” significativo se 

faça amor um dia em suas vidas. Talvez, quem sabe, como o que foi de Fellini e 

Giulietta Masina durante os cinquenta anos de suas vidas. 

 



 
 

214 

 

Figura 33: Fellini e Giulietta em Paris 
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EPÍLOGO 

 

 

Considerações de um(a) palhaço(a): o amor é uma música que vem 

de longe, inaudível e desarrazoada 

 

Para finalizar, considero ser importante destacar, para o leitor, que, desde o 

início da pesquisa, a estrutura do trabalho não foi ambicionada como a solidez de 

uma catedral, mas de um circo de lona: flexível e desmontável; isso porque, desde a 

narrativa do sonho no prólogo da pesquisa, era necessário que o caráter orgânico e 

circense presente no modo de criar de Fellini ressoassem com intensidade desde as 

primeiras reflexões para dar forma espacial ao sonho descrito no prólogo e ao tema 

do amor. 

De minha parte, sinto-me como recém saída de um filme (ou um sonho) de 

Fellini com muitas cenas e uma velocidade estonteante. Por este mundo felliniano 

convertido em picadeiro e desrazão de amar, apresentaram-se personagens 

múltiplos, que agora retornam comigo neste final com algumas lembranças do início 

desta longa “embarcação”, juntamente, com a última audição do “Palhaço na 

Caravela” de Egberto Gismonti antes deste encerramento. 

No momento inicial da pesquisa, ou seja, no momento da descoberta do 

sonho, compreendi que nos sonhos, se não percebemos a sua forma de imediato, 

eles podem apresentar a mutabilidade de nossos estados de espírito. Assim como 

Federico Fellini os percebia, incorporamos múltiplos estados do ser e tonalidades 

sonoras.  

A propósito da música em Fellini, durante todo o processo de construção da 

pesquisa, senti-me durante quase todo o percurso de reflexão como um compositor 

à procura de uma música vinda de muito longe. Por isso, tentei me precaver contra o 

vício que previamente definimos com tudo que vem de longe e que distante e 

desconhecido deve chegar até nós. Tentei ser uma boa ouvinte e, em “conversa” 

com Fellini e seus personagens, aprendi muito sobre mim mesma e sobre o amor. 

Muitas vezes, contamos com a orientação de que há apenas um caminho e 

uma só direção, em especial, em dimensões concretas tal como pode acontecer 

numa pesquisa, em uma forma musical ou até mesmo no amor. Entretanto, uma vez 
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que as melodias tendem a se fazerem escutadas com abertura e vigor, tentei não 

me predispor a um único caminho de investigação na pesquisa. O que vem de 

longe, seja música, ou sentimento, é, em geral, o que ocupa um outro espaço ou um 

outro tempo, ou pelo menos o que não ocupa o mesmo lugar no espaço e no tempo 

que nós mesmo. Era preciso tempo e despretensão para escutá-los.  

Fui percebendo, ao longo da pesquisa, que era preciso uma entrega, muitas 

vezes inocente como tudo que emana do amor do mero-ter-de-fazer e não-saber-

agir-de-outro-modo como um palhaço no picadeiro. Tal arroubo e tal alegria do 

palhaço, não importa quão longe vão. 

Percebi também, que o final deste percurso exigia a demarcação e a 

lembrança das primeiras descrições do sonho que foram espontâneas e genuínas. O 

começo que me fez acreditar que a ideia de viver uma verdade criativa ou viver de 

maneira verdadeira um projeto criativo (assim como Federico Fellini vivia na sua 

Cinecittá), conduzir-me-ia, necessariamente, a um encontro. Encontro como uma 

capacidade para a condição muito específica: ser-no-mundo além do mundo: amor 

como palhacice. O que temos, nesse sentido, é um ser-palhaço que é ser-

possibilidade de amar, ativando em si-mesmo a experiência amorosa de perguntar a 

si mesmo: E o Amor, o que é? 

E ao final, já escuto novamente o antigo palhaço, Pierini, dizer para Fellini 

novamente: “Menino, você é o estranho que me separa do ritmo imprevisível de 

minha vida... e o que é pior, você renova a presença dos sonhos e do amor de mim 

em mim mesmo(a)”. 

Pra terminar, invoco Federico Fellini: 

Da cappo (recomece), maestro Federico Fellini. Sempre. O que nos faz ouvir 

os sonhos e a música senão a presença inaudível e desarrazoada do amor?  

Sempre acreditei que a força criativa de sua palhacice não deixaria nunca que 

eu fizesse pouco dos sonhos e do amor; obrigada por me fazer entender que é 

necessário viver o amor ao limite, não segundo os dias, mas segundo a 

profundidade, a intensidade dos acontecimentos e dos fatos. E que não é preciso 

dizer o que vem depois dos sonhos de amor, se sentimos com intensidade e força o 

que está por vir no que é desconhecido, na desrazão de só ser-no-mundo além do 

mundo: amor.  

Acredito, que se pode sonhar enquanto os outros só se defendem do amor, 

se acreditamos que os sonhos de amor se tornam mais reais para nós do que a 
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realidade e mais necessários a realização de qualquer tarefa na vida. Essa, talvez, 

tenha sido a minha desrazão nesta investigação sobre o amor.  

E ao tratarmos das músicas e dos amores que vêm de longe, não deve ser 

desconsiderada a possibilidade de que, aparentemente, o que tenha vindo de mais 

longe, talvez, seja o que na realidade se encontre mais perto: o “nós” de nós 

mesmos. Entre o nós da música, e o tu da palhacice, acredito, como Federico Fellini, 

que sempre vai existir o “Palhaço” do amor. 

Grazie (Obrigada), Fellini. Eu, Eliane. 

 

Clow Branco: – Você está escutando a música Augusto?  
Clow Augusto: – Eu não preciso escutá-la como você seu palhaço, 
eu consigo senti-la de longe, como o amor. Surdo! O amor é um circo 
sem lona. (Diálogo de dois clows no set de Federico Fellini durante a 

gravação de IClown. 
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