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3.2.1.
CINEMA: EFEITOS IDEOLóGICOS
PRODUZIDOS PELO APARELHO DE UASE *

JEAN-LoUIS BAUDRY

Não existe arte nova sem objetivo novo.
O objetivo nOI'o é a pedagogia.

Brecht.

FREUD, NO FINAL de A Interpretação dos Sonhos, no morncnu.
em que procura integrar os processos de elaboração do sonho e s.: ,
economia particular ao conjunto do psiquismo, designa a este últin«.
um modelo ótico: "Tentemos, simplesmente, representar o insu ti

mento que serve para as produções psíquicas como uma espécie de
microscópio complicado, de aparelho fotográfico". Mas Freud não
parece se prender suficientemente ao modelo ótico, o qual, como
sublinha Derrida,' deixa à mostra o atraso da representação gráfica

* (Artigo publicado na revista Cinéthique, n.? 7/8 (1970). Tradução
de Vinicius Dantas).

t Este tema segue o trabalho de Derrida, "La Scêne de l'Ecriture" in
L'Ecriture et Ia Diijerénce, col. Tel Quel, le Seuil (Trad. brasileira, Editora
Perspectiva) .
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no terreno já coberto por seu trabalho sobre os sonhos. Além disso,
ele abandonará o modelo ótico em benefício de uma máquina de
escrita, o bloco mágico. Todavia, aquela escolha ótica parece pro-
longar a tradição da ciência ocidental, cujo nascimento coincide
exatamente com o desenvolvimento dos aparelhos óticos, que terão
como conseqüência o descentramento do universo humano, o fim
do geocentrismo (Galileu); mas também, e paradoxalmente, o apa-
relho ótico, a câmera escura, servirá no mesmo campo histórico para
a elaboração da produção pictórica de um novo modo de represen-
tação, a perspectiva artiJicialis, que terá como efeito um rcccntra-
mento - ou, pelo menos, um deslocamento do centro -, indo se
fixar no olho, o que significa assegurar a instalação do "sujeito"
como foco ativo e origem do sentido. Sem dúvida, poder-se-ia ques-
tionar o lugar privilegiado que as máquinas óticas parecem ocupar no
ponto de cruzamento da ciência com as produções ideológicas.
Pode-se perguntar, pois, se o caráter técnico das máquinas óticas,
diretamente relacionado à prática científica, não serve para mascarar
não só seu emprego nas produções ideológicas, mas também os efei-
tos ideológicos que elas mesmas são suscetíveis de provocar. Sua
base científica lhcs assegura uma espécie de neutralidade e evita que
se tornem objeto de um questionamento.

Logo uma questão: se é preciso ter em conta as imperfeições
destes aparelhos, suas limitações, por qual critério estas se definem?
S<:, por exemplo, pode-se falar da limitação da profundidade de
campo, o próprio termo não evocaria uma concepção particular de
realidade para a qual tal limitação inexistisse? o As produções signi-
ficantes contemporâneas são aqui particularmente visadas, na medida
em que o instrumental desempenha nelas um papel cada vez mais
importante e a sua difusão se estende mais e mais. De todo modo
é curioso (mas será assim tão curioso?) que se esteja preocupado
quase que exclusivamente com a influência, com os efeitos que podem
ter os produtos finais, seus conteúdos (ou melhor, o campo do signi-
ficado), enquanto se permanece indiferente com respeito aos dados
técnicos dos quais eles dependem e das determinações específicas
destes dados. É aqui que interviria essa espécie de inviolabilidade
que a ciência está encarregada de assegurar. Gostaríamos de extrair
para o cinema algumas linhas de orientação que exigiriam ser com-
pletadas, vcrificadas, corrigidas.

3t;4

f. preciso primeiro estabelecer () lugar tI;1 base instrumental no
conjunto de ()pera~·ú::~ que concorrem para a producáo de UI11 filme.
excluindo deste nível a~ imptic.icôc-, econômicas.

rote iro -I realidade objetiva

I dccupagern I ( luz.)
I

pchcula cárnera I
( registro sonoro ) monrnncrn

LWi".' _J tela

filme projeção-
IluZI -. espectador reflexão

Neste esquema: sobressaem os seguintes pontos: entre ~I "rc ah-
dadc objetiva" c a cámcra (lug;Jr L1<l inscrição 1. entre a inscrição
e a projeção. situam-se algumas operações. um trabalho que tem por
resultado um produto final.

Este produto. na medida em que 0 cortado. separado ror uma
barra do material bruto (··a realidade objetiva"}, não deixa perceber
a transformação efetuada A câmcra ocupa. ao mesmo tempo. uma
posição extrema. distanciada tanto da "realidade objetiva" COl1l0 do
produto final. e uma POSiÇ;!ll intcrrncdi.iria no processo do trabalho
que vai do material bruto ao produto final. É preciso distinguir.
seja qual for a sua dependência recíproca, a dccupagcm e a monta-
gem. em função da diícrcuca cxxencinl do material signilicantc com
o qual cada Ul1lJ opera. lingua (roteiro) e imagem Entre as duas
etapas da produçáo (nem tradução nem transcrição. pois a Imagem
evidentemente não c rcdutivcl :1 língua). justamente no lugar ocupado
pela càrncrn. opera-se uma mutacão do material si~nlficantco En-
fim. entre o produto final (marcado pelo índice "valor de troca".
mercadoria) e seu consumo (seu valor.de uso) se mrroduziu um"
outra operação. efetuada por meio de um conjunto instrumental _
projetor. tela -. com a restituição da luz que se perdera durante [)
curso e a trausformacào de uma SlIceSS;lO de Im;\gens separadas. lima

A disrO,lç:lll dos elementos e as linhas pontilhadas - trajetórias do
pr ocesso ulcológrco - serão esclarccidas mais adiante.
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após outra, numa continuidade que restitui também, mas segundo uma
outra escansão, o movimento tomado da "realidade objetiva".

