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RESUMO 

 
A presente monografia tem por objetivo uma investigação estética sobre o inquietante 

no campo do cinema. O caso central desta análise se dá a partir da perna amputada de 

Tristana, filme de Luís Buñuel, e da maneira inquietante através da qual essa imagem se 

manifesta. Tendo como base inicial textos psicanalíticos e formalistas – a saber, O 

inquietante, de Sigmund Freud, e A arte como procedimento, de Viktor Chklovski -, pretende- 

se ultrapassar tais elucubrações para compreender de que forma o inquietante pode ser 

concebido como eminentemente cinematográfico. Apoiando-se na imagem-matriz da perna 

amputada de Tristana e em outras obras que, de certa maneira, dialogam com ela, tentar-se-á 

definir, pelo menos inicialmente, de que forma o procedimento cirúrgico da amputação se 

relaciona com o procedimento fílmico do corte – e das tensões de castração que daí decorrem 

e causam o fenômeno do inquietante. 
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ABSTRACT 

 
This monograph aims to an aesthetic investigation of the uncanny in the field of 

cinema. The central case of this analysis starts from the amputated leg seen in Tristana, a film 

by Luís Buñuel, and the uncanny way in which such image manifests itself. Initially based on 

psychoanalytical and formalist works – The uncanny, by Sigmund Freud, and Art as 

technique, by Viktor Chklovski -, we intend to surpass these ideas in order to comprehend 

how the uncanny can be conceived as eminently cinematographic. By underpinning the image 

of Tristana’s amputated leg and other films that somehow dialogue with it, we will try to 

define, at least preliminarily, the way in which the surgical procedure of amputation relates to 

the film procedure of cutting – and the castration tensions that henceforth take place and cause 

the phenomenon of the uncanny. 
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Introdução 

 
 

Estudar a obra de Luís Buñuel constitui tarefa árdua e complexa. É fácil, por vezes até 

inevitável, recair numa análise fílmica que tem como base e pressuposto a aplicação de 

conceitos de diversas áreas que não necessariamente interessam à pesquisa cinematográfica. 

Cooptados pelas imagens oníricas, os psicanalistas insistem em interpretar os filmes de 

Buñuel através de concepções psicanalíticas; atraídos por essas mesmas imagens oníricas, 

alguns teóricos optam por limitar a discussão da obra de Buñuel a sua célebre adesão ao grupo 

surrealista, examinando cada sequência como uma prova de que suas obras se encaixam 

perfeitamente no movimento teorizado por André Breton. De forma que sua filmografia é 

frequentemente encerrada em ideias pré-estabelecidas. 

Assim, ao pensar sobre o caráter insólito, estranho que permeia a totalidade de seus 

filmes, costuma-se atribuir à representação do inconsciente - que, de fato e inegavelmente, lhe 

é tão cara -, o caminho necessário a ser seguido para atingir um entendimento pleno da obra. 

O que significa que, como resultado, Buñuel tem suas produções reduzidas à 

instrumentalização da psicanálise e do surrealismo. 

Efetivamente, se pensarmos na filmografia do diretor espanhol radicado no México, 

vêm à mente tantas sequências oníricas e supostamente “irracionais” que pareceria o 

suficiente para encerrar a questão do estranhamento. O que se propõe aqui, entretanto, é 

ultrapassar essa barreira imposta pelo debate do surrealismo, que, na maioria das vezes, 

impede qualquer argumentação que vise englobar outras perspectivas, circunscrevendo a 

significação da obra de Buñuel a uma gaveta de termos predeterminados – “automatismo”, 

“onirismo”, “erotismo”, “anticlericalismo”, “inconformismo” – que, por sua vez, legitimam a 

impregnação do simbolismo e da psicanálise na arte e, em especial, no cinema. 

É evidente que os sonhos configuram parte essencial de sua filmografia, tendo sido, 

inclusive, o que mais atraiu Buñuel ao movimento surrealista. Também é verdade que a 

relação dos sonhos com o cinema não passou despercebida pelo cineasta, que já afirmou que 

“o mecanismo produtor das imagens cinematográficas é (...) aquele que, de todos os meios da 

expressão humana, mais (...) se aproxima do funcionamento da mente em estado de sonho” 

(BUÑUEL, 1983, p. 336). Entretanto, não se pode pretender buscar a compreensão profunda 

do produto fílmico somente a partir da perspectiva psicanalítica, uma vez que o cinema opera, 

por sua vez, com uma linguagem própria – linguagem essa que, a despeito das empreitadas 

em capturá-la para fins questionáveis, continuamente resiste à submissão. 
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Se, aqui, partimos de conceitos postulados por Sigmund Freud e pelo formalista russo 

Viktor Chklovski, não é, absolutamente, para utilizá-los como palavras-chave que elucidariam 

todas as questões provocadas pelos filmes de Buñuel. Se nos valemos de termos como 

“inquietante”, “estranhamento” e "desfamiliarização", não há outro motivo além do fato de 

que foi precisamente o encontro com tais conteúdos que suscitou as elucubrações a serem 

desenvolvidas a seguir. Ao invés de realizar uma “aplicação” de tais teorias, elas somente 

serão referenciadas devido a seu “poder de sugestão, de ativação, de esclarecimento em outro 

campo estudado por outros pesquisadores”
1
 (METZ, 1985, p. 89, tradução nossa). Dado que, 

em Freud, o fenômeno do inquietante está diretamente ligado a uma questão de conteúdo – a 

saber, de símbolos da vida psíquica (do inconsciente) que, através da interpretação 

psicanalítica, têm seu aspecto de estranhamento desvendado; e que, em Chklovski, esse 

mesmo estranhamento é levado ao patamar da estética, porém uma estética fundamentalmente 

poética e formalista; torna-se crucial investigar em que sentido e de que maneira o inquietante 

se manifesta naquilo que o cinema possui de mais essencial: sua linguagem. 

Para tal, há que se esclarecer que o desenrolar destas reflexões não se apoiará na 

concepção da imagem enquanto signo globalizante. Ao invés de estabelecer uma função à 

imagem, isto é, de conceder à imagem uma utilidade específica, segundo a qual seu valor é 

justificado pela sua qualidade de criar símbolos, de “tornar-se um predicado constante para 

sujeitos diferentes” (CHKLOVSKI, 1970, p. 41), considerar-se-á a imagem cinematográfica 

como o que ela, de fato, é: uma entidade independente, dinâmica, que existe por (e se 

desenvolve através de) si mesma. Assim, será possível distinguir a linha de separação entre 

uma análise interpretativa, que se apodera das imagens para explicá-las por meio de conceitos 

brutos, e o estudo aqui desenvolvido, focado na própria imagem e na percepção sensível que 

lhe é inerente. De forma que o símbolo será trabalhado não enquanto um elemento predicativo 

de caráter totalizante, mas sim conforme o entendimento proposto por Bonitzer, segundo o 

qual o símbolo é “o defeito (o corte, a obliteração, a diferença) da representação”
2
 

(BONITZER, 1970, p. 6, tradução nossa). 

As imagens que comumente são destrinchadas quando se pensa em Buñuel e no 

inquietante, como dito anteriormente, são aquelas em que se figura o sonho. De Os esquecidos 

(Los olvidados, México, 1950) a A bela da tarde (Belle de jour, França, 1967), é o sonho de 

Pedro com sua mãe, no filme mexicano, e os sonhos de Sevérine entranhados na realidade, no 

 

1 
“(…) its power of suggestion, of activation, of enlightenment in another field studied by other researchers”.  

2 
"Le symbole est simplement le défaut (la coupure, l’oblitération, la différence) de la représentation".  
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filme francês, que caracterizam os principais focos de discussão. Em Um cão andaluz (Un 

chien andalou, França, 1929), por sua vez, é a totalidade do filme que é explorada, por se 

tratar de um curta-metragem que representa, ele todo, o onirismo e o inexplicável, tendo sido 

considerado, pelos próprios surrealistas, um dos únicos filmes fundamentalmente surrealistas. 

Entretanto, é possível argumentar que há uma visão mais estranha – aqui, estranho será 

utilizado como sinônimo de inquietante – do que todos os pesadelos já filmados por Buñuel. 

Interessante, inclusive, é perceber que tal visão, imagem-matriz de todas as 

ruminações que deram origem ao presente trabalho, é capaz de se sobrepor em força à 

sequência onírica que, fatalmente, também tem seu espaço e sua importância no filme em 

questão. Mediante um procedimento que será futuramente desenvolvido, pode-se dizer, 

ademais, que essa representação onírica, inicialmente considerada o ápice do inquietante em 

um filme bastante realista, doa parte de sua intensidade para a imagem-matriz, de forma que 

esta se torna ainda mais potente quando percebida em proximidade àquela. 

Buñuel trabalha e lapida Tristana, de 1970 – seu penúltimo filme rodado na Espanha -, 

através de uma intrincada rede de relações entre, de um lado, a narrativa contada e as imagens 

filmadas, e, de outro, as imagens filmadas e sua organização em um corpo fílmico. Esse jogo 

entre o que é dito e o que é visto, entre o que é visto (ou não visto) e a maneira como perdura 

na percepção sensível do espectador, é o que possibilita a emersão da imagem máxima do 

inquietante – a princípio duvidosa no que se refere ao seu funcionamento intrínseco e, por isso 

mesmo, tão provocativa e eficaz enquanto visão. 

Assumir a perna amputada de Tristana como imagem-matriz do inquietante 

cinematográfico pressupõe a incorporação do tratamento dessa imagem no cinema como um 

todo, uma vez que o procedimento cirúrgico ao qual a personagem-título é submetida se 

assemelha demasiadamente ao procedimento fílmico da montagem. A perna amputada de 

Tristana funcionará como a personificação de um dispositivo estético essencialmente 

cinematográfico. Longe de representar uma mera alegoria, tal imagem se esmiúça para se 

transformar na própria linguagem fílmica. Nesta, o fenômeno do inquietante não poderia 

deixar de existir, posto que ele se embrenha no cerne mesmo do cinema. 
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1. O filme 

 
 

1.1 A imagem e a palavra 

 
 

A apresentação da personagem de Don Lope dá início à ficção propriamente dita 

(AUMONT, 1970), donde se pode afirmar que sua figura, bem como o modo de sua aparição, 

torna-se imediatamente essencial para o desenrolar da narrativa e para a compreensão do 

filme em questão. 

O tio de Tristana se materializa na tela através de um corte seco após a cena inicial do 

filme - corte esse que se limita, inicialmente, à imagem, uma vez que a voz do diretor do 

internato de Saturno, presente na primeira cena, se transforma numa voz off que descreve a 

personagem interpretada por Fernando Rey no momento em que ela surge pela primeira vez 

no quadro. Tristana e Saturna, a mãe do jovem surdo que estuda no internato, conversam com 

o diretor sobre a recente orfandade de Tristana e sua consequente mudança para a casa de Don 

Lope, ao que o diretor responde com comentários acerca do grande cavalheiro que Don Lope 

é. Os elogios bajuladores do diretor, entretanto, entram em forte conflito quando o tutor de 

Tristana é apresentado em carne e osso ao espectador. 

O contraste entre as palavras proferidas por terceiros - e, como se verificará 

posteriormente, pelo próprio Don Lope - e suas ações, isto é, o embate entre o discurso e sua 

aplicação na realidade, é demasiado intenso para que Don Lope se afigure como uma 

personagem coerente e confiável. Ao cortejar uma mulher muito mais jovem nas ruas de 

Toledo, que prontamente o rejeita, sua condição de "velho libidinoso" já se manifesta na tela - 

condição essa muito frequente na filmografia de Buñuel; vide Don Guadalupe em Susana, 

mulher diabólica (Susana, México, 1951), Don Jaime em Viridiana (Espanha, 1961) e 

Mathieu em Esse obscuro objeto do desejo (Cet obscur objet du désir, França/Espanha,  

1977). Representante de uma burguesia que gosta e sente a necessidade de compartilhar suas 

teorias sobre sociedade e política, Don Lope é o típico falador cujas ideias colapsam no 

instante mesmo em que são postas à prova do chamado "mundo real". Saturno, filho surdo da 

empregada de Don Lope que mantém relação amistosa com Tristana, é sua clara oposição na 

representação fílmica, pois permanece fatalmente trancado em seu silêncio. 

A própria escolha de cortar a cena inicial durante a fala de uma personagem, 

transformando-a em voz off por apenas alguns segundos, para logo depois pôr em dúvida a 

sua veracidade - a saber, quando o espectador é confrontado com a imagem (Don Lope) que 
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designa as palavras proferidas pelo diretor -, constitui um indicador da posição privilegiada 

que Buñuel atribuirá à imagem. A apresentação de Don Lope, pautada, pois, na evidente 

recusa ao discurso e na dramática incoerência do mesmo - quando posto em contato com a 

imagem -, traz à tona o entendimento de símbolo tal como postulado por Pascal Bonitzer, 

segundo o qual 

 
O símbolo não é outra coisa que uma inscrição deslocada, quase fora de lugar, essa 

leve aberração da representação no momento em que o que é representado, isto é, o 

que o filme produz enquanto nível de realidade, se evanesce. Um defeito do vitral 

fílmico. O símbolo é simplesmente o defeito (o corte, a obliteração, a diferença) da 

representação. O que quer dizer ao mesmo tempo um buraco (buraco de 

legibilidade) e um nó (núcleo polissêmico ou, se o preferirmos, princípio de 

disseminação).
3
 (BONITZER, 1970, p. 6, tradução nossa). 

 
 

O movimento em direção à imagem simbólica enquanto deslize, e não como um 

significado totalizante, é crucial para que Tristana possa emergir em toda a sua potência 

imagética. 

Assim, é estipulada a contradição entre o dito e o feito, duelo clássico que pode ser 

entendido, em Tristana, como uma preponderância da imagem em detrimento da palavra, uma 

vez que o espectador é continuamente colocado frente a ações que se opõem aos discursos. 

Não apenas as palavras de Don Lope nada significam, posto que frágeis e em crescente 

definhamento, mas Saturno também não se comunica senão por intermédio da linguagem de 

sinais e Tristana, por sua vez, sofre tantas repressões ao longo da narrativa que perde o direito 

de proferir suas opiniões, sendo restringida a um grande silêncio que permeia grande parte de 

suas desventuras - especialmente quando sofre a amputação, evento a partir do qual, ao invés 

das palavras, "passamos a escutar o ruído de suas muletas"
4
 (MONEGAL, 1993, p. 180, 

tradução nossa). 

É possível depreender daí uma conexão estreita entre, por um lado, a sucessão de 

choques que o palavreado e as práticas de Don Lope suscita – e que desconcerta por não 

permitir uma apreensão total dos estímulos da personagem -, e, por outro lado, o embate 

presente na trajetória do silenciamento de Tristana - que se aproxima cada vez mais do mundo 

ausente de linguagem verbal habitado por Saturno. Ambas as instâncias, por possuírem 

 
3 

“Le symbole n’est en effet rien d’autre que cette inscription décalée, cette legère aberration de la représentation 

au point où le représenté, c’est-a-dire ce que le film produit comme le niveau de réalité, se dérobe. Un défaut de 

la vitre filmique. Le symbole est simplement le défaut (la coupure, l’oblitération, la différence) de la 

représentation. Ce qui veut dire à la fois un trou (trou de lisibilité) et un noued (noyau polysémique ou si l’on 

préfère, germe disséminal)”. 
4 

“(...) en lugar de sus palabras pasamos a escuchar el ruido de sus muletas”.  
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tamanho elo de significação, fortalecem a construção de um dos maiores motivos da obra de 

Buñuel: a ruptura. Por mais que a imagem máxima dessa ruptura seja, por motivos óbvios, a 

perna amputada, há diversas sequências anteriores a tal acontecimento que se mostram 

extremamente sintomáticas no que se refere ao mote da fragmentação. Don Lope, algoz da 

protagonista e, pode-se dizer, personagem movimentadora da narrativa, também constitui o 

grande propulsor da mutilação (e de suas recorrências). 

