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RESUMO 

 

Desde as mais antigas discussões filosóficas a respeito das artes, o problema relacionado ao 

impacto das obras sobre a ordem moral da sociedade sempre se revelou um de seus temas 

mais polêmicos. Inúmeros pensadores, por exemplo, já postularam que as produções artísticas 

possuem uma habilidade especial na manipulação de nossos julgamentos do que é “certo” e 

do que é “errado” em nosso mundo. Tais reflexões, longe de terem ficado restritas ao espaço 

abstrato dos intelectuais, trancados em bibliotecas e mergulhados em divagações genéricas, 

muitas vezes invadiram o mundo cotidiano, onde vivem as pessoas comuns – seja na compre-

ensão dos espectadores de que determinados conteúdos são imorais e deveriam ser evitados; 

seja na decisão que políticos dos mais diversos países tomam ao optarem pela censura de um 

trabalho específico. Eis que, com o florescimento de correntes distintas dentro da filosofia e 

com o avanço tecnológico adquirido ao longo dos últimos séculos, algumas das noções ofere-

cidas sobre o assunto se tornaram menos plausíveis enquanto outras passaram a receber um 

maior destaque por parte dos estudiosos. Esta monografia é uma tentativa de expor uma pos-

sível linha de raciocínio, alinhada a uma teoria conhecida vagamente como “cognitivista”, que 

possa se mostrar útil diante do enigma deixado pelo suposto problema ideológico provocado 

pelas artes – neste caso, o cinema e os demais conteúdos audiovisuais – na sociedade. 

Palavras-chave: Cinema e psicologia; Teoria cinematográfica cognitivista; Psicologia moral. 
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ABSTRACT 

 

Ever since the oldest philosophic discussions about the arts, the problem related to the impact 

of the works on the moral order of society always appeared as one of its most polemic themes. 

Countless thinkers, for instance, have already postulated that the artistic productions possess 

some special ability on manipulating our judgments about what is "right" and what is 

"wrong". Such reflections, far from having been restricted to the abstract space of intellectu-

als, locked in libraries and dipped in generic ramblings, have often invaded the everyday 

world, where the common people live - whether it's on the spectators' comprehension that 

particular contents are immoral and should be avoided; or on the decision that many politi-

cians from different countries take to opt for censorship a specific artwork. Behold, with the 

flourishing of distinct schools within the philosophy and the technological progress obtained 

over the past centuries, some notions provided about the subject have become less plausible 

while others have received greater prominence by the scholars. This monograph is an attempt 

to expose a possible train of thought, aligned with a theory loosely known as “cognitivist”, 

that may reveal itself to be useful in face of the puzzle left by the alleged ideological problem 

provoked by the arts – in this case, the cinema and other audiovisual content – in society. 

 

Keywords: Film and psychology; Cognitive film theory; Moral psychology. 
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1. INTRODUÇÃO.  

Dois sujeitos conversam sobre como seria uma sociedade ideal. Ou, para ser mais exa-

to, apenas um deles fala enquanto o outro passa seu tempo concordando de maneira lacônica. 

Fato é que ambos parecem estar de acordo que, dentro da civilização supostamente perfeita 

que é o tema da discussão, todos os indivíduos deveriam agir do jeito mais racional possível. 

Isto é, por mais que os cidadãos viessem a enfrentar eventos inesperados que lhes provocas-

sem emoções intensas – como a raiva ou o medo –, a melhor coisa a se fazer seria, em qual-

quer circunstância, controlar o sentimento e reagir usando somente a razão. Afinal, tomar al-

guma decisão de cabeça quente, além de ser uma má ideia, muitas vezes leva a atitudes que 

vão contra o que o povo definiu como o que é moralmente correto. 

O papo entre os dois sujeitos continua e o mais falador decide comentar o papel que as 

artes teriam dentro de seu povoado utópico. De acordo com ele, para que tudo funcionasse 

sem nenhum problema, os habitantes da sociedade em questão precisariam enxergar os produ-

tos artísticos como um grande perigo para a ordem social. De certa forma, isso faz bastante 

sentido – ao menos se levarmos em consideração o pouco que já encontramos anteriormente 

no diálogo. Mas vale ilustrar o argumento pegando um exemplo que eles usam: a arte feita 

pelos contadores de histórias. Os narradores quase sempre estão tratando de triunfos heroicos, 

derrotas lamentáveis, episódios apaixonantes ou aventuras excitantes – até porque, como o 

próprio homem de nossa conversa bem nota, não há nada de muito interessante a se dizer so-

bre quem vive a vida moderada que ele tanto admira. Porém, eis aí um problema. Pois, se on-

de entra a emoção, sai a razão; e se as obras de arte constantemente tentam provocar nossas 

emoções; então, pela lógica, os artistas visam evocar nosso lado mais irracional. Consequen-

temente, eles representam um risco para a moralidade. 

Eis aí uma adaptação consideravelmente grosseira de um trecho da conversa entre os 

personagens de Sócrates e Glauco, exibida em “A República” (PLATÃO, 1997). Eis também 

uma das visões mais influentes dentre os pensadores das artes ao longo dos quase dois mil e 

quinhentos anos que nos separam dos gregos abordados. Entretanto, o mais interessante disso 

é que, embora possa não parecer tão evidente a princípio, tal debate está longe de ser uma 

mera abstração de filósofos, trancados dentro de suas salas e mergulhados em seus livros e 

suas divagações. As repercussões da polêmica que eles alimentam provocam ondas que atin-

gem de diversas formas a vida das pessoas comuns que, superficialmente falando, pouco ou 

nada teriam a ver com o tema. 
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Vale a pena mencionar algumas dessas consequências. Primeiramente, os próprios ar-

tistas podem se envolver na discussão e, com isso, eles podem optar por produzir obras que 

tentem ao menos amenizar o problema ideológico de suas criações. Conforme será abordado 

nesta monografia, o “teatro épico” de Bertolt Brecht ou os filmes das “novas ondas cinemato-

gráficas” dos anos 1960, como aqueles realizados por Jean-Luc Godard na França ou por 

Glauber Rocha no Brasil, são grandes demonstrações das vezes em que tal situação ocorreu. 

Em segundo lugar, observando circunstâncias mais corriqueiras, pais podem se preocupar 

com o excesso de violência no videogame dos filhos ou, de uma maneira mais ampla, a socie-

dade como um todo pode se incomodar com o sensacionalismo sanguinário ou o apelo sexual 

presentes na televisão. Assim, ainda que inconscientemente, os que se sentem perturbados 

pelo que é representado na tela estão ecoando aquela mesma hipótese do pensamento platôni-

co descrita acima. Mas uma terceira e mais impactante repercussão pode ser vista quando o 

debate é levado até os políticos. Ao longo da história, nas mais diversas nações – não necessa-

riamente nas que operam dentro de regimes nitidamente autoritários, mas também em inúme-

ros lugares normalmente tidos como democráticos –, governantes promoveram a censura de 

obras consideradas imorais ou, no sentido oposto, incentivaram a produção de obras que pu-

dessem servir para a educação moral. O governo militar brasileiro compõe um exemplo típico 

de estado censor – seja daquilo que supostamente ia contra a moral cristã até aquilo que apre-

sentava um caráter “subversivo” –, enquanto os filmes hollywoodianos e a recorrente exalta-

ção de um nacionalismo estadunidense exemplificam perfeitamente como um “valor ideal” 

pode ser propagandeado. 

Mas em que estágio nos encontramos atualmente diante da polêmica erguida por Pla-

tão? Quais alternativas nós podemos oferecer hoje – com toda a literatura desenvolvida nos 

últimos dois milênios sobre a moralidade, a mente humana e as artes – para explicar a suposta 

influência das obras artísticas no funcionamento da ordem social? São estas as dúvidas que 

são elaboradas com maiores detalhes no restante da monografia. Vale ressaltar, desde já, que 

não há aqui a pretensão de alcançar uma conclusão exata, até porque ainda estamos muito 

longe de encontrar evidências capazes de mostrar teorias extremamente sólidas sobre o assun-

to. Contudo, graças às inúmeras linhas filosóficas de raciocínio disponíveis e aos diversos 

avanços tecnológicos e científicos dos últimos séculos, talvez possamos ao menos apontar um 

caminho interessante a ser seguido na tentativa de descobrir um corpo de estudos mais coeso e 

que consiga oferecer previsões mais satisfatórias do mundo ao nosso redor. 

Por exemplo, com muita frequência, os estudiosos de cinema propuseram algum mo-

delo para a compreensão de como nossas mentes funcionam enquanto assistimos a um produ-
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to audiovisual. Alguns adotaram noções mais intuitivas, tomando conceitos do senso comum 

como base para o desenvolvimento de teorias mais aprofundadas. Outros buscaram escolas já 

consolidadas dentro dos departamentos de psicologia para justificar suas hipóteses. Tais con-

tatos estabelecidos entre as duas disciplinas – os Estudos de Cinema e a Psicologia – são o 

tema principal do primeiro capítulo desta monografia. Nele exponho três correntes que se 

destacaram no decorrer do último século, partindo da teoria do psicólogo alemão Hugo Müns-

terberg, elaborada ainda em 1916, passando pelas noções do cineasta soviético Sergei Eisens-

tein, associadas à escola da montagem russa da primeira metade do século XX, mas também 

repletas de peculiaridades e idiossincrasias, e chegando ao modelo que predominou entre os 

intelectuais da sétima arte do final da década de 1960 até, por assim dizer, os dias de hoje, 

sendo resumida nos estudos do francês Christian Metz. 

Resta aqui explicar que o recorte realizado nesta monografia, ao deixar de fora uma 

parcela imensa da teoria cinematográfica, seguiu a dois critérios básicos. O primeiro deles foi 

a escolha de vertentes que nitidamente dialogassem com correntes da psicologia presentes no 

setor acadêmico ou clínico. Münsterberg ocupava uma cadeira no departamento de psicologia 

experimental de sua universidade; Eisenstein explicitamente abordava as propostas de Ivan 

Pavlov, além de manter um contato pessoal com Alexander Luria e Lev Vygotsky; Metz re-

correu a textos destacados entre os psicanalistas (Freud e Lacan, mais especificamente) em 

suas reflexões. O segundo critério foi a preferência por propostas que se revelassem contras-

tantes o bastante para serem isoladas e que, ao mesmo tempo, fossem extremamente influen-

tes durante a história. Seguem três exemplos de como isso se refletiu na pesquisa: uma verten-

te relacionada à psicologia da Gestalt, adotada por Rudolf Arnheim, acabou sendo diminuída 

e transformada em um comentário mínimo dentro da síntese da obra de Münsterberg; os ou-

tros pensadores que compuseram o grupo da montagem soviética, como Lev Kuleshov (céle-

bre pelo efeito psicológico que leva seu nome), acabaram em segundo plano diante da exposi-

ção dos pensamentos de Eisenstein; e demais estudiosos relacionados à teoria cinematográfica 

psicanalítica, como Laura Mulvey ou Jean-Louis Baudry, acabaram englobados sob o tópico 

que destaca Christian Metz. É evidente que, com isso, não faço justiça à pluralidade de visões 

e às várias nuances dentro de cada campo de análise – na melhor das hipóteses, espero conse-

guir apontar caminhos possíveis para, caso exista o interesse, o leitor possa se guiar em dire-

ção a um espaço que lhe pareça digno de maior aprofundamento. 

Já no segundo capítulo do texto me dedico a traçar um breve histórico da psicologia 

moderna – isto é, desde que a disciplina começou a se desgarrar da aba da filosofia e passou a 

se considerar um campo autônomo, realizando um maior número de investigações empíricas 
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típicas das ciências –, me focando na corrente que a partir da década de 1950 veio a se conso-

lidar sob o termo de “cognitivismo”. Além de uma rápida elaboração de como teria ocorrido o 

movimento da chamada “revolução cognitiva”, há um destaque para como tal vertente se ex-

pandiu para outras disciplinas (a linguística, a antropologia, a computação e assim por diante) 

constituindo aquilo que viria a ser denominado de “ciência cognitiva”. A partir daí, a mono-

grafia exibe algumas premissas básicas dos pesquisadores adeptos de tal corrente, revelando 

também como suas noções acabaram incorporadas por alguns dos teóricos de cinema em me-

ados dos anos 1980, se contrapondo às teses que predominavam no período – aquelas associ-

adas especialmente à psicanálise e à semiologia. Conforme será visto mais adiante, os argu-

mentos utilizados aqui para a construção de uma explicação de como os produtos audiovisuais 

podem influenciar nossos julgamentos morais são derivados de um entendimento que os 

“cognitivistas” vêm produzindo a respeito da mente humana. Por conta disso, constam no 

capítulo em questão os fundamentos metodológicos frequentemente utilizados pela teoria ci-

nematográfica cognitivista – salientados através de obras como “Narration in the Fiction 

Film” (BORDWELL, 1985), “A Case For Cognitivism” (BORDWELL, 1989a) e “Post-

Theory: Reconstructing Film Studies” (CARROLL; BORDWELL, 1996) – juntamente com 

as diversas críticas direcionadas às suas propostas concorrentes. 