A especificidade cinematográfica se refere, pois, a um trabalho
isto é, a um processo de transformação. O que importa é saber se
o ~rabalho está à mostra, se o consumo do produto provoca um
efeito de conhecimento; ou se ele é dissimulado e, neste caso, o con-
sumo do produto será evidentemente acompanhado de uma mais-valia
ideológica. No plano prático, coloca-se a questão dos procedimentos
pelos quais o trabalho pode efetivamente tornar-se legível em sua
inscrição. Estes procedimentos devem obrigatoriamente levar a téc-
nica cinematográfica a intervir. Mas, por outro lado, e em relação
à primeira questão, pode-se perguntar se os instrumentos (a base
récqica) produzem efeitos ideológicos específicos e se tais efeitos são
determinados. pela ideologia dominante; nesse caso, a dissimulação
da base técnica também provocará um efeito ideológico determinado.
Sua inscrição, sua manifestação como tal, deveria, pelo contrário,
produzir um efeito de conhecimento, ao mesmo tempo atualização
do processo do trabalho, denúncia da ideologia e crítica do idealismo.

O OLHO DO SUJEITO

Vimos que a câmcra ocupa, no desenrolar dos processos de pro-
dução a de um filme, um lugar central. Constituída pela reunião de
um instrumental ótico e um mecânico, é por seu intermédio que se
efetua um certo modo de inscrição caracterizado pela impressão, pela
fixação das diferenças de intensidade luminosa (e de extensão das
ondas, no caso dajcor ) e das diferenças entre as imagens. Fabricada
segundo o modelo da camera oscura, ela permite construir uma ima-
gem análoga às projeções perspectivistas elaboradas no Renascimento
italiano. Sem dúvida, o emprego de lentes de diferentes extensões
focais pode variar o campo da perspectiva. No entanto, como mani-
festa claramente a história do cinema, é a construção perspectivista
do Renascimento que está na origem do modelo que serve ao cine-
ma; e o recurso a múltiplas lentes, quando não é ditado por consi-
derações técnicas visando a restabelecer um campo perspectivo habi-
1ual (cenas tomadas em espaços limitados ou amplos, onde é preciso

~ Evidentemente, não falamos aqui dos investimentos de capitais.
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abrir ou fechar o espaço), não destrói a perspectiva, mas, ao COJ~!' '\-

rio, lhe atribui o papel de uma norma reíerencial. O desvio, c, id
por meio de uma grande-angular ou de uma teleobjetiva, fica b·.·'11
marcado em comparação com a perspectiva dita normal. Veremos
ainda que o efeito ideológico que disso resulta se define por uma
relação com a ideologia inerente à perspectiva. As dimensões da
própria imagem, a proporção entre a altura e a largura, parecem per-
feitamente calculadas a partir de uma média tirada da pintura de
cavalete.

A concepção do espaço que condiciona a construção da pers-
pectiva no Renascimento difere da dos gregos, Para estes, o espaço
é descontínuo e heterogêneo (em Aristóteles e também em Dernó-
cri to, para quem o espaço é o lugar de uma infinidade de átomos
indivisíveis ), enquanto que com Nicolau de Cusa nascerá lima con-
cepção do espaço formada por uma relação entre elementos que se
acham igualmente vizinhos e distantes da ' fonte de toda vida", Por
outro lado, se a construção pictórica dos gregos havia respondido \ ;1
organização da cena fundada na multiplicidade de pontos de vista, já
a pintura da Renascença elaborará um espaço centrado ("A pintura
não é outra coisa senão o plano de intersecção da pirâmide visível
segundo uma dada distância, um centro fixo e uma luz determinada"
_ Alberti) cujo centro, coincidindo com o olho, será denominado
justamente "sujeito" por Jean Pellerin Viator ("O Ponto principal
na perspectiva deve estar colocado ao nível do olho: este ponto é
conhecido como fixo ou sujeito")." A visão monocular, que é a da
câmera, como sublinha Pleynet,? suscita uma espécie de jogo de re-