 
1.2 Cortes e separações 

 
 

A primeira sequência compartilhada por Tristana e Don Lope marca e enuncia as 

intenções deste em retirar por completo a sobrinha de sua antiga realidade. Tristana é forçada 

a se separar de todos os objetos pertencentes à mãe recém-morta e da casa onde ambas 

moravam. O único objeto que Don Lope autoriza Tristana a guardar (uma pequena figura de 

Cristo feita de madeira) vem com uma condição: "Com o tempo, tirarei da sua cabeça essas 

superstições". A vontade de ruptura de Don Lope mostra-se, assim, radical, e Tristana deve 

ser moldada a seus caprichos mesquinhos, suspendendo toda a sua relação com o mundo tal 

como conhecera até então. 

Em outro momento, Tristana toma conhecimento, através de Saturna, de que o tio se 

casou com sua falecida esposa por meio de um duelo com seu então marido – duelo do qual 

Don Lope saiu como o grande vencedor, tendo fatalmente liquidado o opositor. Na cena 

imediatamente seguinte, o tutor de Tristana conversa com amigos acerca de um duelo no qual 

ele representaria o papel de juiz. Entretanto, ao saber que os envolvidos optaram pelo 

encerramento do combate "ao primeiro sangue", Don Lope, ato contínuo, desiste de sua 

participação, afirmando que a honra não se faz com um mero arranhão de pele. Mais uma vez, 

evidencia-se que, de acordo com sua moral e suas crenças, a eliminação deve ser total. O 

último plano da sequência mostra Don Lope, que até então discursava empunhando uma 

espada, pendurando-a na parede, acima da escultura de um braço, ausente de um corpo que o 

completasse (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 Figura 2 

 

 
À primeira vista, essas sequências denotam o prelúdio do isolamento ao qual Tristana 

é confinada. É certo que se associarão mais intensamente com o pesadelo, com a amputação 

da perna. Por enquanto, todavia, são essas motivações iniciais de Don Lope que interessam, 

pois é precisamente a submissão de Tristana ao claustro crescente que pontua a primeira parte 

do filme. A separação radical da personagem-título com o mundo culmina na cena em que 

Don Lope, ao ser questionado por Saturna sobre a proibição da livre circulação de Tristana 

pelas ruas de Toledo (com exceção da missa, que lhe é permitido frequentar), afirma que a 

mulher honrada é aquela de perna quebrada e restrita à casa. A prenunciação da futura 

amputação da perna de Tristana através desses dizeres é demasiado explícita para que seja 

necessário se deter nela. O importante é atentar, agora, para o crescimento do controle de Don 

Lope sobre o corpo de sua sobrinha, bem como para a derrocada de Tristana por meio de 

ininterruptas repressões. 

Cena crucial para se compreender a extensão do domínio incisivo de Don Lope é 

precisamente aquela na qual se efetiva, na tela, a noite de relações incestuosas entre o tio e a 

sobrinha. O beijo forçado acontece na sequência anterior a esta. Entretanto, é no primeiro 

momento em que o espectador é confrontado com a iminência do ato sexual propriamente dito 

que o jogo de significações realizado por Buñuel se reveste de verdadeira intensidade. 

Tristana é vista em frente ao quarto do tio exercendo uma tarefa doméstica, já 

convenientemente contida numa imagem de submissão feminina. Don Lope, aproximando-se, 

a coage a segui-lo em direção a seu quarto, ao que Tristana, acuada, responde com a 

obediência. Ao entrar no quarto, Don Lope fecha a porta. A câmera, diante de tamanha 

censura da visão, percorre o corredor até encontrar uma segunda porta que também leva ao 

interior do quarto. No exato momento em que localiza Tristana e Don Lope, este adverte seu 

cachorro, que se encontra deitado na cama: "O que faz aqui?". Carregando-o até a porta 

aberta, onde a câmera - isto é, o espectador - se mantém estática, solta o animal no corredor 
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para, em seguida, fechar a segunda porta, promovendo novamente, em menos de um minuto, 

o corte da visão. A câmera, que, pela insistência em ver, obtivera autonomia e independência, 

é violentamente reprimida pela porta fechada por Don Lope. Os dizeres deste para o cachorro, 

que na realidade se dirigem à câmera e ao espectador, rechaçam o desejo e a procura da 

imagem de Tristana com seu tio. Don Lope, ao fechar a porta pela segunda vez, chega ao 

ponto mesmo de impor o corte do plano para a sequência seguinte, em um movimento de 

contaminação da própria estrutura fílmica pela soberania da personagem (Figuras 3 a 6). 

 
 

 
Figura 3 Figura 4 

 

 
Figura 5 Figura 6 

 

1.3 O campanário e o badalo 

 
 

O campanário, espaço onde Tristana passeia com Saturno antes da intensificação da 

autoridade de Don Lope e que surgirá como elemento central de seu pesadelo, é mencionado 

imediatamente após o enquadramento das duas espadas de Don Lope sobre a escultura do 

braço decepado, quando Tristana conversa com o sineiro de Toledo sobre os sinos da cidade 

enquanto ambos comem migas, prato típico da Espanha. Os sinos já não significam o que 

outrora significaram, diz o sineiro; antes, cada toque designava uma ocasião específica (havia 

o toque da agonia, da morte, da festa, da missa), mas, na época atual, reina a pressa e o 

trabalho, e poucos têm o tempo e a paciência de prestar atenção aos badalos. 
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Em profundidade de campo, centralizado e fora de foco, Saturno e o filho do sineiro, 

que irão visitar o campanário com Tristana, brincam com um pássaro preso numa gaiola. 

Jacques Aumont afirma que as mímicas incessantes dos surdos em profundidade de campo é 

um significante "flutuante, por indeterminação” 
5
 (AUMONT, 1970, p. 8, tradução nossa), e 

de fato não parece ser uma metáfora aplicável às temáticas do filme, apesar de o pássaro na 

gaiola se assemelhar inegavelmente à condição de Tristana. O plano conjunto de Tristana e o 

sineiro em foco e os surdos isolados ao fundo é cortado para um primeiro plano do sineiro 

que, com um leve movimento de câmera para a esquerda, passa a enquadrar Tristana. Nesse 

novo enquadramento, montado linearmente em relação ao anterior, a gaiola do pássaro se 

encontra apoiada na mesa de cabeceira e os surdos já não aparecem mais onde estavam 

(Figuras 7 e 8). Não há nenhuma explicação narrativa para a falta de continuidade drástica 

ocorrida na profundidade de campo; é quase como se essa profundidade de campo estivesse se 

desenrolando num plano separado da conversa entre as personagens em foco, em outra 

temporalidade. A cena seguinte retoma os surdos, porém já em outro espaço - no campanário 

com Tristana -, onde, por duas vezes, tentam levantar sua saia, expondo suas pernas, e são 

prontamente reprimidos por ela. Por mais que o campanário seja mais evidentemente 

concebido como uma cena onírica do início ao fim, o sumiço dos surdos no plano anterior, 

facilmente passado despercebido para um espectador mais desatento, coloca em xeque a 

extensão real do sonho de Tristana. 

 

 
Figura 7 Figura 8 

 

As transições realizadas por Buñuel entre a cena de Don Lope com a espada na mão, a 

conversa de Tristana sobre os sinos e sua consecutiva integração ao ambiente do campanário 

se alinha mais evidentemente ao procedimento de montagem das sequências oníricas 

presentes em A bela da tarde, "por estarem, ao que parece, a serviço de sutis condensações 

que se realizam nas cadeias significantes do relato, [se confundindo] com as sequências que 

pretendem plasmar também referentes da vida do cotidiano” (PEÑUELA CAÑIZAL, 1993, p. 
 

5 
“(...) flottants, par indétermination (...)”. 
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22). Donde se torna ainda mais indeterminado quais partes, de fato, foram sonhadas, já que a 

cena do campanário se apresenta em continuidade direta com a cena das migas, sendo 

definida como sonho apenas com seu término, e não com seu início (MONEGAL, 1993). 

É incontestável o quanto a sequência do campanário é recheada de conotações sexuais. 

Monegal (1993) aponta para o fato de que a sustentação desses elementos se dá não apenas 

visualmente, pela forma do badalo do sino, que Tristana balança para ouvir tocar, mas 

verbalmente, pelo próprio significado da palavra badajo, que, em espanhol, também pode 

designar o falo. O som do badalar dos sinos é apenas ouvido nos momentos anteriores à 

chegada de Tristana ao topo do campanário. Quando Buñuel enquadra o sino e Tristana num 

plano conjunto pela primeira vez, o espectador já não pode mais ouvi-lo tocar, apesar da 

empreitada de Tristana em balançá-lo. Os surdos, que acompanhavam Tristana até o topo do 

campanário, também desaparecem. Num contraplano, antecedido pela expressão de horror no 

rosto de Tristana, a cabeça decepada de Don Lope faz as vezes do badalo do sino (Figuras 9 a 

12). 

 

 
Figura 9 Figura 10 

 

 
Figura 11 Figura 12 

 

A cabeça decepada no lugar do símbolo fálico é facilmente interpretada como uma 

alusão ao posterior relacionamento sexual forçado que Don Lope estabelece com sua 

sobrinha. Entretanto, sua manifestação também se constrói no sentido de antecipação da  

morte de Don Lope e, mais ainda, da mutilação da perna de Tristana. A imagem da cabeça de 

Don Lope só se repete uma única vez, na última sequência do filme - há apenas um outro 
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momento em que Tristana menciona a Saturna a recorrência do sonho, mas a imagem não é 

exibida -, e, mesmo assim, ela é permanentemente fixada na mente do espectador ao longo de 

toda a narrativa, atingindo seu ápice de significação no primeiro plano em que Buñuel expõe 

Tristana sem uma das pernas. Mas isso será devidamente desenvolvido mais adiante. 

 
1.4 A repetição e a escolha 

 
 

A sequência da igreja, onde se dá o primeiro beijo entre Tristana e Don Lope, levanta 

uma questão crucial que permeia todo o filme. Ao ser questionada pelo tio sobre a felicidade 

conjugal, Tristana lhe pergunta qual das colunas da igreja é sua favorita. A reação do tio, 

desconcertado, dá a deixa para que ela explicite sua ideia segundo a qual não existem e não 

podem existir dois objetos idênticos no mundo; entre dois objetos aparentemente  

equivalentes, ela será sempre capaz de escolher um. Eles entram na igreja e, pouco depois, 

Don Lope beija a sobrinha. 

O poder de escolha, isto é, "a fantasia tristanesca, marcada pela lógica complexa da 

relação diferença/preferência/gozo”
6
 (BONITZER, 1970, p. 5, tradução nossa), se manifesta 

explicitamente em outros dois momentos: ao preferir um dentre dois grãos de bico (Figura 

13) e ao perguntar a Saturna qual das duas ruas em uma bifurcação elas deveriam optar seguir. 

Essa "impressão de simetria"
7
 (MONEGAL, 1993, p. 140, tradução nossa), além de reverberar 

na imagem da perna ausente de Tristana (em lugar da esperada paridade dos membros) e na 

paulatina perda da capacidade de escolha sofrida por Tristana (que se vê sujeita às vontades e 

às escolhas de Don Lope), também se manifesta no sistema de repetições que transpassam o 

filme. Grande parte da obra de Buñuel, aliás, contém o elemento da repetição; o próprio 

diretor, em sua autobiografia (1982), afirma ser estranhamente atraído pelas recorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 
“(...) le fantasme tristanesque, marqué par une logique complexe du rapport différence/préférence/jouissance 

(...)”. 
7 

“(…) impresión de simetría”. 
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Figura 13 

 

Já foi assinalado anteriormente o fato de que a imagem da cabeça de Don Lope 

aparece duas vezes ao longo do filme. Também as muletas que Tristana se vê obrigada a usar 

após a amputação ecoam a bengala com a qual Don Lope é visto em algumas cenas. O tempo 

da narrativa, por sua vez, é indeterminado, com exceção de uma elipse que engloba um 

período notadamente identificado como de dois anos (marcando a fuga e o retorno de Tristana 

a Toledo), que Aumont (1970) justifica como fazendo parte dessa insistência na estrutura 

binária, de espelho, do duplo. De forma mais notória, a sequência final do filme, que encerra a 

narrativa e ao mesmo tempo a retoma, é a última expressão do jogo de repetições 

empreendido por Buñuel. 

Após fingir buscar socorro para um Don Lope moribundo e abrir as janelas do quarto 

para que o frio entre e acelere o processo de sua morte, primeira escolha levada a cabo por 

Tristana desde sua fuga, o espectador é confrontado com uma sequência de planos anteriores 

do filme, em ordem inversa a de sua aparição original, ao som da nevasca fantasmagórica que 

cobre o exterior da casa e dos badalos dos sinos já conhecidos. O último plano, 

correspondente à sequência que dá início ao filme, é modificada para mostrar Saturna e 

Tristana se despedindo do diretor do internato e lentamente se afastando da câmera - em 

oposição ao corte seco do início, que finaliza como que prematuramente a sequência. De 

maneira semelhante, há também o deslocamento de um dos planos em sua ordem de aparição. 

A única imagem aparecida fora de ordem é a da estátua da Virgem, que anteriormente se 

encontrava entre a cena de Tristana desnuda frente a Saturno e a cena de seu casamento com 

Don Lope. Dessa forma, 

 
A montagem gera uma associação (...) entre a imagem de Tristana e a da Virgem. Se 

esta é tomada como um signo invertido do estado de Tristana após a amputação, seu 

deslocamento na ordem dos planos finais é explicado. Quatro deles estão 

relacionados com a sequência da morte de Don Lope. Os cinco seguintes estão 

divididos pela imagem da Virgem. (...) Essa nova simetria se justificaria por ser a 

amputação o eixo da transformação de Tristana e, assim, a figura poética que vimos 

associada à Virgem operaria como o signo dessa mudança na sucessão dos planos 
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finais. Pode-se entender que Tristana perde sua inocência (...) não ao ser seduzida 

por Don Lope, mas ao perder a perna.
8
 (MONEGAL, 1993, p. 141, tradução nossa). 

 

 

O deslocamento do plano da Virgem é interessante quando se considera que André 

Breton, o teórico mais importante do movimento surrealista, pretendia “isolar o objeto e 

(re)transformá-lo a partir das suas relações com o inconsciente, despertando ali um fluxo de 

imagens relacionáveis com o objeto inicial” (TAVARES, 2016, p. 144). Em Buñuel, é 

possível verificar esse deslocamento não apenas em seus filmes classificados como 

“surrealistas”. Tristana, talvez mais do que qualquer outro, é construído a partir “da colagem 

de elementos isolados, unidos pelo fio das relações que eles possam vir a despertar” (ibid., p. 

146). 