No terceiro capítulo a temática principal enfim é abordada. Fazendo uso dos métodos 

de análise expostos até tal ponto do texto, é feita uma procura pelas formas através das quais 

seria possível utilizar os produtos audiovisuais para manipular os julgamentos morais do pú-

blico – isto é, sobre qual seria a capacidade das obras de arte serem empregadas como ferra-

mentas ideológicas. Em um primeiro momento, são relatadas algumas das pesquisas desem-

penhadas pela disciplina conhecida como “psicologia moral”, que visa entender como os cé-

rebros humanos tendem a definir o que seria “certo” e o que seria “errado. Em seguida, seria 

estabelecido um contraponto com duas das principais visões a respeito do assunto, geradas a 

partir dos conceitos do dramaturgo Bertolt Brecht e do filósofo Louis Althusser e que, de cer-

ta maneira, ainda podem ser encontradas dentro da teoria cinematográfica. Tendo identificado 

as discrepâncias entre o argumento exposto nesta monografia e aqueles oferecidos pelos 

brechtianos e althusserianos, são relatadas algumas discussões sobre o papel das artes dentro 

do sistema moral da sociedade. 
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2. CINEMA E PSICOLOGIA 

Os estudos de cinema, assim como quaisquer outros campos do conhecimento, podem 

se dedicar à pesquisa dos mais variados temas. Mais do que isso, eles podem optar por inúme-

ros métodos distintos de abordagem dos assuntos escolhidos. Tamanha pluralidade certamente 

constitui um dos fatores mais enriquecedores que os estudiosos encontram na área. Entretanto, 

para fins analíticos, nós podemos enquadrar todas as incontáveis linhas de investigação possí-

veis dentro de três espaços mais bem definidos no âmbito acadêmico do cinema: a história, a 

crítica e a teoria. Tal delimitação nitidamente exige um esforço considerável para ser feita, 

bastando notar que os setores indicados constantemente se revelam interdependentes, separa-

dos por fronteiras extremamente difusas. Mesmo assim, uma vez feitas estas considerações, 

podemos grosseiramente estabelecer as funções principais de cada ramo indicado da maneira 

que segue. 

O primeiro dos setores, a história do cinema, se dedicaria à documentação de como os 

produtos audiovisuais teriam se desenvolvido ao longo do tempo – seja nas alterações quanto 

à maneira pela qual são apresentados aos espectadores (isto é, se são sonorizados, coloridos, 

possuem muitos ou poucos cortes, têm curtas ou longas durações, trazem narrativas causais e 

assim por diante), seja nos diferentes processos que ocorrem por trás das obras (isto é, em que 

contexto elas foram feitas, quais indústrias as produziram ou distribuíram, como os funcioná-

rios envolvidos se organizavam e assim por diante). Vale notar ainda que, ao contrário do que 

acontecia décadas atrás, a formação de uma história “canônica” está cada vez mais difícil de 

ser sustentada. Afinal, constantemente estão surgindo versões de acontecimentos pouco co-

nhecidos – ou simplesmente ignorados – que contradizem afirmações até então consagradas, 

conduzindo a incessantes reformulações do que vinha se mantendo como sólido. Talvez os 

exemplos mais célebres de como isso vem ocorrendo se refiram à “criação do cinema”. Os 

famosos irmãos Lumière disputam o posto de inventores com incontáveis outras pessoas que, 

por volta da mesma época – ou até mesmo antes –, fizeram e exibiram aparelhos muito pare-

cidos com o dispositivo cinematográfico em outros pontos do planeta (BORDWELL; THO-

MPSON, 2009). Ou ainda, para citar uma situação mais próxima, existem evidências – ou, 

para ser mais exato, o que se destaca é a falta delas – que levam a crer que a “primeira filma-

gem feita no Brasil”, atribuída a Affonso Segretto, nunca chegou a ser exibida (BERNAR-

DET, 1995), de modo que, alguns mais desconfiados, suspeitariam de que a gravação sequer 

tenha ocorrido. 
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Já o segundo setor indicado, a crítica cinematográfica, possivelmente é aquele que 

mais vezes extrapola o âmbito acadêmico, atingindo a sociedade como um todo. Antes de 

tudo, qualquer cidadão, após sair da sala de cinema ou terminar de acompanhar um programa 

de televisão, está inclinado a emitir uma opinião própria a respeito do que viu. Certamente, o 

argumento do espectador típico não tem como meta lançar hipóteses altamente elaboradas do 

que foi passado. O que ele sentiu já é suficiente para tecer um juízo de valor e debater com o 

colega ao lado. Mas, em uma escala mais especializada, tomamos o crítico de arte geralmente 

como o jornalista ou qualquer outro tipo de intelectual que escrever diária ou semanalmente 

sobre os trabalhos que por alguma razão lhe chamam a atenção. E, como se pode notar, seus 

métodos nem sempre são os mesmos. Alguns deles, por exemplo, adotam critérios reconheci-

damente subjetivos; já outros profissionais, de maneira oposta, buscam o embasamento em 

literaturas ligadas à estética ou em seus conhecimentos de outras obras semelhantes àquela 

que está sendo analisada. Alguns deles erguem debates sem fugirem das narrativas tornadas 

explícitas pelos cineastas; outros, que tentam encontrar uma mensagem implícita do artista 

através de padrões de raciocínio cujas estratégias retóricas já foram extensamente examinadas 

(BORDWELL, 1989b), por vezes se arriscam para além do óbvio e, como não poderia deixar 

de ser, não raramente atingem conclusões dignas de suspeita. Fato é que, assim como foi visto 

a respeito da história do cinema, a crítica cinematográfica dificilmente também vai se deparar 

com um modelo “canônico” de abordagem. 

Por fim, o terceiro e último campo citado, a teoria cinematográfica, parece ser um lo-

cal de definição mais obscura do que os dois anteriores. De uma maneira bastante abrangente, 

podemos dizer que o teórico é aquele sujeito que visa elaborar conceitos que tornem o diálogo 

entre os pesquisadores de sua área mais fácil. Assim, tanto o indivíduo que estuda a relação da 

paranoia anticomunista com o cinema hollywoodiano da Guerra Fria quanto o intelectual que 

busca compreender quais cenas de filmes nos levam a sentir tristeza estão, em algum grau, 

moldando teorias a respeito do meio audiovisual. Ambos mergulham em uma imensidão de 

dados concretos – como planilhas de orçamentos, resultados estatísticos, relatos de testemu-

nhas e assim por diante – para encontrar certos padrões que saltem aos olhos. Com tais repeti-

ções em mãos, devidamente demarcadas, eles tentam elaborar hipóteses que forneçam possí-

veis causas por trás delas. Mas, outra vez, os métodos a serem utilizados nesta última tarefa 

podem seguir pelos mais variados caminhos, atravessando inúmeras disciplinas para a con-

cepção de uma conclusão coerente. No primeiro caso citado – o de Hollywood na Guerra Fria 

–, por exemplo, é quase certo que o teórico precisaria recorrer aos escritos de cientistas polít i-

cos e historiadores na tentativa de entender a situação do mundo no período que seguiu a Se-
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gunda Guerra Mundial. Afinal, sem um conhecimento mais aprofundado da acirrada bipolari-

dade política da época, o estudo do papel que o cinema poderia desempenhar em tal cenário 

tenderia a ser pouco frutífero. 

Porém, é o segundo exemplo utilizado que parece estar mais próximo do que é reali-

zado daqui por diante na monografia. Pois, com grande probabilidade, o teórico que deseja 

estudar como os filmes podem nos deixar entristecidos precisaria, antes de tudo, tentar enten-

der como nós podemos sentir tristeza. Isto é, o pesquisador teria que buscar compreender os 

mecanismos por trás das emoções humanas antes de finalmente erguer sua tese a respeito de 

como o cinema trabalharia a questão. Ele teria, portanto, que recorrer aos incontáveis modelos 

que, ao longo da história, foram desenvolvidos para explicar as complexidades das mentes dos 

indivíduos. Modelos que, embora muitas vezes sejam gerados pelo senso comum – uma vez 

que todos nós somos capazes de supor o que passa na cabeça das outras pessoas que nos cer-

cam, com base especialmente no que nós próprios sentimos (PLANTINGA, 2011) –, são su-

plementados, corrigidos e debatidos de uma forma mais clara dentro do círculo dos psicólo-

gos. 

No decorrer deste primeiro capítulo, trato dos diálogos estabelecidos entre os teóricos 

de cinema e as correntes da psicologia de suas respectivas épocas, me focando nas figuras do 

alemão Hugo Münsterberg, do soviético Sergei Eisenstein e do francês Christian Metz. Cada 

um deles, conforme será mostrado, embora estivesse escrevendo a respeito do meio cinema-

tográfico, apresentou algum relacionamento mais profundo com as propostas em vigência nos 

debates promovidos pelos psicólogos. 

2.1. Hugo Münsterberg: O cinema como forma de arte independente. 

Durante as primeiras décadas de sua existência, o cinema frequentemente se viu rebai-

xado pelos críticos e cronistas sociais a uma categoria inferior de entretenimento. Inegavel-

mente, uma parte da culpa recaía sobre um evidente preconceito classista – pois a burguesia 

preferia o espaço restrito dos grandes teatros, com entradas caras, a dividir salões escuros com 

indivíduos mais pobres. Entretanto, vários outros fatores também contribuíram para a situa-

ção, como no caso das notáveis limitações tecnológicas dos filmes da época – extremamente 

curtos, silenciosos e sem cores, sendo por vezes exibidos em lugares cujas imagens eram trê-

mulas e piscavam incomodamente. O fato é que uma quantidade considerável dos teóricos de 

cinema que viveram o período sentia a necessidade de, antes de tecer qualquer tese mais pro-

funda a respeito do meio audiovisual, defender que ele era por si próprio uma forma de arte 

independente. Pois, se assim fosse, ele mereceria uma atenção mais séria de especialistas e, ao 
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mesmo tempo, não deveria ser abordado como um mero dispositivo mecânico de gravação ou, 

igualmente, uma simples cópia do que já existia, por exemplo, nas peças teatrais ou nas foto-

grafias. Um desses intelectuais defensores do cinema era Hugo Münsterberg, um imigrante 

alemão que mantinha uma cadeira de psicologia experimental em Harvard graças a um convi-

te direto de William James. Para ir mais longe, dentre aqueles que ainda hoje optam por estu-

dar a área, seu nome desponta como um dos pais da psicologia aplicada – tendo sido respon-

sável pela idealização do primeiro detector de mentiras, por curas do alcoolismo através da 

hipnose e assim por diante. O que nos interessa aqui, entretanto, é seu texto “The Photoplay: 

A Psychological Study” – que, embora fosse escrito em 1916, só viria a receber reconheci-

mento dos estudiosos na década de 1970, quando foi republicado –, um dos exemplos mais 

célebres do tipo de teoria cinematográfica predominante no início do século XX (ANDREW, 

2002; BORDWELL, 2012; CARROLL, 1996a; FREDERICKSEN, 2009). 

A obra em questão é dividida em duas partes (uma sobre Psicologia e outra sobre Esté-

tica), além de trazer uma introdução onde sua proposta – de que o cinema é uma forma de arte 

independente das demais – é insinuada. Na sua seção de apresentação, o autor vai traçar um 

histórico do meio cinematográfico (até o ano de 1916) através de uma repartição que, embora 

interessante, não deixa de ser bastante oportuna para seu propósito final. Sua ideia é quebrar a 

história em dois movimentos paralelos. Em um deles, Münsterberg analisa aquilo que ele 

chama de “desenvolvimentos externos das imagens em movimento” – o progresso tecnológico 

tido no decorrer do século XIX que permitiu ao cinema adquirir o formato já consagrado no 

período em que o texto foi editado. Dentre os marcos inovadores, o pesquisador cita desde o 

“fenacistoscópio” de 1832 (um disco que, ao ser rodado em alta velocidade, faz com que a 

estampa nele desenhado pareça estar em movimento) até o “cinetoscópio” (algo próximo ao 

mecanismo do cinema como o conhecemos atualmente, mas que, ao invés de ser projetado em 

uma sala escura, era reproduzido no interior de uma pequena caixa, de modo que apenas um 

espectador poderia ver o filme por vez) produzido nos laboratórios de Thomas Edison e leva-

do a público em 1893. No entanto, ao se focar no segundo movimento da história, o escritor 

enfatiza mais do que qualquer outra coisa aquilo que ele designa por “desenvolvimentos in-

ternos das imagens em movimento”. Afinal, de acordo com sua concepção: 

Não foi apenas um avanço técnico externo que levou da apresentação de meio minu-

to que Edison fez do garotinho que abria a torneira até “Daughter of Neptune”, “Quo 

Vadis” ou “Cabiria” e muitas outras performances que ocupam todo o período de 

uma tarde. O avanço foi antes de tudo interno; foi uma ideia estética. E mesmo isso 

não basta para contar toda a história do crescimento interno dos filmes, pois aí está 

apenas o progresso das narrativas cinematográficas. Isso não leva em conta o fato de 
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que os filmes apelam não apenas para a imaginação, mas que eles levam suas men-

sagens também ao intelecto (MÜNSTERBERG, 1916, p. 21)1. 

Encerrada a área introdutória do livro, eis então que a primeira parte do texto - separa-

da em quatro capítulos, sendo cada um deles voltado para processos mentais diferentes do 

espectador – se dedica a explicar como os filmes poderiam, afinal, “levar suas mensagens ao 

intelecto”. O trecho se revela um dos diálogos mais antigos estabelecidos entre as disciplinas 

de Psicologia e dos Estudos de Cinema. Ele também levanta os conceitos de uma das teorias 

cinematográficas que, embora, conforme foi dito, tenha sido deixada de lado durante quase 

cinquenta anos (situação gerada em grande medida pelo forte posicionamento de Münsterberg 

contra a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, entre os países que 

combatiam sua Alemanha natal), notavelmente viria a mostrar ecos profundos nos pensamen-

tos a respeito da sétima arte de intelectuais posteriores – e até mesmo entre alguns dos escritos 

atuais. 