4 Cf. L. Brion-Guerry. Iean Peílerin Viator, Sa Place dans l'Histoire de
Ia Perspective. Belles Lettres, Paris, 1962,

;; Aqui Baudry se refere ao texto de Marcelin Pleynet em número ante-
rior da revista Cinéthique, ou seja, no n.? 4 (1969), texto dedicado à questão
da perspectiva monocular e sua vinculação com determinada ideologia da re-
presentação. A afirmação básica de Pleynet é a seguinte: " ... se a cârneru,
na situação ideológica historicamente determinada em que nos encontramos,
produz imagens que são cúmplices ideológicos da ideologia dominante, não é
porque estas imagens reproduzem o mundo (veremos que a imagem não é du-
plicação do mundo), mas porque ela constrói uma representação espacial afi-
nada aos artifícios historicamente determinados (datados quanto 11 origem: o
Quatrocento) da perspectiva monocular.' Para maiores detalhes quanto à dis-
cussão na crítica francesa no período 1969170, ver Ismail Xavier, O Discurso
Cinematográfico _ a opacidade e a transparência, Rio de Janeiro, Ed. Paz
e Terra. 1977, pp. 123-138. (N. do Org.).
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Ilcxão; fundada sobre o princípio de um ponto fixo a partir cio qual
os objetos visualizados se organizam, ela circunscreve em troca a po-
sição do "sujeito"," o próprio lugar que este nccessanarnente deve
ocupar. Ao Iocalizá-lo, a construção ótica aparece como a projeção-
reflexão de uma "imagem virtual", criadora de uma realidade aluci-
natória. E ela que dispõe o lugar de uma visão ideal e desse modo
assegura, metaforicamente (pelo desconhecido ao qual acena, sendo
preciso lembrar aqui o lugar estrutural que O ponto de fuga ocupa)
c mctonimicarncnte (pelo deslocamento que parece operar: um su-
jeito é, ao mesmo tempo, um "em-lugar-de" c uma "parte-pelo-todo")
a necessidade de uma transcendência. Contrariamente à pintura dos
chineses e dos japoneses, o quadro de cavalete apresenta um conjunt?
imóvel e sem intervalos, elabora uma visão plena que responde a
conce pção ideal ista da plenitude e da homogeneidade do ser",' se~do,
por assim dizer, o representante desta concepção. Nesse sentld.?,
colabora de uma maneira singularmente acentuada para a função
ideolózica da arte, que é a de assegurar uma representação scnsívei
tia mctafísica. Este princípio de transcendência, que condiciona e é

condicionado pela construção perspectivista representada na pintura
e na imagem fotográfica nela calcada, parece inspirar todos os di~-
cursos idealistas aos quais o cinema deu lugar: "A estranha meca-
nica, parodiando o espírito do homem, par~ce faze~ m~l\~or. qu~ ele
sua própria tarefa. Esta mímica, irmã e rival da inteligência, e no
fundo um dos procedimentos que permitem descobrir a vc~dade."
(Cohcn-Sé.u ). "Não desejamos em absoluto tomar o partido do
dcrcrrninismo. como legitimamente poder-se-ia crer, poisesta arte, a
mais positiva de todas, insensível àquilo que n~o. e5tej~ ~!n estado
bruto, pura aparência, apresenta-nos, pelo contrano: a ~d:la de um
universo hierarquizado, ordenado em vista de um fim ultimo. P?r
tr.is do que o filme dá a ver, não é a existência dos átomos que nos
somos levados a procurar, mas sobretudo a existência de um além dos

Entendemos o termo "sujeito" enquanto veículo e lugar da intcrsec-
Ç.~fl elas implicaçôes ideológicas que tentamos progressivamente precisar e. não
~""10 a função estrutural que o discurso analítico se esforça por localizar.
Fk tomaria parcialmente, de preferência, o lugar deste EII, do qual não se
suhc precisamente que desvios mantém no campo analítico.

• O "enquadrarncnto" em perspectiva que influenciará sobremodo a tomada
d~ cena cinematngrufica lem por função intensificar, aumentar a densidade do
csnctáculo. Exceção alguma é capaz de f issurá-lo.
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fenômenos, de uma alma ou outro qualquer princípio espiritual. A
poesia, eis o que proponho a ser buscado nesta revcl,~ção, que, antes
de tudo, é a de uma presença espiritual" (André Bazin ).

A PROJEÇÃO: A DIFERENÇA NEGADA

Entretanto, quaisquer que sejam os efeitos próprios à ótica, a
cârnera (neste ponto, diferente da simples máquina fotográfica), ao
registrar graças ao seu instrumental mecânico uma sucessão de ima-
gens, podia dar a aparência de corrigir o caráter unificador c "subs-
tancializante" da imagem perspectivista única. Essas imagens, que
seriam como fatias ou instantes tomados da "realidade" (mas sem-
pre de uma realidade já trabalhada, elaborada, escolhida), permitem
supor, quanto mais a câmera se desloca, uma multiplicação de pon ..
tos de vista, neutralizando a posição fixa do olho-sujeito e, desse
modo, anulando-o. Somos obrigados a introduzir aqui a relação
entre a sucessão de imagens inscritas pela cârncra e a projeção, dei-
xando de lado por um instante o papel desempenhado pela monta-
gem, papel decisivo na estratégia da ideologia produzida. A opera-
ção de projeção (projetor, tela) reestabelece a partir de imagens fixas
e sucessivas a continuidade do movimento e a dimensão do tempo.
Entre as imagens e o resultado na projeção, haveria uma relação
como aquela entre os pontos e a curva. Porém, justamente essa
relação c essa reconstituição da continuidade a partir de elementos
descontínuos criam um problema. O efeito do sentido não depende
apenas do conteúdo das imagens, mas dos procedimentos materiais
pelos quais uma continuidade ilusória, graças J persistência qas im-
pressões na retina, é reestabelecida a partir de elementos descontí-
nuos - elementos estes, as imagens, que trazem entre os precedentes
e os seguintes, diferenças. Diferenças indispensáveis para que seja
criada a ilusão de continuidade. de passagem contínua (movimento,
tempo). Mas com uma condição: que tais diferenças sejam apaga-
das." Trata-se então, em nível técnico, de privilegiar a diferença