É importante ressaltar que as repetições de Buñuel são sempre apresentadas com 

algum elemento de diferenciação, tal como Tristana considera a questão dos objetos em pares, 

de forma que há um constante movimento de, ora alterar, ora intensificar o significado dessas 

reincidências. O par de pantufas de Don Lope, que no início marcava a imagem de submissão 

(Tristana ajoelhada aos pés do tio trocando seus sapatos por pantufas), são, uma vez que 

Tristana o joga no lixo, "uma mise-en-scène da morte do Pai extremamente precisa e quase 

ritual”
9
 (BONITZER, 1970, p. 6, tradução nossa). Se, num primeiro momento, a cabeça de 

Don Lope significava o falo e o relacionamento sexual incestuoso, ela passa a ser um 

emblema como que premonitório (embora retroativamente) das pernas amputadas. 

 
1.5 A perna amputada e o inquietante 

 
 

A primeira observação que poderia ser feita acerca da amputação da perna de Tristana 

diz respeito a seu caráter puramente visual. Monegal (1993) indica que as consequências 

psicológicas dessa amputação para a personagem não entram em questão, com exceção de 

algumas manifestações externas tais como "a dureza de suas breves intervenções nos 

 

 

 
 

8 
“El montaje ha generado una asociación (...) entre la imagen de Tristana y la de la Virgen. Si ésta se toma como 

un signo invertido del estado de Tristana tras la amputación, se explica su desplazamiento en el orden de los 

planos finales. Cuatro de ellos están relacionados con la secuencia de la muerte de don Lope. Los cinco 

siguientes están divididos por la imagen de la Virgen (...). Esta nueva simetría se justificaría al ser la amputación 

el eje de la transformación de Tristana y así la figura poética que hemos visto asociada a la Virgen operaría como 

el signo de ese cambio en la sucesión de los planos finales. Se podría leer ahí que Tristana pierde su inocencia 

(...) no al ser seducida por don Lope, sino al perder la pierna”. 
9 

“(...) une mise en scène de la mort du Père extrêmement précise et quasi rituelle (...)”.  
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diálogos”
10

 (ibid., p. 176, tradução nossa). A procura de Buñuel é no sentido do efeito visual 

da amputação. 

A perna, ademais, não é sentida como um órgão outrora vivo; o que é exposto na tela é 

somente sua ausência, seja através das muletas ou da perna protética (Figuras 14 e 15), que 

 
(...) aparecem deslocados de seu propósito estritamente utilitário para se revelar 

como objetos sobre os quais se constrói uma operação figural. Chama-se a atenção 

sobre a perna protética quando ela é vista imóvel sobre o canapé ou sobre a cama, 

separada de Tristana, não como algo que serve para caminhar, mas como um signo 

sobre o qual se projeta um sentido que não se reduz a seu papel na diegese. (...) Seu 

sentido poético não se esgota nem mesmo na interpretação que podemos dar como 

símbolo fálico castrado, signo da mutilação física e afetiva da personagem, pois cabe 

ler no objeto muitas outras conotações, inclusive sua carga erótica em relação à 

visão do espectador em sua dimensão fetichista (...). A imagem do objeto preserva 

sua identidade material, é signo de si mesma e também signo de outra coisa, e 

torna-se, assim, um espaço polissêmico.
11

 (MONEGAL, 1993, p. 179, tradução 

nossa, grifo nosso). 

 

 

 
Figura 14 Figura 15 

 

 

Pode-se argumentar, certamente, que as supressões sofridas por Tristana ao longo do 

filme encontram respaldo visual na cisão da perna, que, sintomaticamente, é Don Lope, e não 

ela mesma, a autorizar diante do médico. Também a anulação do poder de escolha de 

Tristana, sua ausência de liberdade sob os domínios de Don Lope, é evocada pela falta da 

perna. A amputação é a consequência imagética da castração representada pela relação de 

Tristana com seu tio, pautada nas repressões, no incesto forçado, no enclausuramento, na 

frustração dos desejos. Tal imagem, a partir dessa perspectiva, se configura facilmente como 

 

10 
“(...) la dureza de sus breves intervenciones en los diálogos (…)”  

11 
“(...) aparecen desplazados de su propósito estrictamente utilitario para revelarse como objetos sobre los que se 

construye una operación figural. Se llama la atención sobre la pierna ortopédica cuando la vimos inmóvil sobre  

el canapé o la cama, separada de Tristana, no como algo que sirve para caminar, sino como un signo sobre el  que 

proyectar un sentido que no se reduce a su papel en la diégesis. (...) Su sentido poético no se agota siquiera en la 

interpretación que le podemos dar como símbolo fálico castrado, signo de la mutilación física y afectiva del 

personaje, pues cabe leer en el objeto muchas otras connotaciones, incluida su carga erótica en relación a la 

visión del espectador su dimensión fetichista (...). La imagen del objeto preserva su identidad material, es signo 

de sí mismo ademas de signo de otra cosa, y deviene así un espacio polisémico”. 
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uma imagem simbolista extremamente atada às teorias freudianas. Não obstante, é justamente 

o caráter polissêmico apontado por Monegal que impede uma leitura objetiva e totalizante da 

imagem. Ela se constrói menos como um símbolo do que como parte integrante e primordial 

de um sistema de percepção complexamente elaborado por Buñuel. Aquilo que a imagem 

pode significar parece, aqui, uma insistência na superficialidade da discussão que em nada 

acrescentaria ao estudo empreendido até então. De forma que a concepção da perna amputada 

enquanto objeto fílmico carregado de sentidos metafóricos inabaláveis não fará parte do 

presente debate. Será, antes, uma investigação acerca dos efeitos estéticos que a imagem da 

perna suscita, e de que maneira ela se compõe na tela e na percepção do espectador. 

O inquietante provocado pelo corte da perna não é atingido senão por meio do 

meticuloso entrelaçamento dos elementos comentados até agora. A imagem da perna 

decepada é não somente prenunciada, como construída através de toda e cada cena, de todo e 

cada plano. Ela se mantém enquanto imagem-ápice do inquietante por conta de tudo que 

carrega dentro de si e, para compreendê-la em sua integridade, é necessário voltar a atenção 

para alguns estudos precedentes que se debruçaram sobre tal fenômeno. 

A concepção do inquietante em termos de conteúdo começa, com Freud, no léxico, 

isto é, no estudo do termo tal como figurado nos dicionários alemães. O significado da  

palavra por si só não é inteiramente relevante para a presente investigação, mas é, de fato, 

interessante observar que a palavra que designa o inquietante é a negação de outra palavra 

que, dentre sua gama de significações, também pode qualificar o seu oposto. Assim, heimlich, 

o que é familiar, também pode exprimir aquilo que é mantido oculto, se desenvolvendo até se 

assemelhar ao seu antônimo, unheimlich (FREUD, 2010). A ambiguidade inerente a esses 

termos é sintomática no que se refere a um possível entendimento do inquietante enquanto 

algo "que deveria permanecer secreto, oculto, mas apareceu” (ibid., p. 338). Daí desenrola-se 

toda uma análise das eventuais repressões da infância que, ao se depararem com uma 

equivalência na vida adulta, retornam à superfície e causam a sensação de estranhamento - a 

expressão "estranhamente familiar" é cunhada por Freud exatamente nesse contexto. 

Por outro lado, é possível depreender dessa suposição um elemento que, ao mesmo 

tempo em que está presente no trabalho da censura psíquica e no trabalho onírico, também se 

manifesta na obra de arte; elemento esse que o formalista russo Viktor Chklovski defendia 

como indispensável à arte verdadeira, ideal, e que se refere menos ao conteúdo propulsor do 

inquietante do que à maneira pela qual ele é suscitado. Esse elemento é o obscurecimento da 

forma. 
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Se Freud, em seu artigo sobre o inquietante, encerra as discussões no conteúdo sem 

atentar muito para a prática, em seu A interpretação dos sonhos (Die Traumdeutung, 1900), 

por sua vez, admite existir um processo de transformação entre o inconsciente e o sonho, 

donde se pode afirmar que "a ‘essência’ do sonho, para Freud, não está na matéria-prima ou 

no ‘conteúdo latente’, mas no próprio trabalho onírico: essa ‘prática’ é que constitui o objeto 

de sua análise" (EAGLETON, 2006, p. 271). Já Chklovski, cujo foco primordial sempre foi a 

forma, a estética propriamente dita, apresenta seu estudo sobre o estranhamento na arte - a 

chamada "desfamiliarização" - de maneira a estruturar sua oposição radical a uma teoria da 

imagem amplamente difundida na Rússia da primeira metade do século XX. Tendo como um 

de seus principais líderes o filólogo Aleksandr Potébnia, bem como alguns poetas do chamado 

Simbolismo Russo que o antecedeu, tal teoria compreendia a arte, em geral, e a poesia, em 

particular, como um “pensamento ajudado por imagens”. Dentro dessa perspectiva, as 

imagens teriam como função “(...) agrupar os objetos e as funções heterogêneas e explicar o 

desconhecido pelo conhecido” (CHKLOVSKI, 1970, p. 39). Chklovski propõe reservar um 

posto mais elevado à imagem, afastando-se da tendência em atribuir-lhes um papel 

meramente mediador, predicativo, secundário, familiar e explícito. Assim, a forma não se 

constituiria enquanto expressão do conteúdo, mas sim como uma esfera própria, com suas 

“leis específicas, suas estruturas e mecanismos, que deviam ser estudados em si, e não 

reduzidos a alguma outra coisa” (EAGLETON, 2006, p. 4). 

Junto a isso, Chklovski também se contrapõe à chamada lei da economia das energias 

criativas, pautada no automatismo perceptivo da arte, segundo o qual “o mérito do estilo 

consiste em alojar um pensamento máximo num mínimo de palavras” (VESSELOVSKI apud 

CHKLOVSKI, 1970, p. 43). De acordo com essa perspectiva, o objeto não é mais levado 

integralmente à consciência, sofrendo enfraquecimento de percepção e de reprodução. O 

objeto, seja ele a palavra, a pintura ou a imagem em movimento, precisa se sobrepor à sua 

condição imposta de símbolo para que se torne e se sinta verdadeiramente arte. O dispositivo 

através do qual esse objetivo poderia ser alcançado é precisamente o obscurecimento da 

forma, isto é, o elemento que pode ser captado tanto no inquietante de Freud quanto no 

estranhamento da arte de Chklovski: 

 
O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como 

reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da singularização dos 

objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a 

dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção em arte é um fim em si 

mesmo e deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do objeto, 
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o que é já ‘passado’ não importa para a arte. (CHKLOVSKI, 1970, p. 45, grifo do 

autor). 

 

O trabalho onírico, juntamente à censura psíquica, representa, para Freud, esse 

obscurecimento da forma exposto por Chklovski. Interpretar os sonhos seria destrinchar a 

forma obscurecida a fim de determinar um significado contundente aos elementos aparecidos 

em sonho. Apesar de Freud ter como objetivo esse significado – ao contrário de Chklovski, 

que vê no devir do objeto seu próprio fim -, é justamente o processo através do qual o 

inconsciente dissimula os elementos do estado de vigília que compõe grande parte do estudo 

da psicanálise. De forma que ambos os trabalhos reconhecem e se dedicam a esse 

procedimento da dilatação da percepção. 

É possível, assim, chegar a um entendimento preliminar a respeito do inquietante 

enquanto uma estética, guiado pelo obscurecimento da forma e pelo prolongamento da 

percepção. Uma vez que o interesse, no presente caso, é o cinema, há que se pensar de que 

maneira esse inquietante se manifesta nos elementos cinematográficos mais essenciais, sendo 

Tristana um dos filmes que se mostra, cada vez mais, como um corpo fílmico fundamental 

para aprofundar tal questão. 
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2. O filme, novamente 

 
 

Os elementos tristanescos frisados até então foram cinco: a dicotomia palavra/imagem 

(ou palavra/silêncio); as repressões e o isolamento; o pesadelo de Tristana; o binarismo e o 

poder de escolha; a perna amputada. Esta última engloba, indubitavelmente, os outros quatro 

pontos, de forma que, uma vez que se chega a ela, já no final do filme, é necessário retomar 

todo o resto, agora através de um ponto de vista diferenciado e profundamente afetado. O fato 

mesmo de que isso seja um movimento inevitável, que surge pela diegese e lhe ultrapassa até 

chegar ao exercício mental do espectador, já se configura sintomático quando se considera o 

inquietante enquanto algo estranhamente familiar que subitamente retorna à superfície, 

através de um processo obscuro e prolongado dentro de um sistema de percepção. A 

organização das imagens, realizada por Buñuel a partir de um ponto de vista estritamente 

cinematográfico, opera de forma a propiciar o retorno de cada imagem, todas ressignificadas e 

em direção a uma imagem única, a da perna amputada. Voltemos ao princípio para maior 

esclarecimento. 

 
2.1 O inquietante na oposição 

 
 

O desprezo de Buñuel em relação a atitudes e comportamentos coerentes em suas 

personagens, manifestado em Don Lope, faz parte de sua filmografia como um todo. O 

cineasta já afirmou que “um bom filme deve ter a ambivalência de coisas opostas e 

aparentadas” (KYROU, 1966, p. 104), o que denota sua visão do “comportamento humano 

como essencialmente dialético, algo fugaz e ameaçador à medida que não se enquadra em 

qualquer lógica programável” (HOLANDA, 1993, p. 89). É, portanto, extremamente comum 

encontrar tais contradições ao longo de sua obra, posto que “a aparência concreta de suas 

personagens, ou seja, o tom realista de sua construção está em constante conflito com a reação 

abstrata de suas personalidades ou com o efeito ‘ontológico’ de sua composição” 

(SANTANA, 1993, p. 159). 

Em Tristana, particularmente, por se tratar de um filme, no final das contas, sobre 

amputação, tal recusa da lógica convencional torna-se fatalmente atrelada a esse emblema. 

Enquanto a morte simbólica de Don Lope se encontra em suas pantufas (BONITZER, 1970) - 

quando Tristana as joga no lixo proferindo um provérbio com a mesma "voz triunfante de 
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maldade”
12

 (ibid., p. 6, tradução nossa) característica do próprio tio -, a castração simbólica de 

Tristana reverbera não apenas na perna eventualmente amputada, mas no paradoxo do 

discurso de Don Lope, que em um momento afirma que a mulher honrada é aquela com as 

pernas quebradas, para logo depois dizer que os limites da liberdade de Tristana devem ser 

assinalados por ela mesma - porém, de acordo com a conduta e o carinho manifestados por 

ele. Mais adiante, ao saber da necessidade de amputar as pernas da sobrinha, Don Lope clama 

para que lhe cortem, a ele mesmo, as duas pernas imediatamente, se assim isso fosse evitado. 

As evidentes contradições, neste contexto, nunca se explicam, mas sim se justificam 

uma vez que o filme se demonstra fortalecido pela interrupção. Em retrospecto, o impacto 

entre os discursos e as ações de Don Lope, e também entre o crescente silêncio de Tristana e a 

tagarelice do mesmo, é sentido como um impacto de cisão, tal qual a perna amputada, de 

forma que até mesmo as palavras e o silêncio, ao invés de permanecerem trancados em seu 

universo puramente narrativo, repercutem no âmbito imagético e são irremediavelmente 

afetados por ele. A perna que, como já assinalado anteriormente, é sentida mais como uma 

falta, ecoa a distância criada por Don Lope entre as palavras e as coisas (PIERRE, 1970), ao 

mesmo tempo em que marca “uma exterioridade radical”
13

 (ibid., p. 12, tradução nossa) da 

personagem-título, visualmente respaldada pela inexistência do membro. 