No primeiro capítulo dessa primeira parte, voltado ao “movimento” e à “profundida-

de” das imagens dos filmes, o autor bem nota que o cinema (mais especificamente o silencio-

so, de sua época) nada mais é do que uma sequência de fotografias que se sobrepõem em al-

tíssima velocidade. As trocas entre elas são tão velozes – em geral, vinte e quatro fotogramas 

dentro de um único segundo – que nós somos enganados ao ponto de pensarmos que as pes-

soas e os objetos na tela estão de fato se movimentando. E, embora ainda hoje não saibamos 

perfeitamente como isso acontece conosco (BORDWELL, 2012), Münsterberg dá um passo 

além daquele tipicamente dado pelos cientistas de seu período. Ele, ao invés de alegar que 

essa ilusão resultaria exclusivamente do fenômeno de persistência da retina (o mesmo fenô-

meno que experimentamos ao observarmos o Sol e, em seguida, fecharmos o olho), indicava 

que haveria também um exercício mental que trabalharia para conceder a sensação de movi-

mento entre um quadro e o próximo. O mesmo mecanismo, alega o psicólogo, estaria em fun-

cionamento diante do fato de transformarmos as imagens do cinema, expostas em telas bidi-

mensionais, em cenas perspectivadas. A profundidade das imagens, diz ele, assim como o 

movimento, não estaria na obra de arte propriamente dita; os cérebros dos espectadores é que 

seriam determinantes em sua criação – isto é, em sua compreensão como um espaço tridimen-

sional. 

Já nos capítulos seguintes da primeira parte do texto, Münsterberg vai traçar analogias 

muito claras entre os filmes e os processos mentais – algo que se repetiria em várias teorias 

                                                
1 Nesta monografia, todos os trechos que forem extraídos diretamente de livros e artigos estrangeiros 

possuem tradução minha. 
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cinematográficas antigas, como aquela presente no livro “Film”, de Rudolf Arnheim, que anos 

depois seria republicado se autodeclarando adepto da tradição da psicologia da Gestalt (AR-

NHEIM, 1957). Sua primeira abordagem, por exemplo, afirmaria que a “atenção” humana 

remete aos “close-ups” dos filmes: o alvo de nosso interesse na narrativa, assim como o alvo 

de nosso interesse em eventos cotidianos, teria uma tamanha saliência que tudo ao seu redor 

ficaria, ao menos momentaneamente, fora de consideração. Assim, ao contrário do teatro, que 

precisa dos gestos e das falas para atrair o interesse do público a um personagem ou evento no 

palco, o cinema, através do posicionamento da câmera, pode simplesmente destacar na tela 

aquilo que é relevante. Um fenômeno parecido, continua o autor, poderia ser encontrado ao 

tratarmos da “memória”. Segundo a hipótese de Münsterberg, as lembranças seriam análogas 

aos “flashbacks” – quando nos deslocamos daquilo que acontece no presente para reviver uma 

cena do passado –, enquanto que a “imaginação” teria como par os “flashforwards” – a situa-

ção oposta, em que nos deslocamos do presente para vislumbrar uma ocorrência futura. Fe-

chando sua listagem de analogias, as “emoções” produzidas pela mente humana encontrariam 

uma representação cinematográfica na aparição de expressões físicas dos atores. Entretanto, 

como isso ocorre sem qualquer diferença no teatro, o psicólogo vai adotar uma postura que, se 

hoje parece bastante curiosa, não era incomum entre os teóricos do início do século XX: de 

acordo com ele, caso algum dia o cinema pudesse vir acompanhado de sons dos ambientes e 

dos diálogos, os filmes deveriam rejeitar enfaticamente tal artifício (o mesmo valendo para a 

possibilidade deles algum dia terem cores). 

Ao concluir sua tese que compreende os filmes como algo semelhante aos processos 

mentais dos seres humanos, Münsterberg enfim se mostra pronto para tecer sua defesa do 

meio cinematográfico. Afinal, com base nas analogias anteriores, ele pode afirmar tanto que o 

cinema é uma forma de arte – pois, para aqueles que alegam que a mera reprodução mecânica 

da realidade não constitui uma forma artística, ele já rebateu que os produtos audiovisuais são 

capazes de transformar tal reprodução em um encadeamento de operações mentais específicas 

– quanto que o cinema é uma forma de arte independente das demais – uma vez que muitos de 

seus elementos básicos não podem ser replicados por seu parente mais próximo, o teatro. Eis 

que, na segunda parte do livro, voltada para a Estética, ele vai elaborar melhor a questão, 

apresentando sua concepção do que está sendo compreendido como “arte”. E aqui, conforme 

é útil notar que, embora nós tendamos a ver a energia gasta por Münsterberg defendendo o 

cinema como sendo algo excessivo (afinal, quem hoje em dia ousasse alegar que o cinema 

não é uma forma de arte dificilmente seria levado a sério), tal parte de seu texto não apenas é 

fundamental para a estrutura geral de sua análise como, na realidade, é a principal questão em 
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pauta dentro da teoria cinematográfica do período dos filmes silenciosos (CARROLL, 1996a). 

Desprezar o trecho acarreta em ignorar a discussão central entre os intelectuais a respeito do 

cinema durante o início do século XX. 

Pensando nisso, embora o foco deste trecho da monografia esteja na exposição dos di-

álogos entre os Estudos de Cinema e a Psicologia – isto é, os debates estéticos propriamente 

ditos não vêm ao caso –, vale mostrar aqui um resumo da teorização que Münsterberg faz do 

assunto. Segundo ele, assim como para Kant (e toda uma linha de pensamento ligada à Ale-

manha, composta, por exemplo, por Baumgarten ou Leibniz), as obras de arte são aqueles 

objetos que são apreciados sem que nos remetam a quaisquer outras relações com o mundo 

em que vivemos. Isto é, o objeto 

parece perfeitamente desenhado, de tal modo que cada uma de suas partes trabalha 

em direção a um conjunto magnificente, mas nada podemos fazer com ele, exceto 

experimentá-lo. É afastado de outros objetos e experiências, assim como somos 

afastados momentaneamente da continuidade normal do autointeresse, que inclui 
nossa vida cotidiana e nossos projetos. Tanto a mente como o objeto flutuam livre-

mente durante esta experiência estética. (...) Não olhamos para ele para ver como 

nos pode ajudar, nem para descobrir seu lugar no esquema mais amplo das coisas. 

Durante a experiência estética, esse objeto torna-se para nós todo o contexto, um fim 

em si mesmo, um valor terminal (ANDREW, 2002, p. 31). 

Sendo assim, nossa imersão emocional tão profunda nos filmes seria, indiscutivelmen-

te para o autor, uma evidência de que o cinema é uma forma de arte. E o “indiscutivelmente” 

não aparece gratuitamente. Ele surge, aliás, da mesma maneira com que Kant expõe seu con-

ceito estético; pois, indo contra toda e qualquer premissa relativista, o filósofo do século XVII 

coloca a beleza como algo universal e incontestável: 

Seria (...) ridículo se alguém que se gabasse de seu gosto pensasse justificar-se com 

isto: este objeto (...) é para mim belo. Pois ele não tem que denominá-lo belo se 

apraz meramente a ele. (...) Se ele toma algo por belo, (...) então atribui a outros pre-

cisamente a mesma complacência: ele não julga simplesmente por si, mas por qual-

quer um e neste caso fala da beleza como se ela fosse uma propriedade das coisas. 

(...) Não se pode dizer: cada um possui seu gosto particular. Isto equivaleria a dizer: 

não existe absolutamente gosto algum, isto é, um juízo estético que pudesse legiti-

mamente reivindicar o assentimento de qualquer um (KANT, 1995, p. 57). 

Além disso, com a adição de um ingrediente oferecido por Schopenhauer, de acordo 

com o qual o prazer estético deriva do rompimento físico com o tempo, o espaço e a causali-

dade – e não há muita clareza quanto ao que isso de fato significa; pois talvez o rompimento 

queria dizer que as obras de arte são marcadas por molduras, palcos, cortinas ou telas e que 

tais mecanismos as isolam dos eventos e do ambiente ao redor; talvez tal rompimento fale, 

como geralmente é dito, sobre uma “arte divorciada do mundo real e que constitui um mundo 



19 

 

em si mesmo”, embora a sentença ainda careça de desenvolvimentos para que possa ser en-

tendida com precisão –, sua conclusão teria uma probabilidade ainda menor de ser refutada. 

Contudo, de uma maneira geral, a teoria de Münsterberg pode ser submetida a muitas 

críticas. Carroll, por exemplo, exibe alguns problemas relacionados não apenas com a visão 

filosófica que o psicólogo expôs a respeito da arte (pois, mesmo em uma análise superficial, 

basta notar que seus conceitos nitidamente não compreendem os documentários como formas 

de arte, além de colocarem os sons, as cores e a espontaneidade no cinema como elementos a 

serem rejeitados), mas também algumas prováveis falhas decorrentes das tentativas de formar 

analogias entre os processos mentais e os filmes. Primeiramente, é digno de nota que o modo 

através do qual o texto de 1916 trata das ilusões de “profundidade” e de “movimento” das 

imagens não é igual ao modo através do qual ele trabalha os outros processos mentais aborda-

dos – a “atenção”, a “memória”, a “imaginação” e a “emoção”. O psicólogo estabelece, de 

maneira correta, que os filmes em si não possuem movimento e profundidade reais; que tais 

aspectos existem apenas com a intervenção da mente dos espectadores. Ao mesmo tempo, o 

estudioso considera que os demais processos mentais – como, por exemplo, a atenção, cuja 

analogia é feita com os close-ups – são dispositivos que estão contidos nos filmes em si e não 

na mente dos espectadores. Em segundo lugar, como o crítico Mark Wicclair vai reparar, se 

for dito que um close-up é análogo de alguma forma à nossa experiência da atenção no mundo 

real, então resta deixar mais exato o que se pretende dizer com a expressão “de alguma for-

ma”. Pois se o termo for compreendido em um sentido fenomenológico – ou seja, o close-up 

seria de fato semelhante àquelas sensações que temos quando voltamos nossa atenção para 

alguma coisa –, haveria aí um solo instável para a teoria de Münsterberg. Afinal, quando co-

locamos nossa atenção sobre um objeto do mundo real, por mais que todo o ambiente ao redor 

receba uma menor consideração, o fato é que nós não passamos a enxergar o que nos interessa 

em uma versão ampliada. Igualmente, quando nos lembramos de alguma situação, fazemos 

isso de uma maneira mentalmente difusa, de modo que não deixamos de ver o que está diante 

de nossos olhos para começarmos a assistir às imagens precisas de uma cena em nosso passa-

do – como em um flashback. E, em terceiro e último lugar, ainda que as analogias não sejam 

tomadas em um sentido fenomenológico, mas funcional – isto é, ao invés do close-up ser se-

melhante às sensações que nós temos quando prestamos atenção a alguma coisa, ele teria so-

mente uma função (no caso, tornar o objeto saliente) parecida com aquela desempenhada pelo 

seu correspondente mental –, a teoria pouco contribuiria para explicar alguma coisa sobre os 

dispositivos cinematográficos. Na realidade, nós sabemos muito mais sobre o processo audio-

visual do close-up (o simples aumento da escala de um objeto na tela) do que sobre o processo 
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mental da atenção. Um flashback, igualmente, sem dúvida alguma é mais simples de ser estu-

dado do que seu suposto análogo mental – a memória humana. 

 

Figura 1 – Esquema de “The Photoplay: A Psychological Study”. 

2.2. Sergei Eisenstein: Da montagem soviética ao discurso interior. 

No momento em que os revolucionários saíram vitoriosos e instituíram o regime go-

vernamental soviético, em 1917, o meio cinematográfico já havia se consolidado mundial-

mente como uma forma popular de entretenimento. Mais do que isso, os filmes do período já 

surgiam por todo o planeta com uma linguagem narrativa que seguia a um padrão considera-

velmente definido – o modelo empregado especialmente nos Estados Unidos, que serviu co-

mo base para toda a teoria de Münsterberg exposta anteriormente e que, em grande medida, 

ainda hoje está presente na maior parte das salas de exibição, dos canais de televisão e dos 

serviços de streaming. Tal sistema de mecanismos audiovisuais (isto é, a edição de continui-

dade, a montagem paralela, a inserção dos close-ups, flashbacks e assim por diante), embora 

certamente tenha conquistado o público graças a um aspecto comercial – afinal, com a Primei-

ra Guerra Mundial, os países europeus perderam o posto de principais produtores cinemato-

gráficos (em um mercado até então dominado por empresas como a francesa Pathé, a italiana 

Itala e a dinamarquesa Nordisk) para o emergente mercado dos Estados Unidos –, também 

não pode ter seu sucesso tratado como o mero triunfo de convenções estilísticas e arbitrárias 
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(BORDWELL, 1996a) – uma parte considerável de seus méritos é conquistada através da 

facilidade de compreensão própria de suas técnicas de contar histórias (BERLINER, 2013). O 

fascínio gerado pela linguagem em questão, ao invés de ser alvo direto de repúdio por parte 

dos russos socialistas, também chamou a atenção de vários jovens – muitos ainda adolescen-

tes – naquela nação. Alguns deles dentro de poucos anos se transformariam em grandes no-

mes da sétima arte. E, além de virem a se tornar importantes cineastas, muitos também traba-

lhariam em cima de várias questões que visavam teorizar o meio audiovisual. Destes rapazes, 

alguns esboçaram um contato mais próximo entre o cinema e os estudos da psicologia. Sergei 

Eisenstein, um engenheiro que projetava pontes para o Exército Vermelho durante a Guerra 

Civil, talvez seja o principal representante do grupo (o que de maneira alguma quer dizer que 

suas visões eram compartilhadas pelos demais; Lev Kuleshov e Vsevolod Pudovkin, por 

exemplo, não receberão o mesmo destaque nesta monografia, mas tinham ideias particulares 

bastante interessantes e que exerceram uma grande influência entre os teóricos de cinema ao 

longo da história). 