R "Sabe-se que o espectador está impossibilitado de observar que as ima-
gens que desfilam ante SC!IS olhos foram reunidas uma à outra. pois a projeção
do filme na tela oferece uma impressão de continuidade, ainda que as imagens
que a compõem sejam. na realidade, distintas e se diferenciem pelas variações
de espaço c de tempo".

"Num filmc pode haver centenas de cortes e de intervalos. Mas, se a
película foi confiada a especialistas experientes, o espectador não os notará.
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~íni~a ent~e cada imagem, pois em função de um fator orgânico ela
fica Impossibilitada de aparecer. Assim, pode-se. dizer que o cinema
-e talvez isso seja exemplar - vive da diferença negada (a dife-
rença é necessá~ia à sua vida, mas ele vive de sua negação). É este
para~oxo que surge quando se observa uma película impressionada:
repetição quase total de imagens contíguas, repetição com variarão
~or assim d~z~r, poder:do esta ser verificada - comparando-se dua~
Im~gens suficientemente separadas. Lembremos, por outro lado, o
efeito perturbador que resulta quando numa projeção aparecem defei-
tos n,a transmissão do movimento, quando o espectador bruseament::
s~ d.a co~ta da descontinuidade, isto é, do corpo, da aparelhagem
tecnl.ea que estava esqllecida. Talvez não estejamos longe de dis-
cernir o que se passa sobre esta base material, se lembrássemos a
"Iillguagem" do inconsciente, tal como a apreendemos no sonho no
lapso, no sintoma histérico, a qual se manifesta por uma continui-
dade destruída, quebrada, e pelo aparecimento inesperado de uma
diferença negada. Poder-se-ia dizer, então, que o cinema reconstrói
e forma e modelo mecânico (com as simplificações que possa vir a
ter) de um aparelho que. por sua vez, comporta um sistema de escrita
constituído por uma base material e por um contra-sistema (ideolo-
gia, idealismo) que se serve do sistema de escrita para dissimulá-lo?
Por ~Im lado, a aparelhagem ótica e a película permitem a impressão
da diferença (mas já negada, como vimos, na constituição da imagem
perspectivista de efeito especular); por outro lado, a aparelhagem
mecâ~ic.a escolh~ a diferença mínima e na projeção a reprime para
consutuir o sentido: ao mesmo tempo, direção, conrinuidade, movi-
mento. O mecanismo da projeção permite suprimir os elementos
diferenciais (a descontinuidade inscrita pela cârnera) , deixando em
cena apenas a relação entre eles. Portanto, as imagens como tais
se apagam para Que o movimento e a continuidade apareçam. Mas
o movimento e a continuidade são a expressão - a projeção, have-
ria que dizer -, visível de suas relações calculadas segundo um mí-
nimo diferencial. Assim, pode-se presumir que aquilo que já estava
na obra como fundamento constitutivo da imagem perspectivista, isto
é, o olho, o "sujeito", é reJançado, liberado (como uma reação qui-

Só um erro vou uma imperícia pode deixá-I o apreender, o que constitui desa-
gradável sensação, as mudanças de tempo e de lugar da ação." _ Pudovkin.
"Le Montage ' in Cinémo dA uiount'hui et de Demnin, Moscou, 1956.
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mica libera uma substância) por uma operação que transforma ima-
gens sucessivas, descontínuas (enquanto imagens isoladas, falando
com propriedade, elas não têm sentido, tampouco unidade de sen-
tido), em continuidade, movimento, sentido. A continuidade re-
restabeleci da é, ao mesmo tempo, sentido e consciência reestabcle-
cidos."

o SUJEITO TRANSCENDENT AL

Sentido e consciência, sem dúvida. E, justamente nesse ponto
é preciso voltar à câmera. Esta, como vimos, é apenas um aparelho
ótico que permite realizar tomadas de vistas tão rapidamente quanto
se desejar. Seu instrumental mecânico, que possibilita fixar a dife-
rença mínima, permite que ela mude de posição e se desloque. A
história do cinema mostra que, em razão da inércia conjunta da pin-
tura, do teatro e da fotografia, só com certo atraso essa mobilidade
inerente ao seu mecanismo foi percebida. O fato de poder recons-
tituir o movimento é apenas um aspecto parcial, elementar, de 11m
movimento mais geral. Apreender o movimento é tornar-se movi-
mento, seguir umatrajet6ria é tornar-se trajetória, captar uma dire-
ção é ter a possibilidade de escolher uma, determinar um sentido é