A personagem de Saturno, que, como já dito anteriormente, se opõe à de Don Lope 

haja vista sua incapacidade de fala, tem seu papel de amigo de Tristana transformado uma vez 

que a protagonista perde a perna. Por mais que ela se encaminhe cada vez mais para o 

universo sem palavras de Saturno, seu desdém para com a amputação e seu culpado, Don 

Lope, também se direciona ao jovem surdo. Frequentemente retratada numa cadeira de rodas, 

é Saturno quem a empurra e recebe ordens que nunca são exteriorizadas pela fala, mas sim 

através da bengala que Tristana bate contra o chão, compensando, talvez, a ausência da perna, 

e radicalizando sua recusa em participar do mundo na situação em que agora se encontra. 

Antes unidos pelo infortúnio (EDWARDS, 2005) – Saturno, surdo; Tristana, órfã -, tornam- 

se, após a extração da perna, corpos separados, mesmo quando dividem um plano. Apartados 

pela cadeira de rodas, quase não se dirigem o olhar e não trocam gestos. A única exceção seria 

a sequência em que Saturno vai ao quarto de Tristana na esperança de obter relações sexuais 

com ela, sobre a qual falaremos em breve. 

 

 

 
12 

“(...) d’une voix triomphante de méchanceté (...)”. 
13 

“(...) une extériorité radicale (...)”. 
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Apesar de se opor a Don Lope em muitos aspectos, Saturno também se assemelha ao 

patrão da mãe quando se considera o fato de que ambos já iniciam o filme como personagens 

castradas. No caso de Saturno, não apenas a surdo-mudez configura uma espécie de castração 

– da audição e da fala -, mas as repressões que sua mãe lhe impõe também guiam grande parte 

de seu desenvolvimento na narrativa. Sempre trancado no banheiro por horas a fio – 

sugerindo a masturbação -, a mãe, a todo momento, força sua saída, respondendo à suposta 

indecência com puxões de orelha e bofetadas. Ao ir à forja onde o filho trabalha – novamente, 

um ambiente repleto de objetos fálicos – e ouvir do chefe que ele se trancafia no banheiro o 

dia inteiro ao invés de se ocupar com as obrigações, Saturna reage dizendo que irá levá-lo a 

trabalhar com o tio na talha – alusão direta e nem um pouco sutil à castração. 

Assim, Saturno e Don Lope estão num constante movimento de conformidade e 

disjunção. Sendo opostos, também são semelhantes. 

 
2.2 O inquietante na ruptura 

 
 

É importante destacar, agora, a distinção crassa entre as rupturas anteriores à perna 

amputada e as rupturas que se desenvolvem a partir desse evento. Ao restituir Tristana ao 

confinamento, a amputação opera um déjà-vu pautado no retorno ao sofrimento familiar e no 

absentismo de Horacio, estopim da fuga de Tristana cuja presença na narrativa é antes 

justificada pela sua perpétua ausência. Ao devolver a outrora amada aos braços do tio, 

Horacio se desvanece para nunca mais voltar, sob o pretexto de que Tristana não é mais a 

mesma - ao que ela responde perguntando como poderia ser a mesma, com uma perna a 

menos? 

O choque da perna mutilada, portanto, resgata as repressões sofridas por Tristana no 

passado ao mesmo tempo em que as desloca para uma “recusa de cumplicidade”
14

 (PIERRE, 

1970, p. 12, tradução nossa) e, mais ainda, de pertencimento que parte da própria Tristana. A 

culpa da extração da perna está em Don Lope, e o rancor de Tristana se intensifica a ponto de 

ser ela a parte que se isola a si mesma. Como fatalidade, a amputação leva Tristana a aceitar o 

matrimônio tão longamente recusado com o tio, fadada como está à supressão da liberdade. 

A sequência que sucede o diálogo de Tristana com o padre - que lhe coage a se casar 

com Don Lope por se encontrarem em uma situação pecaminosa, vivendo juntos sem a 

efetivação do matrimônio, e segundo o qual o rancor de Tristana para com o tio “tem algo de 

 

14 
“(...) d’un refus de complicité (...)”. 
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satânico” - é emblemática no que tange à transformação decorrente da amputação. Se, 

anteriormente, uma das imagens máximas da ruptura se encontra, como apontado, na cena do 

ato sexual incestuoso, a personagem Tristana pós-amputação opera, ela mesma, esse gesto. 

Tristana deixa o padre, que sai com Don Lope da casa de campo onde se encontram, e 

se refugia no quarto - espaço de sofrimento silencioso, lugar familiar e comum que é 

transformado em horror inquietante pelas desventuras da protagonista: o estupro, a doença 

agonizante, a imobilidade. A sequência é, ela também, silenciosa, marcada apenas pelo som 

dos pássaros e da perna que ainda resta a Tristana batendo contra o chão. A câmera percorre 

toda a extensão do quarto, começando com Tristana ao espelho se maquiando, as muletas 

encostadas ao seu lado, até enquadrar momentaneamente a perna protética repousada sobre a 

cama e, eventualmente, a porta que se abre para dar lugar à entrada de Saturno. Ele se 

aproxima de Tristana e coloca a mão em seu ombro, ao que ela o reprime com irritação e o 

expulsa do quarto. Saturno, do lado de fora, joga pedrinhas na janela do quarto, e a câmera 

corta para um plano detalhe da perna protética submersa num amontoado de roupas íntimas 

que Tristana acaba de despir. Enrolada no roupão e se apoiando nas muletas, abre a janela da 

varanda. Saturno faz o movimento de retirar o colete que veste por cima da camisa, 

incentivando Tristana a fazer o mesmo com o roupão que veste. Ela, ato contínuo, repete o 

gesto e se desnuda na frente de Saturno. Este, desconcertado, se esconde atrás das plantas do 

jardim (Figuras 16 a 19). 

Neste momento, é Tristana que, ao romper com a contenção do corpo característica da 

narrativa, promove a retração do constrangido Saturno, cuja incapacidade de fala é acrescida 

pela reação em se esconder nas plantas visando interromper a continuação da visão. Tristana, 

desnuda e mutilada, frente ao também mutilado Saturno, investe contra as repressões sofridas 

e faz eclodir uma nova possibilidade de conduta. Apesar de ser seguido pela sequência do 

matrimônio, este momento é crucial, posto que representa a tomada de uma escolha. Escolha 

essa que, ironicamente, causa o recuo de Saturno, tal como Tristana se quedava até então, 

invariavelmente acuada. A reação de Saturno em obstruir a visão promove o corte desta 

sequência para a seguinte, tal como o ocorrido com Don Lope na cena do estupro. 
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Figura 16 Figura 17 

 

 

 
Figura 18 Figura 19 

 

Assim, o retorno do ímpeto de ruptura é propiciado precisamente por conta da 

amputação, e pela proximidade da condição enferma compartilhada por Tristana e Saturno. Se 

movimentando em direção a um desmembramento total, Tristana se isola ao mesmo tempo  

em que isola o outro. Tal simetria reverbera no espaço, uma vez que Don Lope e Tristana 

eram contidos pelos limites da porta do quarto, que é fechada pelo primeiro, e Tristana e 

Saturno, aqui, se encontram separados no esquema plano/contraplano, cada um sendo contido, 

ademais, por uma moldura diferente - ela, pela varanda; ele, pelos arbustos que lhe servem de 

esconderijo. De forma que, 

 
(...) a linguagem gestual ecoa (...) na linguagem arquitetônica. É como se os gestos 

ganhassem moldura no espaço, principalmente no das unidades significantes que 

formam o sistema da moradia. Às vezes é um rosto apoiado sobre a vidraça de uma 

janela ou, então, a mão que, num cuidado enquadramento, se harmoniza 

pictoricamente com os utensílios. Não raro esses arranjos adquirem a configuração 

de naturezas-mortas. Eles exibem, em sua contundente simplicidade (...), o encanto 

discreto de um ritual estranhamento conhecido. (PEÑUELA  CAÑIZAL, 1993, p. 

35, grifo nosso). 

 

A qualidade estranhamente familiar dessa sequência, portanto, se dá através da singela 

e obscura alusão a algo já visto anteriormente. A perna amputada possibilita, justifica e 

intensifica esse movimento imagético rumo ao inquietante. 
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2.3 O inquietante no pesadelo 

 
 

O pesadelo de Tristana, por representar o emblema da castração de maneira mais 

explícita, é sintomático no que se refere ao procedimento do inquietante empreendido por 

Buñuel. Longe de se sustentar por seu caráter onírico, tal sequência ganha força com a 

posterior amputação, assim como a amputação ganha força com essa sequência, que lhe 

antecede. Torna-se necessário, pois, atentar para o diálogo entre duas imagens tão impactantes 

- como ele se constrói e qual é seu efeito. Em primeiro lugar, entendamos como se 

desenvolvem as duas sequências em que o pesadelo é exposto na tela. 

A cabeça decepada de Don Lope aparece como uma imagem fora de contexto, uma 

imagem que, por se tratar de uma representação do inconsciente de Tristana, se coloca em 

uma categoria diferente do restante da narrativa. O desenrolar dessa narrativa é 

momentaneamente interrompido quando, após uma sequência aparentemente realista e em 

conformidade com os pressupostos estipulados pelo universo criado por Buñuel, se evidencia 

sua qualidade de sonho. Isso, por si só, já causa um momento de inquietação, derivado da 

transformação de algo que parecia ser conhecido em outra coisa, de difícil compreensão. A 

ambiguidade da sequência - isto é, seu caráter à primeira vista realista e, posteriormente, de 

subversão do realismo - encontra respaldo na ambiguidade dos termos heimlich e unheimlich 

apontados por Freud e comentados no capítulo anterior. Essa ambiguidade também se 

relaciona com a “entrega ao abismo, (...) o jogo de palavras e a busca do sentido que está além 

do nosso olhar cotidiano” (TAVARES, 2016, p. 46), procedimento empreendido pelo grupo 

surrealista do qual Buñuel fez parte. A denunciação do caráter onírico da sequência, ademais, 

também recupera a noção de que o cineasta espanhol evoca constantemente os confins do 

inconsciente; se Tristana, até então, se apresentava como um filme fundamentalmente realista 

- o que não deixa de ser -, a visão do sonho retoma esse algo que já poderia, de antemão, ser 

esperado de uma obra buñueliana, mas que ainda não fora anunciado. 

Após essa primeira aparição, o filme retorna ao familiar da narrativa. Entretanto, as 

cenas subsequentes são indubitavelmente permeadas pela imagem da cabeça de Don Lope, 

embora de maneira quase inconsciente - e é precisamente nisso que se deve ponderar com 

mais afinco. A escolha de Buñuel em não mostrar tal imagem novamente a não ser na última 

sequência - e de só mencioná-la objetivamente uma vez por meio de um diálogo entre 

Tristana e Saturna que dura apenas segundos - se justifica pelos inúmeros elementos 

recônditos que referenciam essa castração visual. Ao invés de martelar a cabeça decepada 
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constantemente, ela é deixada como que no subsolo da atenção do espectador, encontrando 

reflexos inegáveis, porém obscuros, nas rupturas provocadas por Don Lope e no sistema de 

repetições que transpassam o filme. 

Se, por um lado, o cinema pode ser pautado por uma sucessão rápida de imagens, por 

outro, também é capaz de fazer com que cada imagem perdure por longos momentos - não 

somente na tela, através da dilatação do tempo, mas na percepção do espectador. Se  a 

primeira manifestação da cabeça decepada ocorre após alguns planos curtos de Tristana e os 

surdos subindo no campanário – quando Saturno e o amigo levantam o vestido de Tristana e 

deixam à mostra sua perna fetichizada -, a segunda e última vez em que a cabeça decepada é 

oferecida visualmente se dá precisamente após a cena em que Don Lope toma chocolate 

quente com seus amigos enquanto Tristana, já sem a perna, de muletas, percorre o corredor da 

casa insistentemente, de um lado para o outro, sem parar, em círculos - num movimento 

graficamente similar ao movimento da cabeça batendo no lugar do sino (Figuras 20 a 23). 

Além disso, é notável o fato de o plano antecessor à cabeça decepada começar com um 

enquadramento em que é possível distinguir, na escuridão do quarto de Tristana, uma 

luminária cujo formato muito se assemelha ao de um sino. 

 

 
Figura 20 Figura 21 

 

 
Figura 22 Figura 23 

 

Uma vez entendida a relação entre a imagem explícita da cabeça decepada e suas 

reverberações nos elementos outros da narrativa que se apresentam ao espectador de maneira 

sutil e ambígua, há que se voltar a atenção para a imagem da castração que, aqui, constitui 
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foco primordial. A visão de Tristana com uma das pernas ausentes faz com que retorne à 

superfície, imediatamente, a visão de seu pesadelo. Tal movimento de resgate imagético não 

poderia ser mais intenso, e é precisamente por ter deixado a imagem do pesadelo amortecida 

que Buñuel atinge tamanho nível de percepção. Neste momento, é necessário nos utilizarmos 

da ideia de Chklovski, segundo a qual a estética propulsora do estranhamento e da 

desfamiliarização é aquela cuja visão “representa o objetivo do criador e (...) é construída 

artificialmente de maneira que a percepção se detenha nela e chegue ao máximo de sua força  

e duração. O objeto é percebido não como uma parte do espaço, mas por sua continuidade” 

(CHKLOVSKI, 1970, p. 54, grifo nosso). A perna amputada atinge o ápice de seu efeito 

inquietante uma vez que alude à cabeça decepada e, com ela e através dela, alcança o máximo 

de força e duração. A perna amputada não funciona enquanto “algo novo ou alheio, mas 

[como] algo há muito familiar à psique, que apenas o processo da repressão alheou-se dela” 

(FREUD, 2010, p. 360). Evidente que, aqui, não é exatamente um processo de repressão tal 

como entendido pela psicanálise, mas sim um procedimento segundo o qual Buñuel encobre e 

suspende as imagens e seus possíveis significados, propiciando uma explosão perceptiva 

quando da retomada das mesmas, levemente alteradas e profundamente ressignificadas. 

O obscurecimento da forma, em Tristana, se dá, então, pela contenção da castração, de 

maneira que, quando ela de fato se apresenta imageticamente, carrega toda sua potência 

visualmente inquietante. Tal contenção - cuja representação na narrativa é diretamente ligada 

ao corpo de Tristana - se sustenta na técnica de manter símbolos escondidos, para, assim, 

provocar curtos-circuitos no inconsciente do espectador ao mesmo tempo em que promove o 

curto-circuito da própria estrutura fílmica. Buñuel cria um procedimento através do qual a 

tensão é subliminar e “vai se arrastando, em ocasiões durante sequências inteiras, até resolvê- 

la imprimindo uma reviravolta na ação’”
15

 (SÁNCHEZ VIDAL apud TAVARES, 2016, p. 

147, tradução nossa). O inquietante se consolida, pois, a partir desses curtos-circuitos, 

emergindo através do retorno a certos estados imagéticos que haviam sido momentaneamente 

suspensos ou relegados a um segundo plano de atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 
“(…) va se arrastrando en ocasiones durantes secuencias enteras, hasta resolverla imprimiendo un giro a la 

acción”. 
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2.4 O inquietante na simetria 

 
 

Dentro dessa perspectiva, o sistema de repetições detectável na obra de Buñuel, em 

geral, e em Tristana, em particular, surge como indispensável para a ascensão do inquietante 

cinematográfico. O retorno do familiar, fenômeno essencial para o estranhamento, tem seu 

espaço na narrativa e, concomitantemente, se transforma no próprio alicerce do filme. 