Membro de uma família da classe média da Letônia, ele havia mostrado desde sua in-

fância – quando, por exemplo, aos oito anos de idade, em uma viagem por Paris, teve a opor-

tunidade de assistir a um filme de Meliès – um grande interesse pelas artes. Assim, mais ve-

lho, já a serviço das forças revolucionárias, Eisenstein vai se envolver com a produção de es-

quetes teatrais para a propaganda soviética, conseguindo, ao final da Guerra Civil, se unir ao 

Teatro do Proletkult em Moscou. Por lá, vai trabalhar sob a supervisão de Vsevolod Meye-

rhold, que vinha repensando o modelo de palco, a representação da profundidade, a unidade 

espacial da produção e o lugar da plateia. Em uma de suas peças, “Máscaras de Gás”, escrita 

por Sergei Tretyakov, decide que a representação deveria ocorrer em uma fábrica de verdade 

ao invés de em um espaço teatral comum. A partir de então, Eisenstein vai se envolver de uma 

maneira mais intensa com o universo cinematográfico, sendo que seu primeiro longa-

metragem, “A Greve”, lançado em 1925, vai ocorrer também dentro do ambiente de uma in-

dústria. Sua segunda obra, “O Encouraçado Potemkin”, exibida naquele mesmo ano, vai se 

transformar em uma das criações mais célebres da história soviética e em uma das produções 

mais influentes para cineastas do mundo todo. Seus demais projetos também vão ilustrar que, 

ao contrário de Münsterberg e de grande parte dos teóricos de cinema que surgiriam ao longo 

do século XX, suas teses a respeito dos produtos audiovisuais foram construídas não apenas 

com análises abstratas, mas com suas próprias experiências práticas profissionais. Muitas de-

las, portanto, emergiram como noções obtidas da psicologia do senso comum – ou seja, de sua 

própria percepção da reação do espectador durante o espetáculo. Mas algumas vão ser pauta-
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das por estruturas de trabalho elaboradas por estudiosos da mente humana que vinham se des-

tacando em círculos de especialistas daquele período (ANDREW, 2002; BORDWELL; 

THOMPSON, 2009; BORDWELL; THOMPSON, 2008; BORDWELL, 1985; BORDWELL, 

2009; BORDWELL, 2012). 

É possível, antes mesmo de qualquer aprofundamento nos escritos deixados pelo autor 

a respeito do funcionamento do cinema, analisar como seus filmes trouxeram aspectos teóri-

cos para o campo prático. Fazendo isso, logo de início se pode enxergar que, de uma maneira 

geral, tanto “A Greve” quanto “O Encouraçado Potemkin” são demonstrações exemplares da 

aplicação de ideias marxistas nas artes. Em ambas as obras surgem rebeliões proletárias – de 

trabalhadores em uma fábrica, na primeira, e de marinheiros, na segunda – contra seus respec-

tivos opressores, sendo respondidas rapidamente com duros ataques da polícia aliada aos inte-

resses burgueses. Igualmente, é ilustrativo que nas duas narrativas não exista destaque para 

um personagem específico, de modo que o protagonista coletivo exprime como a luta tornada 

saliente pelo cineasta não é disputada entre indivíduos, mas entre classes sociais. Mesmo em 

“Outubro” (1928) e “Velho e Novo” (1929), seus dois filmes seguintes, que trazem novamen-

te a temática da insurreição trabalhadora, ainda que alguns sujeitos se sobressaltem em meio à 

multidão que move a trama, estes se encontram ali apenas para representar o Partido Bolche-

vique como um todo (como no caso da figura de Lenin). Ou seja, o que interessava a Eisens-

tein não era a identidade única das pessoas – vale notar, aliás, que sua origem não estava liga-

da ao realista Teatro de Arte de Moscou, célebre pelos trabalhos de Constantin Stanislavski, 

mas, ao invés disso, aos espaços dramáticos mais próximos do circo. O que lhe importava era 

a caracterização profundamente metafórica e caricatural dos grupos mencionados – o líder 

Kerensky em “Outubro”, por exemplo, é retratado como uma espécie de palhaço. Tal artifício, 

conhecido como “tipagem” era apenas uma das estratégias que ele acreditava serem capazes 

de estimular o espectador. 

Entrando finalmente nos textos deixados por Eisenstein, nota-se que, dentre as tais es-

tratégias de estimulação que ele comumente adotava (ao menos em um primeiro momento de 

sua carreira artística, pois, vistos dentro de um todo, seus escritos frequentemente colocavam 

novas respostas que negavam as anteriores ou deixavam certas questões com resoluções bas-

tante genéricas), talvez seu núcleo estivesse afixado em dois pontos: o “movimento expressi-

vo” dos atores e a “montagem de atrações” do filme. Ambos, detalhados mais adiante, ecoam 

em algum grau as correntes da psicologia que vinham se estabelecendo entre os soviéticos da 

época, com destaque para aquilo que em breve passaria por maiores desenvolvimentos e se 

consolidaria mundialmente como o “behaviorismo” – ou, para ser mais específico, as pesqui-
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sas de Ivan Pavlov e Vladimir Bekhterev. Tal vertente que, conforme será visto em outro pon-

to da monografia, é atualmente tida pelos psicólogos – e especialmente pelos filósofos – como 

defasada em vários aspectos, enfatizava a análise comportamental dos animais (incluindo, 

evidentemente, os seres humanos) através da relação de causa e efeito estabelecida entre um 

estímulo e um reflexo. O exemplo clássico capaz de ilustrar o caso está no experimento com 

os cães de Pavlov, em que um sino era tocado toda vez que os cachorros recebiam alimento. 

Após a repetição de tal situação, sempre que os animais voltavam a ouvir aquele som, ainda 

que não vissem a comida ou sentissem seu cheiro, começavam a salivar imediatamente. Eles 

eram, portanto, condicionados a uma resposta específica por meio de uma percepção auditiva. 

O primeiro dos pontos cruciais para a teoria de Eisenstein, o “movimento expressivo”, 

elaborado em parceria com Tretyakov no Teatro do Proletkult de Moscou, exaltava que a atu-

ação deveria buscar o movimento mais expressivo possível (eles usam o seguinte exemplo: 

quando o ator enuncia a frase “mas existem dois”, ele deve realizar um movimento de recuo 

do corpo na primeira palavra e, durante a última, estender dois dedos para o público), mesmo 

que isso se revelasse algo estilizado e pouco realista. Daí surge uma grande parte de sua admi-

ração aos filmes estadunidenses de aventura e a artistas como Douglas Fairbanks e, mais do 

que qualquer outro, Charlie Chaplin. A explicação para sua apreciação da expressividade, 

longe de ser mero gosto pessoal, estava na compreensão de que o espectador “repete de ma-

neira refletida e em forma enfraquecida todo o sistema dos movimentos do ator: como um 

resultado dos movimentos produzidos, as tensões musculares incipientes do espectador são 

liberadas na emoção desejada” (EISENSTEIN; TRETYAKOV apud BORDWELL, 1985, p. 

13). Isto é, em alguma medida, os corpos dos membros da plateia esboçam as mesmas contra-

ções e distensões que são realizadas pelos atores na tela, como se eles pretendessem desempe-

nhar exatamente o mesmo gesto dos personagens que estão vendo – de modo que, quanto 

mais enfático o movimento, maior seria o poder de persuasão daquilo que se pretendia trans-

mitir. E, embora a proposta possa parecer curiosa, ela se assemelha a uma grande descoberta 

recente da neurociência (que só pôde ser evidenciada empiricamente muitos anos após a mor-

te do cineasta soviético): aquilo que se popularizaria sob o termo de “neurônios-espelho”. 

Recentemente foram relatados experimentos que mostram como até mesmo a câmera, ao si-

mular a visão humana (principalmente se isso for feito com o uso do “steadycam” – o estabi-

lizador de movimento), é capaz de estimular os neurônios motores dos espectadores (GAL-

LESE; GUERRA, 2014). 

Já o segundo ponto nuclear de sua teoria, a “montagem de atrações” (sendo a palavra 

“montagem” uma maneira de se referir tanto ao processo de edição dos filmes quanto ao de 
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construção de uma máquina, visto que o movimento artístico construtivista predominava entre 

os soviéticos da época), pode ser compreendido, na realidade, como um desenvolvimento da 

expressividade destacada pelo primeiro ponto, mas agora levando também em consideração 

os dispositivos exclusivamente cinematográficos. Ou seja, como se os gestos dos atores não 

bastassem para influenciar diretamente a reação do espectador, as técnicas de filmagem, edi-

ção e iluminação também poderiam provocar um efeito específico na plateia. O autor diz: 

Enquanto que no teatro um efeito é atingido principalmente através da percepção fi-

siológica de um fato que realmente está acontecendo (como, por exemplo, um assas-

sinato), no cinema ele é criado por justaposição e pela acumulação, na psique do es-

pectador, de associações que o propósito do filme requer, associações que são des-
pertadas por elementos separados do fato declarado (em termos práticos, “fragmen-

tos de montagem”), associações que produzem, ainda que tangencialmente, um efei-

to semelhante (e até mais forte) apenas quando vistas dentro de um todo. Vamos to-

mar o mesmo assassinato como exemplo: uma garganta é estrangulada, os olhos sal-

tam, uma faca é erguida, a vítima fecha os olhos, sangue espirra na parede, a vítima 

cai no chão e uma mão desaparece com a faca – cada fragmento é escolhido para 

“provocar” associações (EISENSTEIN, 1988, p. 41). 

E aproveitando do fato de não ser apenas um teórico, mas também um cineasta, Ei-

senstein vai destacar em seus textos uma sequência clara de “A Greve” e outra em “Outubro” 

onde tal noção foi empregada. A primeira delas diz respeito ao momento do filme em que os 

grevistas são massacrados – o que é intercalado com imagens de um boi agonizando enquanto 

é abatido em um matadouro. A alternância entre a matança da multidão e o animal convulsio-

nando de dor serve para estabelecer uma associação emocional – uma comparação – entre os 

eventos retratados. Já a segunda situação, em “Outubro”, visa atingir não necessariamente a 

emoção, mas o intelecto. Nela, o slogan político “em nome de Deus e da pátria” é seguido por 

várias imagens que contestam o conceito de divindade – partindo de fotografias de estátuas 

cristãs e chegando a representações de ídolos asiáticos e africanos, cada vez mais distintas da 

figura inicial (EISENSTEIN, 2002a). 

Entretanto, conforme a década de 1920 chegava a seu fim, a atmosfera de liberdade in-

telectual e artística que existia entre os soviéticos foi sendo engolida pela ascensão de Stalin 

ao poder e pela transformação do realismo socialista no modelo estético hegemônico dentro 

da nação. Eisenstein, que havia acabado de voltar de uma temporada em terras ocidentais – 

nos Estados Unidos e no México –, foi recebido com grande desconfiança e durante muitos 

anos todos os seus projetos foram rejeitados pelo governo. Sua teoria de montagem cinemato-

gráfica, que já vinha sendo criticada pela nova ordem (seja por possuir visões políticas distin-

tas daquela de Stalin, seja pelas acusações de que os montadores eram “formalistas”, “elitis-

tas” e não dialogavam com o público de baixa escolaridade) vai acabar se modificando signi-
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ficativamente. Seu novo paradigma, embora de fato viesse a estar em maior concordância com 

o pensamento oficial, especialmente por estar ligado às teses de seus amigos psicólogos Ale-

xander Luria e Lev Vygotsky, ainda não seria completamente agradável à alta cúpula bolche-

vique. Em uma conferência do Congresso dos Trabalhadores do Cinema Soviético, por exem-

plo, ele expôs uma linha de raciocínio defendendo que a metonímia e a metáfora dominavam 

a mente humana em detrimento da lógica formal (típica do realismo socialista). De acordo 

com ele: 

Sabemos que na base da criação da forma existem processos de pensamento sensori-

ais e de fantasia. O discurso interior está exatamente no estágio da estrutura sensori-

al da imagem não tendo ainda atingido a formulação lógica com a qual o discurso se 

reveste antes de sair para o mundo. É notável que, assim como a lógica obedece a 

uma série completa de leis em suas construções, do mesmo modo o discurso interior, 

este pensamento sensorial, está sujeito a leis não menos definidas e peculiaridades 

estruturais. Estas são conhecidas e (...) representam um arquivo inexaurível de leis 
para a construção da forma, cujo estudo e análise têm enorme importância na tarefa 

de dominar os “mistérios” da forma (EISENSTEIN, 2002b, p. 125-126). 