dar-se um sentido. Daí, então, o olho-sujeito constitutivo, mas implí-
cito, da perspectiva artificial, na verdade, é apenas o representante
de uma transcendência que, ao se esforçar para reencontrar a ordem
regrada desta rranscendência, acha-se absorvido, "elevado" a lima
função mais ampla, à medida do movimento que é capaz de operar.
E se o olho que se desloca não está mais entravado em um corpo
pelas leis da matéria, pela dimensão temporal, se já não existem limi-
tes assinaláveis para seu deslocamento - condições preenchidas pelas
possibilidades da tomada de cena c da película - o mundo não se
constituirá somente através dele, mas para ele.'? Os movimentos da

o E primeiro ao nível da aparelhagem que o cinema funciona como
linguagem: inscrição de elementos desconrínuos, cujo apagamento, 11:1 relação
que se institui entre eles, seria produtor de sentido.

10 "No cinema, eu estou ao mesmo tempo na ação é fora dela, neste
espaço e fora deste espaço. Tendo o dom tia ubiqüidade, estou em tutla. ~;lIlé

e em parte nenhuma." Mitry, Jean. Esthétique et Psychoiogic du CIII,'lIll1.

PUF. Paris, t965. Tomo I, pág. 179.
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câmera proporcionam as condições, as mais ravoráveis, para a ma-
nifestação de um sujeito transcendental. Há, ao mesmo tempo, fan-
rasrnntizaçãc de uma realidade objetiva: imagens, sons, cores; mas de
uma realidade objetiva que, reduzindo os seus poderes de coação, pa-
rece igualmente aumentar as possibilidades ou a potência do sujeito.!'
Como se diz da consciência - e, de resto, não se trata de nada dife-
rente -, a imagem será sempre imagem de alguma coisa, ela respon-
derá a uma visada intencional. "A palavra intencionalidade não sig-
nifica mais que essa particularidade que a consciência tem de ser
consciência de algo, de trazer, em sua qualidade de ego, seu cogitatum
em si rnesrna't.!" Numa definição como essa, talvez não fosse por
demais arriscado reencontrar o estatuto da imagem cinematográfica
e, sobretudo, de sua operação, o modo de efetuação que ela realiza.
Pois. para ser imagem de algo, ela tem de ser constitutiva desse algo,
como sentido. Imagem que parece refletir o mundo, mas somente na
reversão ingênua de uma hierarquia fundadora: "O domínio da exis-
tência natural tem, pois, apenas uma autoridade de segunda ordem
e pressupõe sempre o domínio transcendental"." O mundo já não
é somente "horizonte aberto e indeterminado". Posto no interior do
cnquadramento, visado, mantido a uma boa distância, o mundo libera
um objeto dotado de sentido, um objeto intencional, implicado pela
ação e implicando a ação do "sujeito" que o visa: ao mesmo tempo
lluC sua transferência enquanto imagem parece realizar essa redução
fenomenológica, esse por-entre-parênteses de sua existência real (sus-
pensão necessária, como veremos, para a formação da impressão de
realidade) que funda a apodicidade do ego, A multiplicidade de as-
pectos do objeto visado remete a uma operação sintética, à unidade
desse sujeito constitutivo: "(aspectos) algumas vezes de 'proximida-
de,' outras de 'distanciamento' dentro de modalidades variáveis 'de
aqui' e 'de lá', opostas a um aqui absoluto (que se acha - para
mim - em "meu próprio corpo" e que me aparece ao mesmo tem-
po) dos quais a consciência ainda que permaneça inapcrcebida [subli-
nhamos], sempre os acompanha [mais adiante veremos o que ocorre

11 O cinema rnanifestarin de lima maneira alucinalória a crença na oní-
potência do pensamento que, descrita por Freud, tem um importante papel no
mecanismo de defesa do neurótico.

12 Husserl. Les Méditations Cartésiennes, Vrin, Paris, 1953, pág. 28.
1 ~ 1.lem, pàg. 18.
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ao corpo durante a mise en scêne da projeção]. Cada 'aspecto' que
o espírito retém, por exemplo, 'este cubo na esfera de proximidade',
revela-se por sua vez como unidade sintética de uma multiplicidade
de modalidades de apresentação correspondentes. O próprio objeto
próximo pode se apresentar sob tal ou qual 'face'. Pode haver va-
riação das perspectivas visuais, mas também fenômenos 'táteis',
'acústicos' e outras 'modalidades de apresentação', 14 como podemos
observar dando à nossa atenção a direção conveniente't.!" Husserl
também escreve: "Sua operação original [trata-se da análise intencio-
nal) é desvelar as potencioiidades implicados nas atualidades (estados
atuais) da consciência. E assim se operará de um ponto de vista
noemático a explicação, a precisão c a elucidaçõo eventual daquilo
que é significado pela consciência, isto é, seu sentido obíetivo't.'"
E sempre nas Meditações Cartesianas: "Agora uma segunda espé-
cie de polarização apresenta-se a nós, uma outra espécie de síntese
que abarca as multiplicidades particulares das cogitaciones, que as
abarca todas, e de uma maneira especial, as conhecidas como cogita-
tiones do eu idêntico - ativo ou passivo - que vive em todos os
estados vividos da consciência e através dos quais relaciona-se com
todos os objetos";'?