Se é verdade que as “impressões de simetria” se apresentam de forma a questionar 

essa própria simetria; se, ainda, as simetrias sempre retornam com uma evidente diferenciação 

entre si; então pode-se afirmar que o filme, no cerne de seu funcionamento, opera aquilo que 

Freud chama de estranhamente familiar e a que Chklovski se refere como a experimentação 

do devir do objeto - no presente caso, da imagem - através do prolongamento da percepção. 

Assim, é precisamente tal modificação na percepção da imagem ressurgida que se constitui 

como o fator principal de exacerbamento do inquietante. 

Já foi suficientemente discutido, em especial pela psicanálise, o porquê de imagens e 

eventos que parecem se repetir gerarem desconforto. Em seu estudo sobre o inquietante, 

Freud (2010) aponta para o fenômeno do duplo como uma das possíveis causas do 

estranhamento, uma vez que esse retorno do mesmo, originalmente concebido como uma 

"garantia contra o desaparecimento do Eu" (ibid., p. 351), tem, num momento posterior ao 

narcisismo infantil e primitivo, seu sentido subvertido em direção a um entendimento do 

duplo enquanto "inquietante mensageiro da morte" (ibid., p. 352). De forma que, em termos 

de conteúdo, é possível traçar um paralelo entre, por exemplo, esse mensageiro da morte e o, 

digamos, "mensageiro da amputação", representado pelo pesadelo de Tristana, mais 

explicitamente, e por todos os outros elementos de rompimento, de maneira mais sutil. 

Por se tratar, aqui, de cinema, essa explicação não parece plenamente aceitável. Se a 

análise da imagem é realizada a partir da interpretação dos símbolos, se ela mesma é 

substituída por um símbolo, então os objetos deixam de ser realmente vistos, "eles são 

reconhecidos após os primeiros traços. (...) Sob a influência de tal percepção, o objeto 

enfraquece, primeiro como percepção, depois na sua reprodução" (CHKLOVSKI, 1970, p. 

44). Em Tristana, pelo contrário, é precisamente o modo de organização e o sistema de 

percepção das imagens que está em jogo; Buñuel faz indicações, ele sugere, de forma que se 

atinge tamanho patamar de construção e descoberta das imagens que são elas mesmas, e não 

o que supostamente representam, as propulsoras do fenômeno do inquietante. 
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Talvez a representação mais clara da figura do duplo se encontre na personagem de 

Horacio, amado de Tristana e rival de Don Lope, que aparece pela primeira vez em uma 

sequência marcada pela montagem paralela. Enquanto um cão raivoso circula pelas ruas de 

Toledo, assustando os transeuntes, Tristana entra em uma construção em ruínas e vê Horacio. 

Pintor, ele se debruça sobre uma tela com seu pincel, envolto por estátuas e colunas de pedra 

partidas ao meio. Na rua, um policial saca uma arma - objeto fálico - para matar o cão raivoso, 

que, enquanto ente incontrolável, se assemelha à paixão desenfreada que se estabelece no 

momento mesmo em que Tristana conhece Horacio - ela diz à Saturna que respondeu “sim” a 

tudo que o pintor disse, pois foi incapaz de se conter. Importante ressaltar que essa sequência 

é apresentada imediatamente após Saturna e Tristana se depararem com uma bifurcação e esta 

última perguntar sobre a preferência da primeira acerca de qual rua seguir; esse momento, por 

sua vez, acontece imediatamente após Tristana decidir um dentre dois grãos-de-bico iguais. 

Buñuel, portanto, de maneira assídua e insistente, reitera a questão do duplo e da capacidade 

da protagonista de escolher um em detrimento do outro – o que também é indicado pela 

aniquilação do cão raivoso. 

A partir disso, Horacio atua claramente como o oposto de Don Lope, como o 

contraplano do velho asqueroso que enoja Tristana. Sedutor e romântico, Horacio representa 

tudo aquilo que Don Lope não é. Seu encontro com Tristana perturba as relações entre tio e 

sobrinha e, quando Don Lope decide confrontá-lo, é facilmente abatido. Don Lope, na 

esperança de convocar o amante de Tristana para um duelo, de acordo com suas tradições 

ultrapassadas, bate no rosto de Horacio com suas luvas, de maneira pateticamente ineficaz. 

Horacio responde com um soco instantâneo e potente que leva Don Lope ao chão. Auxiliado 

por dois transeuntes indignados com o fato de Horacio ter agredido um “velho”, ele se 

levanta, mas esquece-se de recuperar a bengala caída no chão, que Horacio, por pena, devolve 

a suas mãos. Don Lope vai embora, desmoralizado e humilhado após tal embate que, ao 

explicitar a divisão entre a meia-idade antiquada e impotente e o imediatismo revigorante da 

juventude, marca mais um movimento cristalino de castração do algoz de Tristana. É apenas 

após a doença de Tristana - quando, após dois anos ausente, retorna a Toledo - que Don Lope 

consegue vencer seu opositor. Horacio a abandona nas mãos do tio, completamente liquidado, 

posto que a natureza de Don Lope, que não admite a existência de dois, parece ser mais forte 

do que todas as tentativas de resistência. 

Logo, torna-se possível argumentar que, com a eliminação da figura do amante, tão 

representativa do duplo, a estrutura binária da obra sofre inevitáveis alterações. Buñuel, até 
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esse momento, apresenta a narrativa de maneira tão ostensiva e obsessivamente dupla, em 

pares – a maioria das sequências se constrói a partir da mise-en-scène de duas personagens -, 

que a própria visão de um elemento manifestado solitariamente é suficiente para desconcertar 

o espectador - seja a bengala de Don Lope, a perna restante de Tristana batendo contra o chão, 

o badalo do sino, o último ovo cozido que Don Lope força Tristana a comer. Diz Sylvie 

Pierre: 

 
Se esse ovo comido por Tristana é então a marca de sua dependência sexual frente a 

Don Lope, é necessário também remarcar que se trata de uma comida diferenciada. 

Na verdade, Tristana não é mostrada em momento algum compartilhando comida 

com seu tutor, bem como recusa firmemente o lanche preparado para ela por 

Horacio. E é igualmente alhures na ficção que devemos procurar a razão dessas 

refeições solitárias (...) de Tristana na cozinha. Em revanche, é com alegria que ela 

aceita compartilhar todos os alimentos da pobreza e do acaso.
16

 (PIERRE, 1970, p. 

12, tradução nossa, grifos da autora). 

 

A primeira cena em que Tristana é apresentada após o procedimento cirúrgico - e que, 

não por mera coincidência, também marca a última aparição de Horacio - é extremamente 

sintomática no que tange ao binarismo enquanto uma estrutura fílmica empreendida por 

Buñuel. 

Tristana toca piano e a câmera enquadra suas duas mãos (Figura 24). Um corte seco é 

efetuado para mostrar a parte de baixo de seu corpo, seus pés nos pedais do piano - mas só há 

uma perna à vista (Figura 25). Em um último movimento de fragmentação do corpo de 

Tristana pelo enquadramento, Buñuel a corta em dois - mãos, pés - para revelar que, agora, 

sem uma das pernas, o desejo de ruptura e de aniquilação dos pares de Don Lope foi 

finalmente atingido. Os planos seguintes incorporam a totalidade de Tristana no quadro, seja 

com as muletas batendo contra o chão, com a perna protética e a bengala - eco da bengala de 

Don Lope - ou com a cadeira de rodas. Tristana, que, até então, fora geralmente partida ao 

meio pela câmera, agora é majoritariamente exposta da cabeça ao pé, evidenciando o caráter 

perturbador e inquietante dessa perna solitária que, por não mais vir acompanhada de seu par, 

subverte a própria estrutura fílmica tal como construída até o momento. 

 

 

 

 
16 

“Si cet oeuf mangé par Tristana est donc bien la marque de sa dépendance sexuelle vis -à-vis de Don Lope, il 

faut bien remarquer aussi qu’il s’agit d’une nourriture différente. En réalité Tristana n’est à aucun moment du 

film montrée en train de partager aucune nourriture avec son tuteur. De même qu’elle refuse fermement le goûter 

préparé pour elle par Horacio. Et c’est bien également ailleurs que dans la fiction qu’il faut chercher la raison de 

ces repas solitaires (...) de Tristana à la cuisine. En revanche c’est avec joie qu’elle accepte de partager toutes 

nourritures de la pauvreté et du hasard”. 
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Figura 24 Figura 25 

 

 

Assim como a parte assombrosamente presente do cinema se constitui como o 

recalcado - isto é, aquilo que está fora do quadro ou entre quadros, a continuação virtual e 

inatingível do visto que nos ronda a todo momento - também a perna, enquanto membro 

amputado e ausente do corpo enquadrado, contém a carga máxima de potência 

desconcertante. Ao estipular a composição narrativa e fílmica de Tristana de forma 

fundamentalmente binária e, abruptamente, interrompê-la, Buñuel desloca para o próprio 

processo perceptivo do espectador o choque de tamanha amputação física sofrida pela 

protagonista. 

Por conseguinte, as inúmeras rupturas causadas por Don Lope e sofridas por Tristana 

encontram uma intensificação de significado após a imagem da perna amputada aparecer na 

tela. A cena em que é a própria personagem a impor o corte fílmico de um plano para o 

seguinte parece ser, na primeira parte do filme, o exemplo mais intenso de disseminação das 

supressões do corpo de Tristana no próprio corpo fílmico. Já no instante pós-amputação, a 

cena do piano, em seu funcionamento formal, expressa o último movimento de duplicidade e 

binarismo empreendido por Buñuel, posto que tanto o amante quanto a perna são, a partir de 

então, terminantemente eliminados. 

Enquanto as incisões de Don Lope para com sua sobrinha podem ser entendidas como 

a mera representação de uma personagem controladora e abusiva - atingindo seu ápice na 

mutilação à qual Tristana é submetida posteriormente e que a mantém, a princípio em 

definitivo, no cativeiro do tio -, a própria visão da perna ausente promove uma ressignificação 

que ultrapassa o simbolismo narrativo; aqui, o ato de separar, que o espectador já reconhece 

como característico de Don Lope, é transformado em um desmembramento físico e orgânico 

que, ao criar uma nova conotação, faz lembrar o próprio ato da estruturação e da montagem 

fílmica. 
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3. O cinema 

 
 

O procedimento fílmico, portanto, pode ser compreendido como similar ao 

procedimento cirúrgico que pontua Tristana. Seria demasiado imprudente encerrar a 

discussão do inquietante em um filme específico, tendo em vista a proposta desta investigação 

em englobar um possível inquietante essencial e autenticamente cinematográfico. Portanto, o 

presente capítulo tentará dar conta de uma análise baseada em alguns princípios fundamentais 

da linguagem do cinema, de forma a corroborar a concepção do inquietante atingido por 

Buñuel no sentido de uma estética mais consolidada e passível de reconhecimento em outros 

filmes, de outros cineastas, em outras épocas. 

 
3.1 O enquadramento e o extracampo 

 
 

Para que seja possível iniciar devidamente tamanhas elucubrações, há que se pensar, 

em primeiro lugar, naquilo que se apresenta para o espectador na tela - e, consequentemente, 

naquilo que deixa de se apresentar na tela. De partida, já podemos afirmar que “a imagem 

cinematográfica é assombrada pelo que não está nela. Caracterizada por uma ausência, a 

imagem fílmica funciona (a história faz com que funcione), impregnada pelo que não está 

lá”
17

 (BONITZER, 1990, p. 293, tradução nossa, grifo do autor). A escolha do enquadramento 

determina o que não se quer visto, ao mesmo tempo em que sugere a existência desse não 

visto. De forma que “não há dois tipos de quadro, dos quais apenas um remeteria ao 

extracampo, mas sim dois aspectos muito diferentes do extracampo, remetendo cada um a um 

modo de enquadrar” (DELEUZE, 1985, p. 27). As duas maneiras de se enquadrar, segundo 

Deleuze, dizem respeito à relação dos elementos dentro do quadro com o que há do lado de 

fora; por um lado, é possível colocar esses elementos - personagens, objetos - numa ação que 

exceda os limites do quadro; por outro, pode-se utilizar o quadro como um “aprisionamento 

de todos os componentes” (ibid.). 

Em Tristana, esses dois tipos de enquadramento apontados por Deleuze se confundem 

e se mesclam de maneira ímpar. Por um lado, é admissível encontrar um enquadramento mais 

similar ao segundo caso, uma vez que a narrativa é, toda ela, pautada nas diversas 

manifestações do enclausuramento e da castração. Entretanto, há uma constante 

 
17 

“The cinematic image is haunted by what is not in it. (..) Characterized by an absence, the filmic image works 

(the story makes it work), ingrained with what is not there”.  
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movimentação da câmera e das personagens dentro de cada plano que evidencia o quadro 

enquanto instância insuficiente, incapaz de englobar a completude da realidade. 

Uma das formas mais simples de se denunciar o extracampo é a utilização do “olhar 

em off” (BURCH, 1992), majoritariamente realizado no esquema do plano/contraplano. A 

maioria dos diálogos em Tristana não opera o plano/contraplano convencional, operando o 

olhar em off através do deslocamento da câmera e das personagens num mesmo plano. Assim, 

pode-se ter um enquadramento de plano conjunto e, também, um enquadramento de primeiro 

plano no mesmo plano. As tomadas longas de Buñuel propiciam uma constante aproximação, 

separação e reaproximação das personagens presentes na sequência. Há, ainda, inúmeros 

planos em que uma personagem entra em quadro ao mesmo tempo em que outra sai, criando 

uma dinâmica tal que parece levemente incoerente quando se considera a imobilidade que, 

paulatinamente, cerca Tristana. A câmera se movimenta e as personagens se movimentam 

incessantemente dentro do quadro e para fora do quadro, apesar de quase nunca deixarem o 

cenário em questão - Saturna e Tristana, em geral, não excedem as fronteiras da casa (pelo 

menos na primeira parte do filme). 

É quase como se a câmera compensasse a incapacidade de Tristana em se mover, ao 

mesmo tempo em que escancara a oposição crucial entre a liberdade de Don Lope - 

repetidamente visto caminhando pelas ruas de Toledo - e seu cativeiro. De forma que a 

constante movimentação da câmera é contraditória, posto que perde as personagens de vista 

apenas para reencontrá-las depois, no mesmo espaço, mantendo-as terminantemente 

circunscritas a seus limites. Por esse mesmo motivo, na sequência do estupro, a câmera não 

aceita ter o quadro composto apenas por uma porta fechada e corre atrás de mais informação, 

isto é, das duas personagens prestes a consumir o ato incestuoso. 