Eis que os últimos textos de Eisenstein são dedicados, em grande medida, a elaborar as 

tais regras do “discurso interior” (uma ideia herdada diretamente dos “fluxos de consciência” 

que estão presentes em obras literárias como as de James Joyce), que, no trecho acima, são 

ditas como “já conhecidas”. Uma delas, por exemplo, é a chamada “montagem vertical”, que 

pode ser entendida como a sincronização da trilha musical com o movimento visual trazido na 

tela. 

Por fim, vale enfatizar que, se a síntese exposta nesta monografia a respeito da teoria 

cinematográfica de Eisenstein parece ter algum eixo mais preciso de coerência, é bem verdade 

que ela exige um esforço considerável para assumir tal aparência. Conforme os escritores que 

se dedicam a resumir as propostas do cineasta soviético relatam, sua estrutura de trabalho dá 

pouca oportunidade para que elas sejam postas em termos sólidos. Um deles alerta que 

apesar de publicamente render homenagem a Marx e Lenin, e de certamente estar 

comprometido com muitas de suas teorias, Eisenstein não foi o tipo de pensador que 

abraça uma ideia ou tradição e a desenvolve sistematicamente. Eisenstein interessa-

va-se por incontáveis temas e numerosas teorias sobre esses temas. Ele daria uma 

olhada criativamente numa livraria ou biblioteca, descobrindo fatos e hipóteses de 

todos os tipos que mais tarde aplicaria à sua paixão especial, o cinema (ANDREW, 
2002, p. 46). 

Outro também informa: 

Eisenstein era um pensador ousado, mas não rígido ou sistemático. Dotado de um 

amplo conhecimento cultural, ele tendia a se mover livremente entre a arte e a litera-
tura do mundo, ao mesmo tempo em que fazia incursões na antropologia, na filoso-

fia, na teoria social e em outras áreas do saber. A maioria de seus textos era enérgi-
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ca, mas difusa, fornecendo uma corrente de ideias sugestivas que frequentemente 

não eram desenvolvidas (BORDWELL, 2009, p. 379). 

 

Figura 2 – Esquema com algumas ideias de Eisenstein. 

2.3. Christian Metz: A semiótica e a psicanálise aplicadas ao cinema. 

Em grande medida, o cinema tal qual nós o conhecemos atualmente e o campo de pes-

quisa da psicanálise – isto é, o método de exame psíquico elaborado pelo médico austríaco 

Sigmund Freud – surgiram por volta da mesma época, se apresentando e recebendo destaque 

ao redor do mundo na virada para o século XX. Mas, aos que ainda não aceitarem isso como 

uma coincidência significativa, basta uma visão mais detalhada sobre os dois campos para que 

se perceba uma vastidão de semelhanças entre eles. Dentre elas, as mais óbvias, imediatamen-

te comentadas por vários pensadores do meio cinematográfico, aparecem na comparação entre 

nossas experiências dos filmes e dos sonhos – sendo a pesquisa a respeito dos sonhos um dos 

pontos centrais para a investigação freudiana do inconsciente humano. Primeiramente, nas 

duas situações temos acesso a uma variedade de imagens e sons que nem sempre se parecem 

com nossas realidades cotidianas. Ou seja, ouvimos e assistimos a e coisas cuja possibilidade 

está restrita ao universo da fantasia, sem que exista uma necessidade dos eventos se desenro-

larem de forma linear ou causal – no caso do cinema, exemplos são dispositivos como os 

flashbacks ou, de uma maneira mais ampla, todo e qualquer corte que produza uma elipse 

temporal ou faça a transição de um cenário para outro. Em segundo lugar, o modo de consu-
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mo dos produtos audiovisuais (ao menos nas primeiras décadas do século XX, quando as sa-

las de cinema eram a única via de acesso a eles) inevitavelmente remete ao mesmo processo 

de quando embarcamos em um sonho. O espectador se acomoda em uma poltrona confortável 

assim como quem vai dormir se arranja em uma cama, as luzes se apagam, o ambiente fica em 

silêncio e logo uma sequência de acontecimentos começa a tomar conta de nossa atenção du-

rante um intervalo significativo do dia. E, por fim, indo mais além, é possível encontrar teóri-

cos que, assim como Freud postulava que os sonhos trabalham em cima de nossos desejos 

reprimidos e nossas perversões, vão alegar que com os filmes não é diferente. Christian Metz 

é um dos principais nomes deste grupo. 

Entretanto, antes de um mergulho nas obras em que tal autor claramente se utiliza de 

conceitos da psicanálise para explicar o cinema, é necessário relatar sua experiência prévia 

como pensador da sétima arte. Pois, embora esta parte da monografia busque tratar especifi-

camente dos contatos entre os Estudos de Cinema e a Psicologia, os escritos anteriores de 

Metz – que aparentemente não se adequam ao assunto aqui abordado – não apenas são res-

ponsáveis por torná-lo um dos nomes mais influentes dentro da teoria cinematográfica em 

toda a história como também apontam os principais obstáculos que o impeliram a beber nas 

fontes da psicanálise. Logo em 1964, com “Cinema: Língua ou Linguagem?”, ele vai abrir o 

caminho para que os acadêmicos focados nos produtos audiovisuais possam se dedicar àquilo 

que vinha se consolidando entre as outras disciplinas como o setor da semiologia (aderindo a 

uma tendência amplamente difundida e comumente rotulada e “virada linguística”). Com isso, 

os pesquisadores restritos ao exame dos filmes poderiam por fim investigá-los através de um 

método bastante rigoroso (em oposição ao que vinha sendo feito até então, com boa parte das 

pesquisas ainda travadas no “impressionismo” do analista – fato que em certa medida é visto 

mesmo nos autores que tentaram um embasamento mais especializado, como Münsterberg e 

Eisenstein). Assim, os pesquisadores também encontravam a oportunidade de expansão para 

outros campos que não somente o do cinema, mas que dissessem respeito a toda e qualquer 

forma de expressão. Como resultado, a proposta de Metz gerou a corrente que dominou a teo-

ria cinematográfica durante pelo menos duas décadas e que, certamente, ainda hoje deixa seus 

rastros entre os pensadores – tanto para aqueles que pegam emprestadas algumas de suas teses 

quanto para os que ainda veem a necessidade de tecer críticas a elas. 

Conforme mencionado, a parte inicial da obra de Metz é pautada pela semiologia. Para 

que se possa compreender como a psicanálise vai entrar em seus textos, cabe aqui uma intro-

dução ao assunto. A semiologia é, de uma maneira resumida, o estudo dos signos. Contudo, 

considerando que tal definição é suficientemente abstrata, não seria de se surpreender a des-
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coberta de análises semiológicas já entre filósofos da Grécia antiga. Para um melhor entendi-

mento do que o termo realmente significa aqui é necessária uma busca pelo que é tido como a 

semiologia “moderna”. Neste caso, existem dois sujeitos que deram início à disciplina por 

volta da mesma época, em pontos diferentes do planeta e de uma forma independente. Um 

deles é o estadunidense Charles Sanders Peirce (1839-1914), que, ao moldar a semiologia 

como um estudo dos signos, vai alegar que os “signos” possuem uma dimensão tripla: a do 

próprio signo, a do objeto e a da interpretação. Entretanto, uma vez que seus trabalhos não 

foram aplicados com tamanha ênfase nos Estudos de Cinema e, comparativamente falando, 

não constituem a principal sustentação da teoria elaborada por Metz, não cabe aqui um maior 

desenvolvimento da ideia. O outro “fundador” da semiologia moderna, que surge com maior 

interesse no momento, é o suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913), que vai definir o “signo” 

apenas em duas dimensões: o significante e o significado – sendo que, em contraste com o 

conceito de “objeto” de Peirce, o último existiria apenas na mente do indivíduo. Ou seja, a 

palavra “cachorro” seria um significante enquanto o conceito que surge em nossa cabeça ao 

nos depararmos com ela constituiria seu significado. A semiologia, neste sentido, seria o estu-

do das relações que estão presentes na transformação do significante em significado. E, aten-

do-se apenas à vertente saussureana, é interessante ressaltar duas noções essenciais que vão 

servir como base tanto para o movimento chamado de “estruturalista” (mais conhecido pela 

antropologia de Claude Lévi-Strauss) quanto para o “pós-estruturalismo” (destacado nas teses 

de pensadores como Jacques Derrida). A primeira delas (cuja repercussão ontológica talvez 

não fosse exatamente a intenção de Saussure) é a de que os significados não estão contidos 

em uma suposta “realidade” externa às definições humanas – de tal forma que só compreen-

demos a palavra “cadeira” porque elaboramos uma maneira de explicar o que ela significa; e 

os termos que usamos para explicar o que significa “cadeira” também só existem porque ela-

boramos uma maneira de dizer o que eles significam; criando uma rede incessante de termos 

autorrelacionáveis (de onde Derrida concluiria que “não há nada fora do texto”). Já a segunda 

noção crucial é a de que os signos não possuem significados por conta de seus conteúdos po-

sitivos, mas por comparações negativas – sendo assim, a palavra “cadeira” não tem uma defi-

nição específica (é possível pensar em inúmeros tipos de cadeiras; com diferentes cores ou 

tamanhos, por exemplo), mas nós a entendemos porque sabemos que ela não tem o mesmo 

sentido que a palavra “água”, a palavra “avião” e assim por diante (KICKASOLA, 2009). 

A grande questão é que a semiologia estuda a língua (um sistema rigoroso de signos 

que visa a intercomunicação) e não a linguagem (um discurso com caráter mais autorregula-
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dor e espontâneo). E Metz imediatamente reconhece nisso uma dificuldade para a proposição 

de uma semiologia do cinema. É nítido, para ele, que 

o cinema não possui tal sistema, não consiste de signos e não tem a intercomunica-

ção como objetivo. Primeiro, o cinema não se baseia em um sistema como um dici-

onário, no qual cada termo adquire sua identidade através de sua oposição ordenada 

aos outros. Pelo contrário, ele é resultado de um alinhamento de planos diferentes, se 

baseando mais na combinação de elementos esparsos do que na seleção de elemen-
tos de um paradigma. Além disso, as imagens de um filme não podem ser igualadas 

aos signos em qualquer sentido rigoroso (como as palavras). Cada plano já é como 

uma frase falada, uma sentença, pois o que aparece na tela (como a representação vi-

sual de um cachorro) significa ao menos “eis aqui” (neste caso, “eis aqui um cachor-

ro”). Finalmente, um filme não funciona no nível da comunicação, mas da expres-

são, ou em um nível onde “o significado é de alguma forma imanente a uma coisa, é 

diretamente liberado dela e se funde com sua própria forma”. Em outras palavras, 

um filme mostra; não significa (CASETTI, 2009, p. 388-389). 

Se o autor vai insistir na ideia de que os produtos audiovisuais podem ser abordados 

através do método proposto – conforme Roland Barthes vinha fazendo com outros produtos 

que não necessariamente os textos escritos –, então ele coloca uma base bastante problemática 

para si próprio. Pois ao mesmo tempo em que reconhece que a semiologia estuda a língua e 

não a linguagem, e passa a maior parte de seu artigo afirmando veementemente que o cinema 

não é uma língua, ele ainda assim encerra o texto exaltando que “é necessário que se faça a 

semiologia do cinema” (METZ, 2012, p. 110). Em outro ponto desta monografia será mostra-

da uma crítica mais detalhada de quais problemas decorrem disso. 

Fato é que o esforço de estudar a linguagem cinematográfica através da semiologia vai 

alcançar um ápice (melhor visto na “Grande Sintagmática do Cinema”, uma tabela desenvo l-

vida por Metz contendo vários itens que, de certa forma, aspirava se tornar uma “gramática” 

do meio) e, após isso, ele passa a enfrentar um declínio que se traduz naquilo que, em outros 

campos acadêmicos, representava a transição do “estruturalismo” para o “pós-estruturalismo”. 

Dentro dos Estudos de Cinema, a corrente liderada por Metz vai tanto parecer já ter dito tudo 

o que tinha para dizer quanto vai perceber os problemas acarretados pelo registro excessiva-

mente rígido dos dispositivos empregados em obras audiovisuais. Mas, mais do que isso, ob-

servando o quadro geral, o principal fator responsável pela queda do modelo em vigência vai 

se encontrar naquela semente que havia sido plantada pela ontologia já implícita em Saussure. 

Pensadores como Derrida e Foucault vão se posicionar contra quaisquer alegações totalizantes 

(o que basicamente engloba a grande maioria dos projetos intelectuais iniciados na era mo-

derna, desde as teses iluministas até, no caso, a sintagmática de Metz) reafirmando que elas 

não deixavam de estar profundamente contaminadas por construções culturais. Sendo assim, 

“para manter suas teorias relevantes e aplicáveis para além de uma subjetividade radical, 
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completamente inacessível, muitos teóricos das décadas de 1970 e 1980 buscaram a base para 

pesquisa nas águas sombrias da psicanálise” (KICKASOLA, 2009, p. 464). E é aqui que entra 

o estágio da teoria de Metz que mais interessa à monografia. 

Conforme os sistemas de signos (a língua) vão ser reconhecidos como totalmente 

construídos de acordo com cada cultura diferente, o foco da semiologia vai ser deslocado mais 

intensamente para os outros elementos que compõem uma linguagem: as relações (não apenas 

verbais) que são estabelecidas entre os emissores e os receptores de uma mensagem. Eis que, 

uma das únicas saídas para seguir adiante sem se render a uma ideia paralisante de que ne-

nhum conhecimento objetivo é possível, é procurando uma proposta que se mostrasse capaz 

de tratar todos os seres humanos de acordo com características universais, inerentes à espécie. 