Assim, a relação entre a continuidade necessária à constituição
do sentido e o "sujeito" constitutivo deste sentido se encontra arti-
culada: a continuidade é um atributo do sujeito. Ela o supõe e lhe
circunscreve um lugar. Ela aparece no cinema sob os dois aspectos
complementares de "continuidade formal", estabelecida a partir de:
um sistema de diferenças negadas, e de continuidade narrativa no
espaço fílmico. Ademais, esta continuidade narrativa (tal como a
deciframos sob a maioria dos textos de cineastas e de críticos) não
teria sido conquistada sem violência exercida contra ci' base instru-
mental. :B que a descontinuidade, apagada ao nível da imagem, po-
deria ressurgir ao nível da seqüência narrativa, provocando efeitos
de ruptura perturbadores para o espectador (um lugar que a ideolo-
gia deve conquistar e ao mesmo tempo, à medida que já esteja dom i-

14 E verdade que, neste ponto, o cinema se revela incompleto. Mas é
apenas imperfeição técnica, que tem sido, desde o nàscirncnto do cinema,
remediada em grande parte.

Ir. Husserl, op. cit., pág. 34.
16 Idem, pág. 40.
l'j Idem, p. 56.
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nado por ela, satisfazer: preencher). "O que importa num filme é
0. sentimento de continuidade que liga os planos e as seqüências man-
lendo a unidade e a coesão dos movimentos. Essa continuidade foi
uma das coisas. mais difíceis de se obter"." E Pudovkin definia a
montagem como a "arte de reunir fragmentos de pelícuJa,impressio-
nados separadamente, de maneira a dar ao espectador a impressão de
movimento contínuo". _ A procura dessa continuidade narrativa, tão
difícil de se obter da base material, só pode ser explicada por um
Investimento ideológico essencial que a isso visava: trata-se de salva-
guardar a todo custo a unidade sintética do lugar originário do sen-
tido, a função transcendental constitutiva à qual remete como SUa se-
creção natural a continuidade narrativa. ro

\.

A TELA-ESPELHO: ESPECULARIZAÇAO E
DUPLA IDENTIFICAÇÃO 20

Mas para que o mecanismo assim descrito possa desempenhar
eficazmente seu papel de máquina ideológica, é preciso ainda que a

IH Mitry. Esthétique ... , pág. 157.
19 A "objetiva" da cârnera, com certeza, é apenas um lugar particular

da "subjetiva". Marcada pela oposição idealista interior/exterior, situada to-
pologicamente no ponto de encontro de arnbas, ela se adequa, por assim
dizer, ao órgão empírico do subjetivo, à abertura, à falta de órgãos dos sen-
tidos, pela qual o mundo exterior pode penetrar no interior e ganhar um
sentido: "e o interior que comanda. Eu sei que isso pode parecer para-
doxal numa arte que é puro exterior" - diz Bresson. Também o emprego
de objetivas variáveis já está condicionado, pelos movimentos da cãrnera (como
implicação e trajetória do sentido) a esta função transcendentaI que nós ten-
tamos circunscrever: é a possibilidade de escolher um campo como acentuação
ou modificação da "visada intencional".

Sem dúvida, esta função transcendental vai sem mais dar no campo psi-
cológico. O que, além do mais, é sublinhado pelo próprio Husserl, quando
indica que a descoberta de Brentano - a intencionalidade - "permite real-
mente extrair o método de uma ciência descritiva da consciência, tanto filo-
sófica e trunscenderual, quanto psicológica."

20 A leitura desta parte do texto de Baudry, e também de todos os tex-
tos subseqüentes desta antologia, pode tomar como referência o V'ocabulário
da Psicanálise de 1. Laplanche e J. B. Pontalis, publicado em português pela
Editora Morucs, Lisboa, 1970. Para o leitor não familiarizado, tal vocabu-
lário oferece uma explicação mais cuidada dos termos psicanalíticos utilizados
por Baudry, Metz e os outros autores. (N. do Org.).
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ele se junte uma operação suplementar, preparada por um dispositivo
particular; que este não seja somente a inscrição trabalhada da "rea-
lidade objetiva", mas que desempenhe também a função específica
acima descrita para que esta tenha aí o poder de se representar.

Sem dúvida, a sala escura e a tela rodeada de preto como um
cartão de pêsames já apresentam condições privilegiadas de efir.: cia.
Nenhuma circulação, nenhuma troca, nenhuma transfusão com o
exterior, Projeção e reflexão se produzem num espaço fechado, c
aqueles que nele permanecem, sabendo-o ou não (mas não o sabem),
ficam agrilhoados, capturados ou captados (que se poderia dizer da
função da cabeça nesta captação? Basta lembrar que, para Bataille,
o materialismo torna-se acéfalo - sem cabeça, como uma ferida que
sangra, assim se transfundindo). E o espelho, enquanto superfície
reflexiva, é uma superfície quadrada, limitada, circunscrita. Um
espelho infinito não seria mais um espelho. Sem dúvida, o caráter
paradoxal da tela-espelho do cinema é que ela reflete imagens, e
assim a ambigüidade permanece, pois a imagem que ela reflete não é
imagem da "realidade" (uma ambigüidade que a transitividade do
"refletir" deixa em suspenso). (Realidade) que de qualquer ma-
neira vem de trás da cabeça do espectador (e é verdade que de
poderia se voltar e a olhar de frente; nada veria, a não ser os Ic.i {c;s
móveis de uma fonte luminosa já velada). A disposição dos ,';-
rentes elementos - projetor, "sala escura", tela -, além de rc.: ,-