Há um momento interessante sobre o qual vale a pena voltar a atenção de forma mais 

minuciosa. Ao final de uma longa sequência em que Tristana revela a Horacio que seu tutor é, 

na realidade, seu marido, ele a manda ir embora de sua casa. Ela, lentamente, se direciona à 

porta e a abre, mas, antes de poder atravessá-la, Horacio chama seu nome mais uma vez e, 

aproximando-se dela, fecha a porta e a beija apaixonadamente (Figuras 26 e 27). Um corte 

seco é realizado, mostrando Don Lope acordando sobressaltado, aparentemente de um sonho 

desagradável. A câmera, mais uma vez, corta para mostrar Saturna, que fora vista 

acompanhando Tristana à casa de Horacio, entrando na casa de Don Lope (Figura 28). Este, 

ao ir ao corredor, não chega a ver Saturna, que já desapareceu para dentro de algum cômodo 

(Figura 29). A câmera acompanha Don Lope do corredor até a porta da casa, bem no 
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momento em que Tristana, ofegante e alegre, aparece (Figura 30). Por mais que as duas 

sequências sejam realizadas no mesmo regime aparentemente linear e realista do restante do 

filme, o corte entre o beijo e o despertar de Don Lope causa a leve e estranha impressão de 

que ele viu em seus sonhos a traição de Tristana. Num movimento reativo de manutenção do 

poder e do domínio sobre a sobrinha, Don Lope a manda limpar seu chapéu. A câmera se 

movimenta para enquadrar o corredor, de onde Tristana desaparece virando à direita em outro 

corredor e Don Lope desaparece entrando à direita numa porta (Figuras 31 e 32). Aqui, 

evidencia-se a insuficiência do quadro cinematográfico em dar todas as informações sobre os 

corpos que circulam dentro dele, ao mesmo tempo em que, talvez pela primeira vez, 

demonstra o desconcerto de Don Lope em não saber onde sua sobrinha estava, contaminado 

pela imagem que supomos ter estado em seus sonhos - a saber, Tristana e Horacio  se 

beijando. Essa sequência permanece no extracampo da visão e do conhecimento de Don Lope, 

mas de alguma forma impregna seus pensamentos e influencia suas ações. Tristana conversa 

com Saturna na cozinha (Figura 33), enquanto limpa o chapéu do tio, sobre o fato de Don 

Lope não ter questionado sua saída. Tristana, com desdém, diz que “o galo que perde suas 

plumas não canta mais”. Ao devolver o chapéu a Don Lope, após um plano curto que o 

mostra arrumando-se para sair, ele lhe dá o veredito final - elaborado no extracampo da visão 

do espectador e de Tristana, que julgava ter se safado: “Depois resolveremos essa história de 

você sair e voltar quando quiser”. Don Lope sai pela porta (Figura 34) e a câmera, mais uma 

vez, mostra Saturna na cozinha, no momento em que Tristana entra pela porta com as 

pantufas do tio na mão (Figura 35) – um dos muitos símbolos da figura do Pai e do soberano. 

Joga-as fora e é seguida por Saturna, que, no mesmo lixo, joga restos de comida. 

A mise-en-scène de Buñuel, nessa longa sequência, se dá a partir de um intrincado 

jogo entre os cortes, o movimento da câmera e as inúmeras portas pelas quais as personagens, 

obstinadamente, entram e saem de quadro - sempre com o assombro do extracampo, do não 

visto, permeando essas relações. 
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Figura 34 Figura 35 

 

 

O jogo do extracampo estipulado nessa sequência torna-se ainda mais interessante 

quando se considera a figura central que, aqui, compõe e intensifica o “não visto” que tanto 

incomoda Don Lope. Além de, como já dito, atuar como seu contraplano, a personagem de 

Horacio também representa o extracampo do desejo efervescente de Tristana, que sempre 

esteve reprimido e apenas virtualmente possível, imaginável. O encontro com seu amante 

desperta a coragem e a determinação de fugir. A protagonista passa dois anos ausente, numa 

elipse desconcertante, sem que se estabeleça qualquer acompanhamento de sua vida – o que a 

torna, ela mesma, um fora de campo. 

Aqui, vale a pena entender como essas constantes entradas e saídas de campo se 

relacionam com o fetiche que, claramente, também pontua a narrativa contada por Buñuel. O 

fetiche, segundo Freud (2014) se origina a partir da visão de uma ausência – especificamente, 

do pênis no corpo materno – que, ao implicar o temor da castração, leva a criança a substituir 

essa mesma ausência por uma presença próxima. No cinema, por sua vez, o fetiche também 

pode aludir ao “lugar contíguo à falta”
18

 (METZ, 1985, p. 86, tradução nossa) e o extracampo, 

dessa maneira, se figura como o espaço cujo conteúdo “o espectador não tem conhecimento 

empírico (...), mas, ao mesmo tempo, não pode deixar de imaginar, de alucinar, de sonhar com 

a forma do vazio”
19

 (ibid., p. 87, tradução nossa). Assim, tanto a sequência ilustrada acima 

quanto, por exemplo, a sequência do estupro, durante a qual Don Lope fecha a porta e 

promove a censura da visão (não sem antes deixar o espectador vislumbrar um segundo de 

Tristana tirando a meia-calça e deixando a perna exposta), operam aquilo que Christian Metz 

assinala de maneira tão precisa: 

 
O cinema de matéria diretamente erótica brinca deliberadamente com as margens do 

plano (...), e isso não é um acidente. A censura está envolvida aqui: censura do filme 
 

18 
“(…) it alludes to the contiguous place of the lack (…)”.  

19 
“The spectator has no empirical knowledge of the contents of the off-frame, but at the same time cannot help 

imagining some off-frame, hallucinating it, dreaming the shape of this emptiness”.  
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e censura no sentido freudiano. Seja de forma estática (enquadramento) ou dinâmica 

(movimento de câmera), o princípio é o mesmo; o objetivo é apostar 

simultaneamente na excitação do desejo e na sua frustração (...) através das infinitas 

variações tornadas possíveis precisamente pela técnica do posicionamento exato da 

fronteira que barra o olhar, que põe um fim ao “visto” (...).
20

 (METZ, 1982, p. 77, 

tradução nossa). 

 

Colocadas essas questões, resta refletir sobre a mobilidade inerente às imagens 

fílmicas e o modo como ela afeta a existência do fora de campo, uma vez que, através dos 

movimentos de câmera e da montagem, o extracampo pode não permanecer oculto ad 

aeternum. Ao analisar o procedimento segundo o qual o extracampo é transformado em 

campo, Noël Burch afirma que o “espaço [do extracampo] torna-se concreto, 

retrospectivamente” (BURCH, 1992, p. 42), o que significa que a compreensão desse espaço 

não visto perpassa por uma apreensão “premonitória e imaginária ou retrospectiva e concreta” 

(ibid., p. 43). Pressupõe-se a existência do extracampo a partir do quadro mesmo sem prova 

daquilo que poderia ser contido por ele ou entende-se o extracampo como campo apenas 

depois de sua aparição explícita no quadro. Em ambos os casos, “todo sistema fechado é 

também comunicante” (DELEUZE, 1985, p. 28), podendo designar algo de pequeno alcance - 

Tristana olhando em off, aterrorizada, para a cabeça decepada de Don Lope que no momento 

seguinte será mostrada ao espectador - ou, ainda, “uma presença mais inquietante, da qual 

nem se pode mais dizer que existe mas antes que ‘insiste’ ou ‘subsiste’, um Alhures mais 

radical, fora do espaço e do tempo homogêneos” (ibid., p. 29). 

Se, de fato, os limites da tela são uma “máscara que só pode desmascarar uma parte da 

realidade, (...) [pois] tudo que a tela de cinema nos mostra (...) supostamente se prolonga 

indefinidamente no universo” (BAZIN, 2014, p. 206/207), a maior parte das informações não 

é oferecida ao espectador. Há, necessariamente, um ocultamento e uma dissimulação que são 

pautados pela “castração do olho (...), do papel central atribuído ao olho na cenografia 

clássica”
21

 (BONITZER, 1990, p. 302, tradução nossa). Assim, o fato de que há um todo que 

integra o extracampo determinado pelo enquadramento (DELEUZE, 1985) - um todo 

inalcançável e impermeável, devido à interrupção e à insuficiência da visão - confere a essa 

instância do não visto um caráter obscuro e incerto. 

20 
“Cinema with directly erotic subject matter deliberately plays on the edges of the frame (…) and this is no 

accident. Censorship is involved here: censorship of film and censorship in Freud’s sense. Whether the form is 

static (framing) or dynamic (camera movements), the principle is the same; the point is to gamble simultaneously 

on the excitation of desire and its non-fulfillment (...) by the infinite variations made possible precisely by the 

studios’ technique on the exact emplacement of the boundary that bars the look, that puts an end to the ‘seen’ 

(…)”. 
21 

“(…) the castration of the eye (that of the spectator: the one who looks), of the central role assigned to the eye 

in classical scenography”. 
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Estipula-se, assim, uma conexão palpável entre o conjunto campo/extracampo (e os 

limites da tela) e a castração observada em Tristana. Aqui, o inquietante da mutilação emerge 

de forma mais intensa através da recuperação de um plano anterior que, posto agora lado a 

lado com a ausência da perna, adquire um significado não apreendido anteriormente. A 

cabeça decepada reclama outra imagem para se elevar de maneira plena, e, nesse sentido, os 

planos da perna protética ou da ausência da perna aparecem, retrospectivamente (como aponta 

Burch), como um extracampo que doa potência ao quadro original - extracampo no sentido de 

uma imagem que faz parte do mesmo sistema fechado que a outra, e que, portanto, se 

comunica com ela e com um todo que engloba a ambas (e a todas as outras). 

Em Zumbi 2 - A volta dos mortos (Zombi 2, Itália, 1979), há uma sequência 

interessante para se analisar em comparação ao extracampo trabalhado no pesadelo de 

Tristana. Uma mulher é enquadrada tomando banho, a câmera bem próxima a seu corpo. 

Após um corte, o espectador é confrontado com a mesma imagem, porém contornada pelas 

linhas da janela: há um observador do lado de fora da casa. Desfocada, surge uma mão 

zumbinesca, logo depois levada ao foco total, ocupando a maior parte do quadro. A câmera, 

que se posiciona no espaço mesmo que o zumbi ocupa, e que só expõe um pequeno detalhe de 

seu corpo (a mão), cria uma imagem imaginária do extracampo (BURCH, 1992). A mulher 

sai do banheiro e se direciona à sala, onde toma um comprimido, a câmera enquadrando o que 

em breve saberemos se tratar de sua imagem refletida no espelho; na profundidade de campo, 

uma janela. Ouve-se um barulho indefinido, porém assustador; a mulher, após uma reação de 

terror, se dirige até a janela, através de uma panorâmica. Seu olhar de terror, que dá a 

impressão de se direcionar para trás da câmera, para o espectador, na verdade está orientado 

para o espaço atrás da personagem, para a janela, refletida no espelho (Figura 36). A 

panorâmica a acompanha até a janela e, depois, de volta para onde se encontrava 

originalmente. No meio desse movimento, o barulho é ouvido de novo; agora, sua expressão 

de horror não é mais mediada pelo espelho (Figura 37), e seu olhar encontra algo no 

extracampo - um extracampo localizado precisamente na posição ocupada pela câmera e pelo 

espectador - que, apesar de se tratar obviamente da figura monstruosa cuja mão é vista no 

início, não é tornada visível na tela. Ela corre para o quarto e tenta fechar a porta, mas algo a 

impede (Figura 38). Numa luta corporal com o monstro que se prolonga por mais de dois 

minutos, a única parte do zumbi que entra em campo é, como antes, sua mão e, ao final, uma 

parte do seu braço. Ao conseguir imobilizar a mulher segurando seu cabelo, o zumbi fura seu 
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olho nos pedaços de madeira pontiagudos que se formaram com a quebra da porta (Figura 

39). 

 

 
Figura 36 Figura 37 

 

 

Figura 38 Figura 39 

 

 

O fato de que esse extracampo é inegavelmente ocupado por um zumbi se dá pela 

temática do filme e pela maquiagem da mão putrefata. Entretanto, há uma escolha consciente, 

nesta sequência, de em nenhum momento desmascarar por completo a figura que persegue a 

personagem. Ao contrário do pesadelo de Tristana, durante o qual é operado exatamente o 

mesmo olhar aterrorizado para um extracampo situado na posição do espectador, este 

extracampo nunca é transformado num contraplano. A cabeça de Don Lope é oferecida de 

maneira a compor o esquema plano/contraplano, representado pelo olhar de Tristana e por 

aquilo que ela vê. Em Zumbi 2, o extracampo permanece extracampo, e seu conteúdo, apesar 

de sugerido, não é completamente desvendado, sendo inevitavelmente estendido em direção a 

algo maior. De forma sintomática, essa sequência, que respeita e se apega ao jogo do visto e 

não visto, culmina com o olho furado, bem como, em Tristana, o pesadelo atinge seu máximo 

com a cabeça cortada. 

Sequência notória que antecede em um ano o filme citado acima é a que dá início a 

Halloween – A noite do terror (Halloween, EUA, 1978), que se vale de um plano subjetivo 

onde o assassino, sempre fora de quadro, mata a irmã através do movimento da faca que parte 

do extracampo para se inserir e penetrar o centro da imagem. O diálogo entre os limites do 

quadro e sua continuação virtual é, neste caso, exacerbado pela mutilação no nível mesmo da 

narrativa, uma vez que esta é efetuada no centro da visão a partir, precisamente, da esfera do 

não visto. 
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Esse prolongamento indefinido no universo, do qual Bazin fala, e que Deleuze chama 

de “relação virtual com o todo” (DELEUZE, 1985, p. 29), é possível justamente por conta das 

limitações do quadro. Em sua condição narrativa, o quadro pressupõe um extracampo 

contíguo ao espaço enquadrado, concebível devido a entradas e saídas de campo por parte das 

personagens. Entretanto, para além de tal noção de extracampo mais palpável e imediata, o 

prolongamento dos elementos expostos no quadro, que perpassa pelos outros conjuntos - isto 

é, “se um conjunto é enquadrado, logo visto, há sempre um conjunto maior ou um outro com 

o qual o primeiro forma um maior, que por sua vez, pode ser visto desde que suscite um novo 

extracampo” (ibid., p. 28) -, pode também conduzir rumo a esse misterioso virtual, que “não é 

mais um conjunto e não pertence à ordem do visível” (ibid.). Isso significa que o corte 

imposto pelas linhas horizontais e verticais do quadro limita a visão ao mesmo tempo em que 

a estende interminavelmente em direção a um não sei o quê. Essa continuação, por se 

consolidar na contradição entre cisão e prolongamento, se caracteriza como eminentemente 

inquietante. 

 
3.2 O corte fílmico 

 
 

Outra maneira pela qual o cinema pode ser caracterizado pela ausência, além do fora 

de campo, é em relação àquilo que se situa entre dois planos, ou seja, ao corte entre planos. 

Há uma inquietação que decorre da castração inerente a tal procedimento, principalmente no 

caso do corte seco (em Tristana, o único tipo de corte realizado), “em que a memória do olho, 

que efetua a fusão do plano A para o plano B, estabelece comparações das quais surgem as 

tensões estruturais que são a razão de ser desse tipo de montagem” (BURCH, 1992, p. 63). 

Aqui, novamente, há uma relação entre cada unidade de plano, delimitada pelo corte, e o todo 

que o contém, donde se pode afirmar que “o plano (...) tem como que dois pólos: em relação 

aos conjuntos no espaço, onde ele introduz modificações relativas entre elementos ou 

subconjuntos; em relação a um todo, do qual exprime uma mudança absoluta na duração” 

(DELEUZE, 1985, p. 31). O que significa que cada corte entre planos reporta a esse todo do 

qual já falamos acima e que também possui relações com o extracampo. Deleuze ainda vai 

mais longe, afirmando que o próprio plano representa um corte - o “corte móvel de uma 

duração” (ibid., p. 34). 
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Assim sendo, pode-se dividir o corte fílmico em duas instâncias: em primeiro lugar, o 

raccord, corte entre planos; em segundo lugar, o corte que se figura no cerne do plano, 

quando se considera sua relação com o todo. 