A psicanálise, que foi a mais influente das tais propostas, ao menos em seu princípio, quando 

foi elaborada por Freud, é uma teoria que relaciona os processos mentais das pessoas com 

suas sexualidades. Segundo tal linha de raciocínio, todos os seres humanos canalizam um de-

sejo sexual por um dos pais ainda antes da mente começar a se desenvolver (o chamado 

“complexo de Édipo”). A partir de então, o menino ainda pequeno, ao se deparar com a falta 

de pênis das mulheres, cria uma fantasia de que pode acabar ficando da mesma forma (o cha-

mado “complexo de castração”) graças às mãos de um pai extremamente punitivo, que ele 

internaliza no que veio a ser chamado de “superego”. Sua individuação – a formação de seu 

“ego” – nasceria de uma boa negociação estabelecida entre o complexo de Édipo e o modo 

pelo qual o indivíduo consegue reprimir seus desejos – escondendo eles nas camadas mais 

profundas do inconsciente. Já as meninas, uma vez que são “castradas por natureza” e não têm 

como temer a perda do pênis, teriam um superego mais fraco e, portanto, a individuação delas 

ocorreria de maneira incompleta. De qualquer forma, em ambos os casos (o do menino e o da 

menina), conforme foi dito, os desejos sexuais infantis não seriam completamente eliminados, 

mas apenas enviados a uma camada inacessível à consciência em circunstâncias comuns. Tais 

desejos só seriam manifestos em fantasias e símbolos, sendo o sonho (ou o filme, para a nova 

corrente da teoria cinematográfica, da qual Metz é um dos principais expoentes) uma das for-

mas mais eficientes de satisfazê-los – e, neste caso, a fantasia que invadisse a realidade pro-

duziria a “histeria” ou a “neurose obsessiva”, enquanto que os símbolos poderiam atravessar a 

barreira da repressão e, assim, apareceriam nos fetiches e em outras “perversões” sexuais 

(ALLEN, 2009). 

Mas algo peculiar na teoria cinematográfica da época, em contraposição até mesmo 

com as principais correntes da psicanálise estudadas nos departamentos de psicologia de en-

tão, é que suas noções fundamentais vão ser extraídas não apenas dos conceitos freudianos, 
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mas principalmente da interpretação (consideravelmente filosófica) que o não tão aceito fran-

cês Jacques Lacan faz deles. Para ele, após o nascimento, o ser humano ainda não tem consci-

ência de si como uma “coisa” que está isolada do restante do mundo; ele vive naquilo que o 

psicanalista chama de reino do “Real” – algo como a forma primitiva do funcionamento men-

tal descrita por Freud. O bebê apenas descobre quem ele é ao se enxergar em um espelho (o 

“estágio do espelho”, que ocorre entre os seis e os dezoito meses de idade), se reconhecendo 

na figura que está em sua frente – mas que Lacan destaca como sendo um “reconhecimento 

equivocado”, pois não se trata da própria pessoa reconhecendo a si mesma, mas dela se des-

cobrindo através de uma imagem refletida, de um “Outro”. E aqui há a introdução de um con-

ceito essencial para a tese, que viria a ser exaustivamente explorado entre os teóricos de ci-

nema, adquirindo um significado cada vez mais abstrato, genérico e afastado da concepção 

original de Lacan: o “sujeito” (BORDWELL, 1996b). Trata-se, em sua primeira forma, de 

uma instância que é construída na medida em que a pessoa sente a necessidade cada vez mai-

or de se alienar do “Real”, buscando por elementos que a assegurem de que seu reconheci-

mento equivocado inicial é, na realidade, um reconhecimento correto e capaz de moldar uma 

identidade firme. Comparativamente falando, a necessidade de se alienar do “Real” era, para 

os teóricos psicanalíticos de cinema, o equivalente à necessidade freudiana de reprimir os 

desejos sexuais direcionados aos pais; já o medo de perceber que o reconhecimento inicial foi 

equivocado equivale ao medo freudiano da castração – algo que não necessariamente se en-

contra na obra do próprio Lacan, uma vez que este dá a entender que é impossível perceber 

que o reconhecimento foi equivocado. Eis que, para garantir um posicionamento adequado ao 

sujeito (o “ego” equilibrado), as pessoas arranjariam maneiras de se manterem iludidas – e 

logo abaixo serão vistos exemplos de algumas maneiras atribuídas especificamente ao cine-

ma. Mas, indo mais além, o então filósofo oficial do Partido Comunista Francês, Louis Al-

thusser (também não tão aceito dentre os marxistas ao propor que os escritos do jovem e do 

velho Marx são divididos por um rompimento de caráter epistemológico), declararia que não 

apenas as pessoas arranjam tais maneiras, mas a cultura como um todo montaria dispositivos 

de controle capazes de posicionar o sujeito de uma maneira específica; fazendo as pessoas 

acreditarem que suas escolhas são decisões próprias quando na verdade elas foram definidas 

previamente pelo sistema – aquilo que viria a ser chamado de “Aparato Ideológico de Estado” 

(CASETTI, 2009). 

Os filmes – que, conforme se mostrou no início desta seção da monografia, são co-

mumente associados aos sonhos – teriam diversas formas de posicionar o sujeito dentro da 

ideologia dominante. Eles, assim como o espelho de Lacan, criariam no espectador uma ilu-
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são de estar se identificando com a imagem do “Outro” que é passada na tela. Eis que o termo 

“identificação”, assim como aconteceu com “sujeito”, vai se tornar uma das palavras mais 

vagas da teoria cinematográfica. Para Metz, existiriam duas formas: a “identificação primá-

ria”, em que o público se “identifica” com a posição da câmera e toma aquele campo de visão 

como seu, quando na verdade é o produto de um sistema de representação (algo próximo ao 

“reconhecimento equivocado”); e a “identificação secundária”, que significa se “identificar” 

com o personagem da trama. De acordo com o que será visto em outro ponto da monografia, 

as definições encontradas aqui permanecem pouco produtivas. Pois, de uma maneira geral, 

tudo o que está presente em todos os filmes serve, na visão desses teóricos, para a colocação 

do sujeito dentro de uma ideologia dominante – desde o fato das imagens terem perspectiva 

(afinal, dizem eles, é assim que nós enxergamos o mundo com nossos olhos) até os disposit i-

vos que tentam deixar a edição “invisível” (no que geralmente é atribuído à montagem clássi-

ca de Hollywood). O exemplo mais claro desta hipótese vai se revelar na maneira pela qual a 

teoria psicanalítica de cinema trata dos “cortes”: eles romperiam com a ilusão de que o que 

está diante do público não é a realidade – mas apenas uma representação manipulada pelo 

artista – e (aproveitando da ambiguidade da palavra “corte”) remeteriam imediatamente ao 

pavor provocado pela fantasia da castração. Eis que, para amenizar aquilo que supostamente 

seria um resultado psíquico catastrófico (o descobrimento de que o reconhecimento inicial foi 

equivocado ou, em termos freudianos, a castração propriamente dita), os produtos audiovisu-

ais tentariam encaixar as cenas separadas pelo corte de uma forma que não chocasse o espec-

tador – o que os teóricos designariam, usando de um trocadilho relativo ao corte do pênis, por 

“sutura”. Contudo, vários outros exemplos de como a suposta “identificação” com o filme 

pode produzir efeitos na mente do público estão expostos nos textos de Metz. Outro que me-

rece ser citado aqui é o aspecto “voyeurístico” do cinema: a tela, como se fosse um gigantesco 

buraco de fechadura, permite que nós vejamos a vida dos outros sem sermos vistos de volta – 

algo que seria melhor destacado especialmente em teses psicanalíticas feministas como no 

célebre “Prazer Visual e Cinema Narrativo”, de Laura Mulvey (ALLEN, 2009). 

A teoria cinematográfica desenvolvida através da mistura de Barthes, Lacan e Althus-

ser vai entrar em declínio em meados dos anos 1980. Algumas das contradições internas de tal 

modelo de pesquisa vão se tornar cada vez mais latentes ao mesmo tempo em que críticas de 

outras correntes de teóricos terminam por atacar intensamente os fundamentos dos pensamen-

tos tidos, por exemplo, por Metz. Dentre as tais vozes que se opuseram a todo o preceito filo-

sófico que predominou entre os acadêmicos da área por pelo menos duas décadas, provavel-

mente a mais contundente tenha vindo por parte daqueles que, de uma maneira bastante vaga, 
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vieram a ser aglutinados sob o rótulo de “cognitivistas”. A partir de agora, esta monografia 

visa relatar de uma maneira mais detalhada quem são eles para, por fim, apontar como algu-

mas noções dentro de tal vertente podem nos ajudar a compreender o funcionamento de nos-

sos julgamentos morais diante dos produtos audiovisuais. 

 

Figura 3 – Esquema de itens relacionados à teoria cinematográfica de Metz. 
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3. CINEMA E COGNITIVISMO. 

Se a psicologia é o estudo dos processos mentais humanos, então facilmente podem 

ser encontradas reflexões relacionadas à matéria já entre os períodos mais remotos de nossa 

civilização. Na realidade, com uma investigação mais profunda da disciplina é perceptível 

que, até que tal área do saber viesse a demonstrar maior interesse na adoção de uma metodo-

logia “mais científica” – o que só ocorreu no final do século XIX –, dificilmente há uma for-

ma clara de se distinguir onde ficaria a fronteira que separa a Psicologia da Filosofia. Apenas 

para citar o exemplo de um debate de longa duração que habita o espaço onde as duas áreas se 

encontram, a discussão entre os dualistas (aqueles que veem a mente e o corpo como instân-

cias diferentes) e os monistas (aqueles que entendem que as duas entidades são, na verdade, 

uma mesma coisa), presentes já nas antiguidades grega e romana, seguiria sendo um tema 

polêmico muitos séculos depois, conforme mostraram figuras como Descartes e Espinoza, e 

acabaria influenciando correntes de pensamento extremamente recentes – como na investiga-

ção cognitivista a respeito da natureza das emoções. E é por conta desse imenso passado de 

reflexões daquilo que hoje designaríamos por psicologia que opto, neste trecho da monogra-

fia, por fazer um recorte mínimo de tudo o que já foi teorizado quanto aos nossos processos 

mentais. De agora em diante, trato da área como se sua data de nascimento estivesse associada 

à fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo – evento ocorrido na 

Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1878, tendo como principal nome o pesquisador 

Wilhelm Wundt – que, aliás, orientou o doutorado de Hugo Münsterberg quando o teórico 

ainda residia na Europa (FREDERICKSEN, 2009) –, e cuja consequência seria a difusão rá-

pida de projetos semelhantes pelos espaços acadêmicos de vários outros países. 

Wundt (1832-1920) foi um dos psicólogos que marcaram a corrente de análises deno-

minada “estruturalismo” (algo até então restrito ao campo da psicologia, não tendo qualquer 

relação com a vertente homônima que teve destaque em meados do século XX e que já foi 

trabalhada nesta monografia). Os adeptos de tal linha de raciocínio visavam entender a confi-

guração dos elementos da mente através de uma observação de seus componentes. Pois, assim 

como quem quer estudar um objeto pode quebrá-lo em várias características distintas (como o 

tamanho, a cor, o cheiro e assim por diante) para em seguida aglutinar tais definições dentro 

de um quadro mais amplo, os estruturalistas repartiam a mente em processos diferentes (a 

atenção, a memória, a sensação, entre outros) para, por fim, tentar compreender qual a relação 

de tais operações na produção do pensamento. Eles, entretanto, não haviam definido um mé-

todo rígido de como chegar a tais respostas, sendo que a abordagem mais célebre acabou se 
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tornando a prática da "introspecção", na qual um indivíduo relata tudo que surge em sua men-

te enquanto ele desempenha uma tarefa específica - como, por exemplo, a resolução de um 

enigma proposto pelo experimentador. Tal exercício prontamente se revelou problemático: 

Primeiro, as pessoas podem nem sempre se mostrar capazes de dizer exatamente o 

que passa na mente delas ou podem não ser capazes de colocar a questão nas pala-

vras corretas. Segundo, o que elas dizem pode não estar correto. Terceiro, o fato de 

que se pedia para que as pessoas prestassem atenção em seus pensamentos ou rela-

tassem em voz alta enquanto trabalhavam em uma tarefa poderia, por si só, alterar os 

processos que estavam acontecendo (STERNBERG; STERNBERG, 2009, p. 8). 

Ainda assim, as atividades com a mesma linha de pesquisa adotada por Wundt vão ad-

quirir vários seguidores, como o estadunidense Edward Titchener (1867-1927). Este, além de 

ter sido um dos sujeitos mais importantes para que a psicologia praticada Europa atravessasse 

o Atlântico, acabou por se consolidar como o mais rigoroso de todos os estruturalistas, se res-

tringindo não apenas à investigação dos elementos que compõem a mente como também se 

limitando às experimentações de caráter introspectivo (STERNBERG; STERNBERG, 2009). 