duzir de um modo bastante impressionante a mise CII scêne da
verna, cenário exemplar de toda transcendência c modelo topológ..»
do idealismo," reconstrói o dispositivo necessário ao desencadcarnento

do estádio do espelho, descoberto por Lacan. Sabe-se que o estádio
do espelho (momento genético que se produz entre o sexto e o
décimo oitavo mês de vida) provoca na criança e especularização da
unidade de seu corpo, a constituição ou, pelo menos, o primeiro
esboço do "eu" como formação imaginária: "É para esta imagem
inapreensível ao espelho que a imagem especular dá sua vestidura" .zz
Mas para que esta constituição imaginária do eu possa ter lugar são

21 Disposição da caverna: exceto que no cinema ela já foi duplicada
numa espécie de encaixe, onde a cãrnera escura - a cârnera - se acopl;
a uma outra câmera escura - a sala de projeção.

22 Lacan, Jacques. Écrits. &I. du Seuil, Paris, 1966. Veja-se, particular-
mente, "Le Stade du Miroir comme formareur de 'Ia fonetion du Jc".
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Ileccssanos - Lacan acentua :J1faticamente este ponto - duas con-
dições complementares: a imaturidade motriz e a maturação precoce
de sua organização visual (notada desde os primeiros dias de vida).
Considerando que estas duas condições se encontram agora repetidas
durante a projeção cinematográfica - suspensão de motricidade e
predominância da função visual - talvez fosse possível supor algo
mais que uma simples analogia. E pode ser que resida aí a origem
da impressão de realidade tão freqüentemente invocada a respeito
do cinema, suas diversas explicações parecendo, sobretudo, circuns-
crever um problema. Para que seja produzida, é preciso que sejam
reproduz.idas as condições de uma cena formadora, que esta cena
seja repetida e encenada de tal maneira que a ordem imaginária,
ativada por uma especularização ocorrida, em síntese, no real, efetue
sua própria função de ocultação ou de preenchimento da separação,
da dissociação do sujeito na ordem do significante.ê"

Por outro lado, na medida em que a criança pode suportar um
olhar diferente na presença de um "terceiro", pode ela encontrar a
segurança de uma identificação com a imagem de seu próprio corpo.
A partir deste fato se estabelece uma relação dual, o estádio do
espelho conjugado com a formação do eu no imaginário, que cons-
titui o núcleo de identificações secundárias." A descoberta, por
Lacan, da origem do eu na ordem do Imaginário subverteu singular-
mente de fato a máquina ótica do idealismo, que a sala de projeção
escrupulosamente reproduz.w Mas o eu não é, nem em sua cons-
trução inaugural e constituinte, acolhido como proveniente da ordem
específica do imaginário. Será, pelo contrário, constituído em sua
repetição, a título de prova ou verificação. Também vimos que a
"realidade" que o cinema mima é, antes de tudo, a realidade de um

2~ Vê-se que o que se definiu como impressão de realidade remete menos
à realidade do que ao aparelho, que, por ser de uma ordem alucinatória, não
deixa por isso de ·se fundar na possibilidade dessa impressão. A realidade
aparecerá sempre relativa às imagens que a refletem, de alguma maneira inau-
gurada por uma reflexão que lhe é anterior.

24 Remetemos aqui ao que diz Lacan das identificações em ligação com
a estrutura determinada por um aparelho ótico (o espelho), enquanto estas se
constituem - na figura prevalentc do eu - como linhas de resistência ao
avanço do trabalho analítico.

2:-' "Que o eu aí esteja no direito daquilo que na experiência revela-se
ser lima função do desconhecimento". Écrits, pág. 637.
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"eu". Mas como a imagem refletida não é a do próprio corpo, mas
a de um mundo e de um mundo já dado como sentido, distinguir-se-a
um duplo nível de identificação: o primeiro, ligado à própria imagem
(entendida segundo seus deslocamentos espácio-temporais - isto é,
derivando da personagem enquanto foco de identificações secundá-
rias, portadora de uma identidade que pede sem cessar para ser
apreendida e reestabelecida). O segundo, ligado à ordem que per-
mite a aparição e coloca em cena o sujeito transccndental, ao qual a
câmera substitui, constituindo e dominando objetos intramundanos.
O espectador identifica-se, pois, menos com o representado - o
próprio espetáculo - do que com aquilo que anima ou encena o
espetáculo, do que com aquilo que não é visível, mas faz ver, faz
ver a partir do mo-ver quc o anima - obrigando-o a ver aquilo que
ele, espectador, vê, sendo esta decerto a função assegurada ao lugar
(variável - de posições sucessivas) da câmera.>" Exatamente como
o espelho reúne, dentro de uma espécie de integração imaginária do
eu, o corpo despedaçado, o ego transccndental reúne os fragmentos
dcscontínuos dos fenômenos, das vivências em um sentido reunifica-
dor; através dele, cada fragmento adquire sentido se integrando a
uma unidade "orgânica". Entre a reconstituição imaginária do cor-
po despedaçado em uma unidade e a transcendentalidade do ego,
doadora de um sentido reunificante, estabelece-se uma corrente inde-
dinidamente reversível.