O primeiro caso, mais perceptível aos olhos de qualquer espectador, demorou a ser 

assimilado pelas plateias, que, no início do cinema, ainda não possuíam o conhecimento de 

sua linguagem, já que esta, por sua vez, estava em processo de desenvolvimento. Um dos 

grandes feitos do cinema clássico narrativo foi precisamente esconder, suavizar o corte entre 

planos, de maneira a diminuir o impacto causado pela superposição de duas imagens 

diferentes. Entretanto, por mais que o corte pudesse ser escamoteado, o cinema permanecia e 

permanece sendo contido pela fragmentação e por sua posterior organização em um corpo 

fílmico. 

Buñuel, por outro lado, parece nunca ter se importado com tamanha prática, tendo 

sempre tido um enorme apreço pelo contraste entre imagens, não apenas em termos de 

conteúdo, mas em termos de aparição no filme. Tristana, bem como alguns de seus filmes 

franceses, atesta a qualidade onírica de uma sequência através da brusquidão com que se 

retorna à “realidade”. O corte operado entre esses dois mundos, entre essas duas imagens, é 

sentido pelo espectador, e é precisamente esse o efeito procurado por Buñuel. 

Tristana, apesar de se constituir como um filme repleto de longos planos – técnica 

característica do cineasta, que estimava as tomadas em continuidade (BUÑUEL apud 

KYROU, 1966) -, contém um elemento particularmente interessante. Há ao menos quatro 

sequências ao longo do filme que se apresentam, por muito tempo, como um plano-sequência, 

até serem abruptamente cortadas, divididas em dois longos planos. Tal estrutura se dá na 

sequência anteriormente comentada em que Don Lope e Tristana, dividindo a cena pela 

primeira vez, se despedem da casa em que a protagonista morava com a mãe; na sequência em 

que Don Lope, melancólico e embriagado, descobre, através de Saturna, que Tristana está de 

volta a Toledo, porém doente; no primeiro momento em que o espectador é exposto à imagem 

de Tristana enferma na cama, ainda pré-amputação; na sequência seguinte a esta, em que o 

médico revela a Don Lope a necessidade da amputação. Esse procedimento não apenas 

integra à forma fílmica o motivo da fragmentação como insiste na duplicidade que permeia 

toda a narrativa, transformando em dois blocos de planos uma sequência que, a priori, 

aparenta se figurar como um único plano. 

Para se pensar nessa relação entre o corte explícito (não mascarado) enquanto 

procedimento fílmico e sua reverberação nos conteúdos da narrativa, olhemos, agora, para O 
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funeral das rosas (Bara no sôretsu, Japão, 1969). Marcado por uma amálgama de ficção e 

documentário, o filme opera, a todo momento, a clara diferenciação entre a história contada e 

as entrevistas com os atores e com transeuntes nas ruas de Tóquio. O corte entre planos, neste 

caso, é tudo menos diluído, o que também se intensifica pela grande quantidade de inserts e 

pelos jump cuts que se apresentam, mais energeticamente, no plano em que Eddie, a 

protagonista, é enquadrada frente a um enorme mural de pôsteres do filme Édipo rei (Edipo 

re, Itália, 1967) - tragédia que, num momento posterior, se mostra central para a narrativa. 

A última sequência revela Eddie e seu amante, anteriormente visto nos primeiros 

minutos de filme, num quarto. O amante, por acaso, encontra uma fotografia em que 

aparecem Eddie, sua mãe e seu pai - este último com o rosto escondido pelas cinzas do  

cigarro que a mãe de Eddie, após ser abandonada pelo marido anos antes, propositalmente lhe 

jogou em cima. O espectador já sabe que Eddie matou a mãe. Agora, seu amante olha para a 

fotografia, e a expressão de horror em seu rosto diz tudo: ele é o pai de Eddie. Neste 

momento, a tragédia de Édipo rei se concretiza imediatamente na mente do espectador e só 

resta aguardar seu ápice. O amante vai até o banheiro e corta sua garganta com uma faca 

(Figuras 40 e 41). Eddie, ao encontrá-lo com a foto ao lado, compreende o significado do ato 

- o que é explicitado em apenas dois planos curtos: um close da fotografia do rosto do pai 

borrado pelas cinzas (Figura 42) e um plano da mãe de Eddie gargalhando (Figura 43) - e, 

com a mesma faca, fura ambos os olhos (Figuras 44 e 45). 

 
 

Figura 40 Figura 41 
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Figura 42 Figura 43 

 

 

 

 

Figura 44 Figura 45 

 

 

Não é tão somente o mural de pôsteres de Édipo rei que prenuncia tal clímax, mas 

também, e talvez de maneira ainda mais intensamente interiorizada, os inúmeros cortes 

empreendidos ao longo do filme, uma vez que se constituem enquanto elemento formal e 

estético que atinge diretamente a percepção sensorial do espectador. Além disso, essa 

sequência final contém um diálogo interessante com o segundo tipo de corte fílmico 

comentado anteriormente, o “corte móvel”, posto que o estopim de tamanho apogeu é, 

precisamente, a fotografia, que, estática, reporta a um outro momento da vida das personagens 

e representa, ao contrário do plano cinematográfico, uma “moldagem” que “organiza as forças 

internas da coisa de tal modo que elas atingem um estado de equilíbrio num certo instante 

(corte imóvel)” (DELEUZE, 1985, p. 36, grifo nosso). O fora de campo que, fatalmente, 

também é indicado pela fotografia, “resulta de um singular e definitivo corte que figura a 

castração e é figurado pelo ‘clique’ do obturador. Ele marca o espaço de uma ausência 
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irreversível, um espaço de onde o olhar foi afastado para sempre”
22

 (METZ, 1985, p. 87, 

tradução nossa). 

O corte fílmico, portanto, está presente tanto em sua condição mais palpável, o 

raccord, quanto em sua condição relacionada a um “todo que muda” (DELEUZE, 1985, p. 

34). De acordo com os sucessivos raccords e cortes móveis que um filme contém, esse todo, 

retrospectivamente, se forma novamente, modificado (ibid.). Em O funeral das rosas, o todo 

se transforma, na última sequência, na tragédia de Édipo rei. Em Tristana, a perna amputada 

move o todo em direção ao emblema inquietante da castração. Em ambos os casos, os 

elementos estéticos já se encaminham para esse ponto de transmutação; esta, portanto, emerge 

como estranhamente familiar quando de sua efetivação na tela. 

 
3.3 A montagem 

 
 

Através “das imagens-movimento e de suas relações” (DELEUZE, 1985, p. 42), 

portanto, o todo se organiza. Esse todo, que também é chamado por Deleuze de “duração”, diz 

respeito à ideia - ou à “imagem do tempo”, posto que “o agenciamento das imagens- 

movimento (...) [constitui] uma imagem indireta do tempo” (ibid., p. 43). Tal noção nos 

remete ao prolongamento da percepção teorizado por Chklovski e que, aqui, compõe parte 

essencial da problemática do inquietante; a montagem, isto é, esse procedimento considerado 

essencialmente cinematográfico, crucial para a evolução do cinema enquanto uma arte com 

linguagem própria, possui em seu cerne uma questão referente ao tempo, à durabilidade - de 

objetos, de elementos, de ideias. Ao mesmo tempo em que Chklovski afirma que o caráter 

estético desfamilizariante permite que o objeto seja percebido “não como uma parte do 

espaço, mas por sua continuidade” (CHKLOVSKI, 1976, p. 54), Deleuze entende o todo 

enquanto uma duração que muda incessantemente, uma vez que 

 
Por um lado, as partes e seus conjuntos entram em continuidades relativas, através 

de raccords imperceptíveis, de movimentos de câmera, de planos-seqüência de fato, 

com ou sem profundidade de campo. Entretanto, sempre haverá cortes e rupturas, 

ainda que a continuidade se restabeleça a posteriori, a mostrar claramente que o 

todo não está desse lado. O todo intervém por outro lado e numa outra ordem, como 

aquilo que impede os conjuntos de se fecharem sobre si ou uns sobre os outros, o 

que atesta uma abertura irredutível às continuidades, tanto quanto às suas rupturas. 

(DELEUZE, 1985, p. 41) 

 
22 

“(…) the off-frame effect in photography results from a singular and definitive cutting off which figures 

castration and is figured by the ‘click’ of the shutter. It marks the place of an irreversible absence, a place from 

which the look has been averted forever”. 
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Já se discutiu suficientemente como essas continuidades e rupturas se elaboram e 

emergem em Tristana, obra profundamente marcada pela imagem da castração e por sua 

paradoxal expansão para além dos limites da tela e da narrativa. Tal paradoxo, entretanto, é 

apenas aparente, uma vez que se justifica não só pelo efeito do inquietante que dele desponta, 

mas por sua presença necessária na linguagem fílmica tal como verificada até agora. A 

montagem funcionaria como que a grande síntese organizadora de todos os pequenos 

elementos de limitação e prolongamento investigados no presente texto - a saber, o 

enquadramento, o extracampo e o corte - que percebemos como erupções do inquietante 

cinematográfico. 

Tristana é uma obra composta de maneira mais ou menos linear, de forma a apresentar 

uma narrativa segundo critérios e regimes geralmente transparentes e causais. São nos 

momentos em que Buñuel foge a essa regra que devemos nos atentar, isto é, nas suspensões 

da linearidade e da fluidez da continuidade. Há casos em que os cortes entre planos, 

levemente irregulares e estranhos, denotam a mão ativa e produtora de significado do autor. Já 

se examinou anteriormente a sequência das migas, em que, inicialmente identificada como um 

plano-sequência, um corte desconcertante é realizado para logo depois reenquadrar Tristana e 

o sineiro de maneira quase idêntica ao início, porém com a profundidade de campo - os surdos 

- desaparecida. Neste caso, por ter como cena seguinte o campanário, a sensação 

remanescente é a de que não se sabe onde começa e onde termina o sonho de Tristana. Para 

além da dúvida que se instaura quando dessa apresentação de elementos oníricos, Buñuel 

também opera desnorteamentos em níveis mais realistas, sempre através da montagem. 

Ponderemos sobre um momento específico. 

Após chegar à sala e encontrar Tristana ajoelhada ao chão, limpando um líquido que 

deixara cair (Figura 46), Don Lope a manda parar imediatamente, alegando que, em sua casa, 

é Saturna quem deve servir a Tristana. Imediatamente, Don Lope retira os sapatos, 

reclamando do cansaço, ao que Tristana responde trocando-os pelas suas pantufas, ajoelhada a 

seu lado, ao bel-prazer do tio que, segundos antes, não a queria ver no nível do chão (Figura 

47). 

A campainha toca: Don Lope tem visita. A câmera, que até o momento fixava ambas 

as personagens no centro da imagem, deixa Don Lope sair de quadro pela direita (Figura 48) 

e espera Tristana sair da sala com os sapatos do tio nas mãos, fechando a porta atrás de si 

(Figura 49). O corte que se segue, mostrando Don Lope recebendo os visitantes na porta pela 
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qual entrara no início da sequência (uma porta que se encontra poucos metros à direita 

daquela fechada por Tristana), é desorientador (Figuras 50 e 51). Não apenas o movimento 

do corpo de Don Lope aparece, após o corte, da direita para a esquerda (quando, em se 

tratando de continuidade entre planos que se sucedem linearmente, esperar-se-ia que seu 

corpo entrasse no quadro seguinte da esquerda para a direita, de acordo com o espaço e a 

posição da câmera), mas esse próprio posicionamento da câmera, por manter uma angulação 

quase idêntica ao plano anterior, provoca um estranhamento. Buñuel localiza a câmera de 

maneira tal que a porta pela qual Tristana sai ainda é vista atrás de Don Lope, que, de perfil 

para ela, recebe os amigos por uma segunda porta à direita do quadro. De forma que a posição 

da câmera em ambos os planos é extremamente similar, ao mesmo tempo em que representa 

uma clara mudança. O corte seco entre os planos, portanto, choca e desconcerta, posto que 

não parece seguir as regras de angulação de câmera características do cinema clássico. Assim, 

ao deslocar a câmera levemente para a direita e manter a mesma angulação, o espaço da sala 

de Don Lope tal como o espectador o vê e o entende ao longo da sequência aparenta, pelo 

menos num primeiro momento, ter sofrido alterações em sua disposição. 

 
 

 
Figura 46 Figura 47 

 

 
Figura 48 Figura 49 
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Figura 50 Figura 51 

 

 

Tais momentos aberrantes e desorientadores afetam, inevitavelmente, a percepção do 

espectador. É esse o efeito que causa, também, a súbita revelação de uma sequência onírica no 

meio daquilo que poderia ser entendido como um registro realista dentro da narrativa. Ao 

submeter sua montagem a essa irregularidade desconcertante, Buñuel faz um convite à breve 

suspensão do desenvolvimento da narrativa – que, como visto até agora, é precisamente o 

procedimento que se situa no cerne do filme em questão: a interrupção da imagem e seu 

posterior resgate. 

Atentemos, neste momento, para outro filme que, em proximidade a Tristana, pode-se 

revelar extremamente sintomático no que se refere aos motivos recorrentes dessa estética, 

apoiados no procedimento da montagem. 

Alfred Hitchcock, com sua obra Marnie - confissões de uma ladra (Marnie, EUA, 

1964), opera a sugestão imagética vista em Tristana de maneira tão parecida quanto 

fundamentalmente dessemelhante. Acompanhando uma ladra profissional com problemas 

com a mãe, o filme estabelece, em pouco menos de dez minutos, a aversão sentida pela 

protagonista em relação à cor vermelha. Ao entrar na casa da mãe com um buquê de 

crisântemos brancos, encontra um arranjo de flores vermelhas (Figura 52) que imediatamente 

a desconcerta, fazendo-a retirá-las da sala, para fora de sua visão. O método utilizado por 

Hitchcock para demonstrar tamanha inquietação se apoia não apenas na trilha sonora como 

também numa espécie de avermelhamento da imagem - no caso, um close-up do rosto de 

Marnie (Figura 53). 

Diversos elementos irão, ao longo do filme, se juntar a essa primeira manifestação de 

que algo está errado. Em termos de narrativa, há o referido “acidente” da mãe, cuja causa o 

espectador é privado de conhecer até o final; a evidente desavença entre filha e mãe, 

provocada pelo fato de esta última rechaçar, a todo momento, o contato físico e emocional 

com a primeira, ao mesmo tempo em que atua como babysitter de uma criança vizinha para 
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quem desfere todos os carinhos que Marnie nunca ganhou; o pesadelo que Marnie 

continuamente tem, normalmente acompanhado de falas em tons infantilizados cujo vocativo 

é sempre “mãe” e do som de algum objeto batendo contra o vidro da janela do quarto; a 

repulsa pelo toque de qualquer homem. No nível dos elementos imagéticos, a tela 

avermelhada irá aparecer frequentemente, nos seguintes casos: quando Marnie se depara com 

a cor vermelha, quando Marnie sonha com algo desconhecido para o espectador, quando 

Marnie é confrontada com relâmpagos e trovões (Figuras 54 e 55). 

 
 

 
Figura 52 Figura 53 

 

 

 

 
Figura 54 Figura 55 

 

 

Neste caso, a evocação do vermelho indica explicitamente a existência de algo que 

foge ao conhecimento do espectador e que ultrapassa aquilo que está sendo representado na 

tela. É inevitável não inferir desses momentos a possibilidade de um trauma, talvez 

longamente reprimido por Marnie e que, quando entra em contato com alguns elementos que 

de certa maneira dialogam com ele, causa a reação de pânico e desconcerto ilustrada acima. 