Por volta da mesma época em que o estruturalismo se solidificava, uma corrente de 

teóricos ligados ao estudo da psique humana se ergueu com uma proposta diferente. O movi-

mento, denominado "funcionalismo", se pautava não pela quebra da mente em vários proces-

sos distintos, mas por uma tentativa de compreender como eles aconteciam. Em grande medi-

da, a preocupação destes pensadores era obter alguma vantagem palpável com a aplicação das 

informações que fossem extraídas a partir das pesquisas realizadas - como, por exemplo, na 

descoberta de um método mais eficaz de aprendizagem, que pudesse melhorar o ensino nas 

escolas. William James (1842-1910; o mesmo que convidou Münsterberg para lecionar nos 

Estados Unidos) e John Dewey (1859-1952) foram dois dos nomes mais importantes de tal 

corrente de pesquisa, servindo para que eles se afirmassem não apenas entre os psicólogos, 

mas como lideranças no campo da filosofia pragmática. Ainda assim, o "funcionalismo" tam-

bém não definiu um método rigoroso de exame, de modo que uma terceira escola, o "associa-

cionismo", cuja preocupação estava no entendimento de como as ideias e eventos se associa-

vam nas mentes, começaria a aplicar princípios de análise mais sistemáticos na investigação 

da psique humana. Hermann Ebbinghaus (1850-1909), por exemplo, fez uma lista de várias 

sílabas sem sentido, contendo uma consoante, uma vogal e outra consoante (por exemplo, 

"zax"), e passou, na sequência, a anotar quanto tempo levava para decorar o conjunto, conta-

bilizando também quantos erros ele cometia ao memorizá-lo. Edward Lee Thorndike (1874-

1949), outro integrante de tal corrente, vai estabelecer a "lei do efeito", de acordo com a qual 

a aprendizagem de um evento estaria relacionada com a consequência que ele traz ao indiví-
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duo. Em outras palavras, teorizou que as ações que trazem recompensas satisfatórias tendem a 

ser repetidas, enquanto aquelas que geram incômodos passam a ser evitadas. Eis aí, juntamen-

te com o experimento dos cães de Pavlov, que foi visto anteriormente, as sementes de um dos 

principais movimentos da psicologia acadêmica na primeira metade do século XX: o behavio-

rismo (STERNBERG; STERNBERG, 2009). 

A psicologia como o behaviorista a vê é um ramo experimental puramente objetivo 

das ciências naturais. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comporta-
mento. A introspecção não constitui parte essencial de seus métodos, nem o valor 

científico de seus dados depende da facilidade com que eles podem ser interpretados 

em termos de consciência. O behaviorista, em seus esforços para conseguir um es-

quema unitário da resposta animal, não reconhece a linha divisória entre os homens 

e os animais. O comportamento do homem, com todo o seu refinamento e comple-

xidade, constitui apenas uma parte do esquema total de investigação do behaviorista 

(WATSON, 2008, p. 289). 

Assim começa o texto clássico de John B. Watson (1878-1958), tido normalmente 

como o manifesto do movimento behaviorista. Dentro de tal corrente, as formas pelas quais os 

animais eram condicionados dentro de uma cadeia de estímulo e resposta (como o estímulo do 

sino e a resposta da salivação nos cachorros) se mostravam como sendo o núcleo de todas as 

análises possíveis. Os processos mentais internos, por outro lado, acabavam completamente 

desprezados, de modo que se um pensamento não produzisse uma reação que pudesse ser vis-

ta e medida através de instrumentos científicos (mais especificamente, um comportamento), 

ele em nenhum momento era levado em consideração por parte dos experimentadores. Duran-

te um breve período de tempo, alguns filósofos também terminaram por se envolver com esta 

compreensão da mente humana – ainda que por motivos relativamente diferentes, uma vez 

que estes não buscavam exatamente uma precisão científica, mas uma clareza lógico-

linguística. Gilbert Ryle (1900-1976), por exemplo, defendia que ser inteligente não signifi-

cava possuir uma faculdade especial na mente capaz de fazer raciocínios exatos e, em segui-

da, colocá-los na forma de uma fala ou de um comportamento; o que chamamos de "ser inte-

ligente" seria, na realidade, o fato de alguém conseguir desempenhar ações específicas em 

condições ambientais específicas de uma maneira bem sucedida. “Estar apaixonado”, seguin-

do a mesma lógica, não seria nutrir um sentimento especial por alguém, mas se dispor a fazer 

coisas comuns e observáveis, como falar sobre alguém em detrimento de outros assuntos, de-

fender este alguém diante de qualquer crítica, buscar constantemente a companhia de tal pes-

soa e assim por diante (LYONS, 1999). 

Embora o behaviorismo na filosofia surgisse muitos anos após a mesma corrente ter 

ocupado a psicologia, é bem verdade que os filósofos vão abandonar tal raciocínio muito an-

tes dos psicólogos adotarem o mesmo caminho. Eles fazem isso porque, de acordo com a con-
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sideração mostrada, não há como discernir atitudes mentais, como as emoções, de uma forma 

nítida. Uma pessoa brava pode esmurrar a mesa e bater a porta, enquanto outra na mesma 

situação pode ficar extremamente calada e deixar o espaço com uma cortesia incomum. O 

comportamento delas, portanto, não é tão esclarecedor quanto ao sentimento que se pretende 

estudar. O próprio Ryle, por exemplo, vai celebremente recuar e alegar que o behaviorismo 

não consegue lidar de forma alguma com o que a estátua do pensador, de Rodin, estaria fa-

zendo – ela não apresenta nenhum comportamento estranho, nenhuma mudança fisiológica 

notável e o ambiente ao redor não transmite nenhuma informação que colabore para a com-

preensão daquela atitude. Apenas rejeitando a metodologia behaviorista é que alguém é capaz 

de afirmar que o indivíduo sentado está apenas pensando (LYONS, 1999). O fato é que, para 

seguir adiante como uma disciplina científica respeitada, a psicologia behaviorista teve que 

muitas vezes traduzir seus termos para um jargão enganador – “a percepção se tornou discri-

minação, a memória se tornou aprendizado, a linguagem se tornou comportamento verbal, a 

inteligência se tornou o que os testes de inteligência testam” (MILLER, 2003, p. 141). Cedo 

ou tarde os psicólogos acabariam por reconhecer que as pesquisas se mostravam pouco produ-

tivas quando havia uma completa rejeição em investigar a "caixa preta" que nós possuímos 

em nossas cabeças e que, até então, era vista como impossível de ser checada por meio de 

ferramentas precisas. 

Um dos que perceberam a fragilidade behaviorista, Edward Tolman (1886-1959), es-

tabeleceu que para um entendimento mais exato da função de um comportamento seria neces-

sária a investigação dos propósitos que se encontrariam por trás dele – algo que necessitava da 

abertura da "caixa preta". Outro, Albert Bandura (1925), reparou que o aprendizado não exige 

necessariamente uma recompensa direta para produzir um comportamento, mas que tal opera-

ção pode ocorrer de modo social; isto é, os animais também aprendem quando observam ou-

tras criaturas sendo recompensadas ou punidas por determinadas atitudes – e, novamente, há 

uma necessidade de entrar em questões mentais para tal análise. Karl Spencer Lashley (1890-

1958) postulou que a mera compreensão dos seres humanos através de uma ideia do cérebro 

como instrumento passivo, movido apenas por estímulos e respostas, não dava conta de expli-

car situações extremamente complexas como a performance musical (como no caso de um 

pianista que toca a próxima nota antes mesmo de ter ouvido o feedback da tecla anterior) ou a 

participação em jogos – conforme será demonstrado em outro ponto da monografia, até que as 

críticas cognitivistas fossem feitas em relação aos teóricos do meio audiovisual, muito do que 

prevalecia dentro dos Estudos de Cinema era uma noção bastante parecida, de acordo com a 

qual o espectador seria um ser completamente passivo diante da criação artística. Donald 
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Hebb (1904-1985) teorizou que as conexões entre neurônios tendem a se desenvolver de 

acordo com a frequência da estimulação promovida sobre eles, de uma tal forma que as célu-

las nervosas disparadas em conjunto permaneceriam em conjunto – algo que não foi aprovei-

tado pelos psicólogos behavioristas. E Noam Chomsky (1928) fez um ataque contundente ao 

modelo de Skinner – um dos behavioristas mais radicais da época – segundo o qual a lingua-

gem também seria um resultado apenas do condicionamento por meio de estímulos e respos-

tas. O linguista demonstrou como há um aspecto tanto criativo quanto biológico no uso da 

linguagem, sendo que até mesmo as crianças conseguem formular sentenças que jamais foram 

trabalhadas nelas por meio de reforços (STERNBERG; STERNBERG, 2009). Aqui, vale res-

saltar que para as teorias cinematográficas como a de Metz, pautadas pela linguística, os con-

ceitos revolucionários de Chomsky foram imensamente ignorados. 

É essencial ainda mencionar que o processo de decadência da corrente behaviorista 

(que negava a análise do que acontecia dentro da mente) e sua suplantação por um movimento 

radicalmente contrário (que se focava precisamente na análise do que acontecia dentro da 

mente), celebrizado pelo termo "Revolução Cognitiva", também esteve profundamente ligado 

não apenas com os desenvolvimentos dentro da psicologia, mas com a nova e destacada área 

da computação. George Armitage Miller (1920-2012), um dos principais nomes de tal refor-

mulação, ao traçar uma retrospectiva daquele momento histórico, vai lembrar que “a ciberné-

tica de Norbert Wiener estava ganhando popularidade, Marvin Minsky e John McCarthy esta-

vam inventando a inteligência artificial e Alan Newell e Herb Simon estavam usando compu-

tadores para simular processos cognitivos” (MILLER, 2003, p. 142). E, conforme outro teóri-

co vai ressaltar ao fazer uma retrospectiva dos primeiros momentos da psicologia cognitiva: 

Grosseiramente de 1960 até 1980, a metáfora central na filosofia da mente era a do 

computador. A mente está para o corpo, dizia o slogan, assim como um programa de 

computador ou software (seu funcionamento) está para a eletrônica ou o hardware 
(sua estrutura). O estudo da vida mental humana ou a psicologia se refere à investi-

gação do programa humano (seu funcionamento). A evolução é tanto a programado-

ra do software quanto a designer do hardware. Cabe aos seres humanos desenrolar o 

que a evolução tricotou (LYONS, 1999, p. 37). 

Eis que na segunda metade da década de 1950 – e, George Armitage Miller é mais 

preciso ao colocar a grande data no 11 de Setembro de 1956, em um simpósio voltado para a 

Teoria da Informação – a tese cognitivista já havia montado um corpo teórico que, embora 

ainda permanecesse difuso, já se mostrava capaz de rejeitar enfaticamente muitos dos pressu-

postos behavioristas. Em 1960, as questões foram se tornando mais claras e aparecia como 

evidente a ideia de que todos os estudiosos – desde os envolvidos com a inteligência artificial 

até aqueles avançando pelo campo da linguística – tratavam de um mesmo assunto de forma 
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interdisciplinar. Qual nome tal corrente receberia ainda era algo incerto – "estudos cogniti-

vos", para alguns; "psicologia do processamento de informações" para outros e "ciência cog-

nitiva" para mais uma parcela. Somente ao redor de 1976, quando a Fundação Alfred P. Sloan 

se interessou pelas matérias em debate, financiando um grande programa para diversos insti-

tutos de ensino e pesquisa dos Estados Unidos, definiu-se um consenso, optando pelo termo 

"ciência cognitiva". Em uma reunião promovida pela Fundação, em 1978, estudiosos de di-

versos campos se reuniram para elaborar de uma forma mais clara como funcionaria o pro-

grama e o resultado foi esboçado em um relatório que relacionava seis disciplinas diferentes: 

a filosofia, a psicologia, a linguística, a ciência da computação, a antropologia e a neurociên-

cia. Naquele momento, não era entendido que todas as disciplinas envolvidas tinham alguma 

espécie de contato direto entre elas – a filosofia e a neurociência ou a ciência da computação e 

a antropologia, por exemplo, não revelavam vínculos notáveis. Em outras, as conexões tinham 

aspectos mais nítidos, como na formação da psicolinguística (psicologia e linguística) ou dos 

estudos da evolução do cérebro (antropologia e neurociência). Fato é que, mesmo com a inici-

ativa encerrada já no início da década de 1980, o progresso intelectual continuou e, nos últ i-

mos anos, os laços entre os inúmeros campos do saber foram reforçados – ou, no caso daque-

les que ainda não existiam, foram criados. Miller, entretanto, considerou que o sonho interdis-

ciplinar não chegou a se concretizar plenamente, de modo que ele crê ser mais correto falar 

em “ciências cognitivas”, no plural (MILLER, 2003). 

Vale notar ainda que, se a história das ciências cognitivas foi contada aqui como uma 

superação da pesquisa behaviorista, tal recorte se restringe especificamente aos espaços aca-

dêmicos. Na realidade, ao mesmo tempo em que todos os eventos narrados anteriormente se 

davam nos laboratórios e nas universidades, a psicanálise se manteve consideravelmente ina-

balável no universo da psicologia clínica. Mais do que isso, a partir dos conceitos freudianos 

surgiram várias outras noções, como a do "inconsciente coletivo" de Carl Jung ou mesmo a 

hipótese lacaniana da constituição do sujeito através de um reconhecimento equivocado. O 

que, nesta seção da monografia, talvez valha ressaltar sobre a psicanálise, tendo em vista a 

ascensão das ciências cognitivas, é que os cognitivistas sempre tiveram uma considerável des-

confiança dos conceitos psicanalíticos. O principal fator de suspeita se encontra no fato de 

que, sendo o "inconsciente" uma camada reprimida e dificilmente manifesta em comporta-

mentos concretos – com exceção das já mencionadas perversões sexuais, das fantasias ou dos 

sonhos –, resta pouco espaço para uma investigação de caráter empírico de sua dinâmica in-

terna. E mesmo as ferramentas adotadas para analisar as poucas erupções do inconsciente, 

como a interpretação de sonhos – ou, no nosso caso, a interpretação dos filmes –, são profun-
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damente incômodas para um cientista, pois não deixam de possuir um ingrediente que envol-

ve uma imensa influência das idiossincrasias do analista. 