O mecanismo ideológico em ação 110 cinema parece, pois, se
concentrar na relação entre a câmera e o sujeito. O que se trata
de saber é se a câmera permitirá ao sujeito se constituir c se apreen-
der num modo particular de reflexão especular. Pouco importa, no
fundo, as formas do enunciado adotadas, os "conteúdos" da imagem,
desde que uma identificação ainda permaneça possível." Aqui, de-
lineia-se a função específica preenchida pelo cinema como suporte c
instrumento da ideologia: esta passa a constituir o "sujeito" pela
delimitação ilusória de um lugar central (seja o de um deus ou de

26 "Que ele próprio se mantém enquanto "sujeito", vale dizer, que a lin-
guagem permite-lhe de se considerar como o maquinista e até como o diretor
de toda a captação imaginária, da qual ele não seria senão a marionete viva".
Ecrits, pá!!. 637.

27 Neste ponto e em função dos elementos que tentamos precisar, é que
se poderia iniciar uma discussão sobre a montagem. Tentaremos mais tarde
fornecer algumas observações.
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um outro substituto qualquer). Aparelho destinado a obter um
efeito ideológico preciso e necessário à ideologia dominante: gerando
uma íantasrnatização do sujeito, o cinema colabora com segura efi-
cácia para a manutenção do idealismo." O cinema vem assumir de
fato o papel desempenhado na história do Ocidente pelas diferentes
formações artísticas. A ideologia da representação (eixo principal
que orienta a concepção da "criação" estética) e a especularização
(que organiza a mise en scêne indispensável para a constituição da
função transcendental) formam um sistema singularmente coerente.
Tudo se passa como se o próprio sujeito não pudesse - por esta
razão mesmo - responder de seu próprio lugar, tendo que substituir
os órgãos secundários, enxertados, em lugar de seus próprios órgãos
defeituosos, por instrumentos ou formações ideológicas suscetíveis de
cumprir a função de sujeito. De fato, esta substituição só é possível
com a condição de que o instrumento ele próprio seja ocultado, re-
primido. Daí, os efeitos perturbadores - similares, precisamente,
àqueles que anunciam o retorno do reprimido - que a chegada do
instrumento "em carne e osso" provoca, como em O Homem da
Câmera de Vertov. Ao mesmo tempo, a tranqüilidade especular e
a segurança dr. sua própria identidade desmoronam com o desvela-
mento do mecanismo, ou seja, a inscrição do trabalho.

O cinema pode, pois, aparecer como uma espécie de aparelho
psíquico substitutivo, respondendo ao modelo definido pela ideolo-
gia dominante. O sistema repressivo (antes de tudo, econômico)

consiste em impedir os desvios ou a denúncia ativa deste "modelo't.?"
Pode-se dizer, analogicamente, que o cinema não reconhece o seu
"inconsciente" (falamos mais do aparelhe quc do conteúdo dos Iil-
mes que fizeram uso, que se sabe, do inconsciente). Ao inconsciente
se vincularia o modo de produção dos filmes, isto é, o pôr em evi-
dência do processo do trabalho considerado sob suas múltiplas de-
terminações, entre as quais seria preciso contar as que dependem do
instrumental. :É por isso que uma reflexão sobre o aparelho de base
deveria se integrar a uma teoria geral da ideologia do cinema.

28 Assim, o discurso sobre o cinema pode dar lugar a uma caricatura
meio sonambúlica do idealismo: "O olho da cãrnera, sua acuidade, sua pre-
cisão, sua imparcialidade, sua potência, recolhe como um espelho as imagens
dos objetos e as fixa magicamente. Ela tudo vê, nada omite, nunca é negli-
gente. Procure, com uma lupa à mão, apanhar um seu defeito, você o per-
seguirá sem alcançá-Io até o infinito detalhe. A luz dita, ela escreve. Quem
acusará a luz de impostura? sem dúvida o realismo do "olho surreal" é bem
diferente do realismo da nossa visão normal. Apoiada numa certa forma de
objetividade mecânica, descobrir-se-à uma cumplicidade da luz, para com
o devolver aos objetos todas as faces daquilo que são. Estamos longe,
algumas vezes, da abstração pobre e quase única que nossa visão chega a
nos dar por trás do nome das coisas que conhecemos. Entretanto, esta exa-
tidão posta em um "campo", concentrada exatamente neste ponto e de tal
modo limitada, se enriquece com um sentido e um valor. As coisas eram
reais e se tornam presentes: nós as víamos e as vamos conhecer. É o bê-a-uá
do Logos." (Cohen-Séat)

~n Medit erranée, de Jean-Daniel Pollet e Phillip Sollers (1963) desmonta
com exemplar eficácia a "especulnrizução transcendental" que procuramos cer-
car e fornece dela uma prova manifesta. Este filme não conseguru vencer a
censura econômica.
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