Em Marnie, espera-se a elucidação desses pequenos elementos - imagéticos ou narrativos - 

que perpassam a totalidade do filme. O inquietante derivado desse procedimento é muito 

próximo do inquietante postulado por Freud (2010), baseado no retorno de algo familiar à 

psique e longamente reprimido por ela. De fato, ao final do filme desvenda-se o trauma que a 

memória de Marnie apagou por tanto tempo: sua mãe ganhava dinheiro através da 
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prostituição, e recebia os clientes na casa em que morava com Marnie, ainda criança. Em uma 

noite de tempestade, um dos clientes, ao tentar “consolar” a menina com medo dos trovões, é 

impedido pela mãe de tocar em sua filha, que também se acua diante do contato físico. Eles 

entram em uma luta corporal e, para ajudar a mãe que em certo momento é imobilizada pelo 

homem, Marnie o mata com um atiçador de lareira. 

Por mais que esse episódio seja extremamente ligado e inspirado pelas teses da 

psicanálise, é interessante observar como Hitchcock consegue refletir tais motivos de 

conteúdo psicanalítico no tratamento das imagens e de suas relações com o todo. 

Como visto anteriormente em Tristana, Buñuel empreende uma concepção de 

montagem que, a todo momento, trabalha o contraste entre imagens e permite que a 

“percepção salte e que não seja disciplinada, pois antes de mais nada, a montagem é algo que 

se realiza no tempo, mas num tempo que funciona sob o signo do devir – tudo afeta tudo que 

com ele se relacione” (TAVARES, 2016, p. 132). Hitchcock, por sua vez, também opera, com 

Marnie, a temporalidade e a continuidade dos diversos elementos imagéticos de um corpo 

fílmico através de sua relação com as rupturas da montagem. A constante retomada da 

imagem avermelhada pontua a existência de um não sei o quê que foge ao conhecimento do 

espectador e que reporta a algo que ultrapassa aquilo que é exposto na tela. Esses elementos, 

retrospectivamente, se organizam de maneira a significar o trauma vivido por Marnie quando 

criança. Entretanto, ao se articularem ao longo da narrativa, atuam como pequenas suspensões 

na linearidade do cinema clássico que proporcionam um encadeamento de imagens que se dá 

não apenas na própria materialidade do filme, como na própria capacidade perceptiva do 

espectador. Confrontado com esses “soluços” imagéticos, o espectador é instigado a pensar 

sobre o todo, sobre o prolongamento inevitável de cada plano fílmico em direção a algo cuja 

percepção ainda não foi capaz de apreender. Ao ser recompensado com uma explicação ao 

final do filme, recuperam-se tais imagens avermelhadas, agora ressignificadas. Não apenas o 

trauma de Marnie desponta a partir de pequenos elementos familiares, porém reprimidos, mas 

a própria organização das imagens e suas relações entre si e com o todo propiciam essa 

liberação de consciência ao final de sucessivos choques desconcertantes. 

Talvez resida aí uma das diferenças cruciais entre ambas as obras, Tristana e Marnie 

(que, não por mera coincidência, levam suas protagonistas ao título do filme). No filme de 

Hitchcock, Marnie é forçada, pelo amado Mark, a enfrentar seu trauma reprimido. Neste 

momento, é inevitável comparar sua submissão com a de Tristana. Entretanto, a lembrança do 

“acidente” da mãe parece de fato promover uma reconciliação entre as duas, e o final do filme 
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é quase que um final feliz - Marnie dizendo a Mark que prefere ficar com ele a ir para a 

prisão, e os dois entrando no carro e indo embora da casa de sua mãe, num plano geral que 

enquadra tanto a rua com crianças brincando quanto a baía com seus variados barcos, num 

belo dia de sol. O resgate da causa dos ataques de pânico de Marnie, portanto, leva a um 

alívio de consciência e tudo parece se resolver. Em Tristana, ao contrário, não apenas o 

resgate dos elementos de ruptura culmina em algo ainda mais desconcertante - a perna 

amputada -, mas a própria sequência final do filme retoma o sistema de repetições que lhe 

perpassa. Apesar de Don Lope, o algoz de Tristana, morrer, a sensação não é de resolução 

total; Buñuel insiste, até o final, numa manutenção da ordem de aprisionamento, com planos 

passados do filme reaparecendo em suas posições inversas. 

Tristana, bem como Marnie, termina com duas personagens se afastando da câmera 

rumo ao desconhecido (Figuras 56 e 57); porém, no caso da obra de Buñuel, esse afastamento 

não suscita a noção de conclusão. Ao mostrar imagens passadas que o espectador reconhece, 

muda o último plano, referente à primeira sequência do filme, pontuando ainda mais a 

sensação do estranhamente familiar concebido por Freud, posto que até mesmo a repetição - 

que poderia, por si só, causar uma inquietação - é subvertida em algo levemente irregular e, 

por isso mesmo, estranho. 

 
 

 
Figura 56 Figura 57 

 

 

Pode-se inferir de tudo isso que há uma clara diferenciação entre ambas as obras e que 

ela se revela, sobretudo, no tratamento da dimensão temporal das imagens, posto que, 

enquanto o inquietante em Marnie se refere a um trauma do passado, deslocado para o 

presente, o inquietante de Tristana diz respeito a um trauma ainda não consumado, que se 

realizará no futuro. 

As suspensões imagéticas promovidas pelas rupturas no nível da narrativa, portanto, 

indicam a existência de algo além; algo inalcançável, mas pressentido. A experiência estética 
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do inquietante se desenrola dessa maneira. Por se tratar de uma aproximação entre duas 

instâncias claramente opostas - o corte/a suspensão e o prolongamento -, a potência do 

estranhamento é exacerbada. 
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Considerações finais 
 

Depreende-se dessas ruminações, portanto, que o fenômeno do inquietante está 

intimamente vinculado com o ato de filmar e de organizar as imagens em um corpo fílmico. 

Pautado no ressurgimento de imagens longamente amortecidas e tornadas ocultas, através de 

tensões cujas faíscas irrompem da castração - e do aparente paradoxo no prolongamento que a 

acompanha -, o inquietante cinematográfico, enquanto estética, exerce sua potência 

significativa no cerne da percepção do espectador. Imagético, o inquietante cinematográfico 

não poderia existir sem sua dimensão fundamentalmente temporal, de durabilidade, uma vez 

que é a construção do tempo segundo a qual essas imagens aparecem, somem e reaparecem 

que dita a forma em que o espectador irá assimilá-las e experimentá-las. 

Aqui, atentamos a obras fílmicas que levaram a seu interior narrativo o motivo da 

mutilação – a maioria delas estreitamente conectada a laços familiares e sanguíneos (seja no 

caso do tio e da sobrinha Tristana, do pai, da mãe e da filha Eddie ou da mãe e da filha 

Marnie). Em Buñuel, particularmente, o desmembramento no nível mesmo da narrativa pode 

ser verificado em diversos filmes – o fiel com as mãos amputadas (Figura 58) em Simão do 

deserto (Simón del desierto, México, 1965); a manequim, sósia da amada de Archibaldo, cuja 

perna se solta do resto do corpo antes de ser queimada (Figura 59) em Ensaio de um crime 

(Ensayo de um crimen, México, 1955); o olho cortado em Um cão andaluz (Figura 60). A 

perna, também, é uma imagem recorrentemente fetichizada em sua filmografia – as pernas do 

demônio-colegial interpretado por Silvia Pinal em Simão do deserto (Figura 61); as pernas da 

professora que ficam expostas a um Archibaldo criança, após morrer baleada em Ensaio de 

um crime (Figura 62); o leite derramado nas pernas de Meche em Os esquecidos (Figura 63). 

 

 

 

 
Figura 58 Figura 59 Figura 60 
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Figura 61 Figura 62 Figura 63 

 

 

 

É evidente, entretanto, que o inquietante tal como postulado nestas páginas não se 

encerra nessas representações do corte – elas apenas o evidenciam de maneira mais cristalina. 

Por se tratar de uma construção estética que atua primordialmente nas linhas mais tênues da 

percepção, há que se considerar sua presença até mesmo em filmes que não incorporam a 

castração em sua manifestação narrativa, mas que, ainda assim, operam o jogo do obscuro, da 

dissimulação, do ressurgimento e da ressignificação das imagens. 

De forma que é possível desenvolver ainda mais a presente discussão a partir de outros 

elementos cinematográficos, já que não apenas as ferramentas linguísticas, mas a própria 

estrutura material da exibição fílmica pressupõe e demanda certo assombramento. No caso da 

tela, por exemplo, pode-se deter a atenção no fato de que sua função “não é apenas nos 

permitir ver (o filme), mas também, como o próprio nome indica, nos ocultar (da realidade)”
23

 

(BONITZER, 1990, p. 293, tradução nossa). Assim, diante da tela, cercado pela escuridão, 

mais ou menos entorpecido pelos estímulos de imagens, luzes e sons, o espectador aceita, de 

forma geral, a força emocional e sensível que emana da representação fílmica, sendo 

a primeira apreensão lógica [do filme] (...) tão fugaz que a verdadeira ideia, aquela 

que a imagem pode gerar, só se produz depois que o sentimento foi envolvido e sob 

a sua influência. Mesmo quando amplia convicções que, posteriormente, poderão ser 

confirmadas pelo raciocínio, o filme continua a ser, por si só, (...) um caminho sobre 

o qual a propagação do sentimento ganha em velocidade sobre a formação da ideia. 

É um caminho romântico, acima de tudo. (EPSTEIN, 1983, p. 295). 

 

 
Ademais, pode-se empreender uma reflexão que examine de maneira mais incisiva os 

motivos do surrealismo, principalmente o onirismo que, apesar de termos comentado, não 

constituiu foco principal. A aproximação entre cinema e sonho é muito clara e contribui, 

 
23 

“(...) the function of the screen is not just to allow us to see (the film), but also, as its name indicates, to  

conceal us (from reality)”. 
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fatalmente, para diversos processos perceptivos; em ambos as instâncias, há o isolamento de 

“detalhes representativos, produzindo-os no primeiro plano dessa atenção que eles mobilizam 

inteiramente” (EPSTEIN, 1983, p. 295), as fusões e os escurecimentos, as “reduções ou 

distensões voluntárias [do tempo e do espaço]” (BUÑUEL, 1983, p. 336) - ou seja, elementos 

que, aqui, se mostraram extremamente sintomáticos para a discussão do inquietante. Se não 

nos detivemos a esse aspecto do cinema foi por julgarmos a discussão acerca da obra de 

Buñuel já suficientemente ocupada de tal problemática, por se tratar de um conjunto de 

narrativas que possuem “essa característica ‘parcimoniosa, indigente, lacônica’ que Freud 

atribui ao sonho”
24

 (BONITZER, 1970, p. 5, tradução nossa). 

Outro ponto de articulação importante, e que, aqui, comentamos de maneira sucinta, 

diz respeito ao fetichismo no campo do cinema. Tristana, um melodrama carregado de 

erotismo – bem como a grande maioria das obras de Buñuel -, opera o jogo do fetiche de 

forma exemplar. Aqui, jogo deve ser entendido no sentido dado por Metz (1985) ao afirmar 

que, enquanto a fotografia em si se transforma mais facilmente em um fetiche, o cinema joga 

(realiza uma brincadeira sacana, levemente pervertida) com “o terror e o prazer do fetiche, 

com sua combinação de desejo e medo (...)”
25

 (ibid., p. 88, tradução nossa) através dos cortes 

entre planos e das mudanças de enquadramento. O fetiche, portanto, “está relacionado à morte 

em termos de castração e medo, ao fora de campo em termos do olhar ou do vislumbre”
26

 

(ibid., p. 85, tradução nossa). Ao delegar à perna de Tristana o corte e o fora de campo de 

mais alta potência sugestiva em toda a narrativa, Buñuel joga com os temores interiorizados e 

dissimulados apontados pela psicanálise ao mesmo tempo em que referencia sua própria 

filmografia e, incontestavelmente, faz abalar a imagem da estrela francesa Catherine Deneuve 

- o que confere um valor de choque ainda maior à visão da perna solitária e à assombração da 

perna ausente. 

Em suma, elencamos alguns elementos específicos para desenvolver a presente 

análise, mas há, ainda, diversas ramificações possíveis a seguir para se consolidar ainda mais 

a compreensão do inquietante cinematográfico. Também é admissível a contemplação de 

outros filmes que certamente dialogam e enriquecem nossas ponderações, mas que não 

conseguiram obter seu espaço nos capítulos anteriores. Desde os cabelos cortados da boneca 

24 
“(...) ce caractere parcimonieux, indigent, laconique que Freud attribue au rêve”.  

25 
“(...) cinema literally plays with the terror and the pleasure of fetishism, with its combination of desire and 

fear”. 
26 

“The fetish is related to death through the terms of castration and fear, to the off-frame in terms of the look, 

glance, or gaze”. 
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que se transmutam no perecimento da enclausurada Ana (Figuras 64 e 65), em Ana e os lobos 

(Ana y los lobos, Espanha, 1973), até os aparelhos ginecológicos (Figuras 66 e 67) cuja 

potência imagética é tão forte que é apenas brevemente sugerida para posteriormente se 

transformar na arma de liquidação do duplo (e do Eu) em Gêmeos – mórbida semelhança 

(Dead ringers, Canadá, 1988), o que se verifica, continuamente, em diversas obras 

cinematográficas, é a incorporação narrativa da castração ecoando a própria estrutura formal 

do cinema. 

 

 

 

 
Figura 64 Figura 65 

 

 
Figura 66 Figura 67 

 

 

Assim, um dos aspectos mais importantes que deve ser guardado da presente discussão 

diz respeito ao modo segundo o qual essas imagens de ruptura se organizam e se relacionam 

entre si para, então, atingir o fenômeno do inquietante. Essas imagens, por si só, não poderiam 

atingir o inquietante senão por intermédio de redes sutis, ainda que intensas, de significação 

entre cada unidade de plano e o todo que a contém. Evidente que cada cineasta desenvolve tal 

rede a seu próprio modo, estilo e intenção; porém, o local de chegada tende a ser o mesmo, 

isto é, a imagem enquanto potência, enquanto ponto de convergência e, ao mesmo tempo, de 

disseminação dos motivos estéticos da suspensão e do prolongamento. De maneira que a 

forma obscura, tal como preconizada por Chklovski e Freud, ao invés de representar uma 

mera manifestação do conteúdo, possa “gerar também um conteúdo complementário com uma 
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dinâmica própria, independente, e inclusive diferente, do conteúdo principal”
27

 (OLIVAR, 

1971, p. 7, tradução nossa). 

Sobre o surrealismo, Ismail Xavier afirma que “não bastam as transformações no 

conteúdo das cenas filmadas (...). É preciso introduzir a ruptura no próprio nível da 

estruturação das imagens, no nível da construção do espaço (...)” (XAVIER, 1984, p. 95, 

grifo nosso) - e, poder-se-ia completar, no nível da construção do próprio tempo. O que se 

tentou demonstrar até então é que tal abordagem não diz respeito apenas aos filmes 

considerados “surrealistas”, uma vez que um dos mais fortes alicerces da própria linguagem 

cinematográfica é, precisamente, tal ruptura apontada por Xavier. Seria irresponsável pensar 

na “ruptura” apenas em termos de eventuais descontinuidades entre planos, ou de rejeição da 

lógica da causalidade, quando o ato mais básico de pôr algo em quadro e organizar os planos 

num corpo fílmico demanda, inevitavelmente, o corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 
“(…) a veces puede generar también un contenido complementario con una dinámica propia, independiente, e 

incluso diferente, de la del contenido principal”. 
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