3.1. “Narration in the Fiction Film”: A chegada do cognitivismo ao cinema. 

As ciências cognitivas começaram a se consolidar como uma área interdisciplinar de 

estudos na mesma época em que a teoria cinematográfica vivia o auge da corrente inspirada 

principalmente nas teses de Barthes, Lacan e Althusser. O fato é que, embora nós possamos 

encontrar teóricos que enxergassem alguma relação minimamente científica entre os disposi-

tivos empregados nos filmes e seus efeitos na mente dos espectadores ao longo de toda a his-

tória – basta notar alguns dos conceitos expostos, por exemplo, no trecho relativo a Eisenstein 

–, a vertente "cognitivista" só se revelaria de maneira aberta e clara dentro da sétima arte em 

meados dos anos 1980. Conforme ficará mais nítido adiante, tal núcleo de pesquisa não possui 

exatamente um modelo específico de investigação e, com a exceção de algumas premissas 

práticas, bastante genéricas – mais especificamente relacionadas com a compreensão de que 

os debates devem ser feitos dentro de uma lógica dialética –, não há exatamente uma homo-

geneidade no grupo. Sendo assim, considero que uma das formas mais frutíferas de mostrar 

como se deu a construção do pensamento em questão é optando pela exposição cronológica 

de alguns interesses aparentemente compartilhados pelos integrantes da corrente – que, em 

geral, se tratam mais de críticas comuns a outras escolas do que da elaboração de propostas 

com ampla aceitação interna. E, para fazer isso, é necessário trazer a primeira grande publica-

ção do gênero a romper de maneira clara com a imensa maioria das teses que haviam sido 

propostas sobre o cinema ao longo do século XX: o livro "Narration in the Fiction Film" 

(1985), do professor estadunidense David Bordwell. Na obra, cujo objetivo central é analisar 

certas técnicas de narração empregadas na criação dos filmes e que se revelam capazes de 

produzir efeitos específicos no espectador – como o suspense ou a surpresa –, o autor se vê na 

necessidade de mostrar como seu texto não se encaixa muito bem em várias das suposições 

presentes nas literaturas acadêmicas a respeito do cinema. Portanto, para fins analíticos, em 

seus primeiros capítulos ele divide a vastidão das teorias já existentes em duas tradições mais 

bem discerníveis: a tradição "mimética" (utilizada principalmente por alguns montadores so-

viéticos) e a tradição "diegética" (utilizada por teóricos como Metz). 

A tradição mimética, diria ele, é aquela que considera todas as obras de arte exclusi-

vamente sob o aspecto do espetáculo visual. Ela estaria supostamente presente desde a anti-

guidade no modo pelo qual os intelectuais pensavam, em especial, o teatro e a pintura. Mas, 

ao menos desde meados do século XIX e, de maneira mais clara, nas teorias elaboradas por 
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Percy Lubbock, tal linha de raciocínio também passou a ser aplicada à literatura. A partir daí, 

os teóricos simpatizantes deste pensamento minimizavam o fato de que os romances eram 

feitos de palavras e transformavam a busca pelo narrador em uma investigação de quem esta-

ria "vendo e sabendo das coisas". Ou seja, eles procuravam pelo "ponto-de-vista" (algo como 

a plateia teatral) implícito na cena a partir de onde estariam sendo observados os eventos con-

tados pelo livro. Este mecanismo, quando se revelava de uma forma evidente, ficava conheci-

do como o método "cênico" de narração. Tal modelo seria relativamente oposto àquele que 

Lubbock caracterizaria como o método "panorâmico", onde o autor interviria de uma forma 

mais clara no texto, abandonando o "ponto-de-vista" fixo que vinha acompanhando as ocor-

rências. Mas mesmo o método panorâmico não era entendido como um ato linguístico, pois o 

teórico o colocava como sendo apenas a adoção de uma visão mais ampla dos acontecimentos 

do que o formato anterior. As consequências desta tese ficavam mais claras em seus comentá-

rios de outras obras: "Guerra e Paz" recebia críticas por ter uma forma panorâmica fora de 

controle e certas cenas de "Madame Bovary" eram louvadas pela intervenção quase inexisten-

te do autor. Com a posterior aparição do meio cinematográfico, não tardou para que escritores 

abandonassem a analogia entre a literatura e o teatro para optarem por uma definição do nar-

rador dos livros como se este funcionasse igual a uma câmera dos filmes. 

Já entre os teóricos de cinema, a aparição da tradição mimética (que viria a ser conhe-

cida como a teoria cinematográfica clássica, anterior aos anos 1960) se daria através da con-

ceituação de que a história contada nos filmes seria, na verdade, uma narrativa vista pelos 

olhos de um "observador invisível". A proposta, melhor elaborada por Pudovkin, era, portan-

to, um desenvolvimento do conceito que vimos ser exposto por Münsterberg: a câmera capta-

ria o que a tal testemunha invisível observa, os cortes funcionariam como uma mudança da 

atenção da testemunha e assim por diante. Entretanto, na medida em que, analisada mais aten-

tamente, a ideia em questão se revelava problemática (ela não explicava elementos extrema-

mente comuns, como os ângulos estranhos de câmera ou os cortes que levam de um espaço 

para o outro), alguns escritores vão adotar a noção de que se trata de um observador invisível 

idealmente móvel – o que transformaria o trabalho de câmera e de edição em um fantasma 

onipresente no universo do filme. Eis que Bordwell vai apontar algumas falhas empíricas da 

teoria oferecida. Primeiro, ela ainda não dá conta de abordar ferramentas de estilo como os 

movimentos de chicote ou a tela dividida em dois eventos exibidos simultaneamente. Não há 

analogia entre tais dispositivos de narração e alguma experiência fenomenológica que nós 

temos em nossas vidas cotidianas (que poderiam ser atribuídas a um observador invisível) que 

possa ser traçada em tais casos. Mas, em segundo lugar e mais importante, a ideia de que há 
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uma testemunha invisível nos espaços onde se desenrolam os eventos do filme pressupõe que 

há uma história acontecendo independentemente de haver ou não uma câmera a observando. 

Ou seja, existiria uma noção de que aqueles eventos presentes na narrativa iriam acontecer 

exatamente daquela forma mesmo sem a interferência dos artistas que os colocaram na tela. E 

isso ignora que, na realidade, o processo de filmagem se dá no sentido oposto: não é a câmera 

que capta um acontecimento que vinha ocorrendo, mas um acontecimento que é organizado 

para ocorrer diante da câmera. Apenas para explicar o argumento de uma maneira mais clara 

basta citar minhas experiências com filmes universitários: a maior parte das locações que con-

seguimos não possui um recuo adequado para a câmera; geralmente só existe um canto míni-

mo onde ela pode ser posicionada sem que a equipe apareça em quadro. São os atores que 

precisam se esforçar para que a representação deles fique restrita ao único enquadramento 

possível no ambiente – e isso, evidentemente, altera o universo fictício da narrativa, mostran-

do que o mundo daquela história não ocorre independentemente do observador. 

Já a segunda tradição trabalhada por Bordwell, a "diegética", diria respeito aos mode-

los teóricos linguísticos aplicados às artes, como no caso da já mencionada semiologia. Tal 

linha de raciocínio também poderia ser encontrada ao menos desde a época do Renascimento, 

embora sua popularidade só viesse a se concretizar entre os intelectuais no século XX. Em um 

primeiro momento, iniciado por volta de 1960, a característica principal de tal vertente estava 

na já citada utilização de Saussure por Barthes em sistemas não linguísticos, como a moda e a 

publicidade. E aqui vale reparar como a situação adquiria um caráter consideravelmente curi-

oso: se a tradição mimética havia durante muitos anos usado as imagens para explicar as pala-

vras na literatura, a nova tradição diegética usaria a literatura para explicar as imagens. Um 

dos desmembramentos disso se deu naquilo que foi visto nesta monografia como o núcleo da 

teoria proposta por Christian Metz em relação ao meio cinematográfico. Mas houve um se-

gundo momento, a partir de 1966, em que Barthes desloca o foco de sua atenção do estudo da 

significação para o estudo dos aspectos subjetivos da linguagem – que, novamente, foi mos-

trado em outro ponto da monografia como sendo a transição de uma escola "estruturalista" 

para a que se denominava "pós-estruturalista". E vale ressaltar que a base escolhida pelos teó-

ricos para que não acabassem completamente engolidos pela proposta incontornável de que 

nenhum conhecimento objetivo é possível se encontrava, de maneira mais específica, na psi-

canálise de Freud e Lacan e nas teses de linguistas como Emile Benveniste – ignorando com-

pletamente a revolução que Noam Chomsky vinha promovendo dentro daquela área ao notar 

um elemento biológico na construção da linguagem. 
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Dentro do campo da teoria cinematográfica, a tradição diegética do primeiro período 

(ainda estruturalista) encontraria, de acordo com Bordwell, um de seus melhores exemplos na 

"teoria do 'texto realista clássico'" exposta por Colin MacCabe. Este teórico consideraria o 

cinema narrativo dominante como algo muito próximo ao romance realista do século XIX, 

afinal, de acordo com ele, ambos enquadrariam a "linguagem objeto" dentro de uma "metalin-

guagem". Para entender melhor o que ele pretende dizer com isso, é preciso esclarecer alguns 

conceitos ligados à sua compreensão da literatura. Primeiramente, ele diz: 

Uma metalinguagem “fala sobre” uma linguagem objeto e a transforma em conteúdo 

ao nomear a linguagem objeto (o que é realizado através do uso de aspas), sendo as-

sim capaz de identificar tanto a linguagem objeto quanto a sua área de aplicação. (...) 

[No romance] a prosa narrativa é a metalinguagem que pode declarar todas as ver-

dades na(s) linguagem(ns) objeto (as marcas mantidas por aspas) e também pode 

explicar a relação da linguagem objeto com o mundo (MACCABE apud BOR-

DWELL, 1985, p. 18). 

Ou seja, ele estabelece uma hierarquia de discursos dentro do texto clássico: a tal da 

"linguagem objeto" (que seria a fala do personagem, definida de maneira mais precisa como 

aquilo colocado entre aspas) se encontraria dentro da "metalinguagem" (a prosa como um 

todo, com o poder de dizer a verdade sobre o que está acontecendo na narrativa). E seu exem-

plo, uma passagem extraída de uma obra de Eliot, demonstra como as falas dos personagens 

(tidas entre aspas) estão equivocadas, conforme demonstra a metalinguagem do texto. Eis que, 

para o teórico, nos filmes ocorreria a mesma situação: as falas dos personagens estariam sem-

pre enquadradas por uma entidade equivalente à metalinguagem da literatura: a câmera. Isto é, 

“a câmera nos mostra o que acontece – ela nos diz a verdade sobre a qual nós podemos medir 

os discursos” (MACCABE apud BORDWELL, 1985, p. 18). Aqui, seu exemplo é o final de 

"Klute, o Passado Condena", no qual MacCabe enxerga que a fala em voz-over da persona-

gem é desmentida pela imagem captada pela câmera. 

Bordwell nota que não é preciso ir muito longe para notar os buracos da tese de Mac-

Cabe. Antes de tudo, o que ele diz ser uma característica do romance do século XIX é, na rea-

lidade, algo presente em praticamente todo tipo de texto escrito. A hierarquização de discur-

sos existe não apenas nos romances de outras épocas, mas também em tratados científicos, 

relatos de jornais, memorandos burocráticos e assim por diante. Em segundo lugar, ele não 

diferencia de qual tipo de romance do século XIX está falando, pois certas descrições e jogos 

linguísticos presentes, por exemplo, nas histórias góticas e nas histórias cômicas daquela épo-

ca certamente não possuem uma metalinguagem que se esforça para ser transmitida de manei-

ra "transparente". Na verdade, seu exemplo extraído da obra de Eliot é uma seleção bastante 

oportuna para aquilo que ele pretende dizer, mas está longe de ser uma regra geral. Entretanto, 
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suas concepções mais graves estão em outro lugar: nas definições básicas do que divide o 

discurso. Para ele, a "linguagem objeto" seria o discurso direto do personagem mantido entre 

aspas; e a "metalinguagem", pela lógica, seria todo o restante do texto que não estaria entre as 

aspas. Algo que Bordwell nota ser bastante cru (e que tomo a liberdade de ir além, perceben-

do que a tese ainda precisaria ser reformulada para chegar ao Brasil, já que uma grande parte 

das narrativas em língua portuguesa opta por demarcar as falas pelo uso do travessão ao invés 

de encerrá-las entre aspas). E o problema da crueza de MacCabe se torna óbvio em situações 

tão básicas quanto no discurso indireto (quando o narrador da história diz o que o personagem 

falou sem precisar se utilizar das aspas – ou, no nosso caso, o travessão), no discurso indireto 

livre (quando a fala ou o pensamento do personagem se mistura com a do narrador, sem qual-

quer indicação tão explícita quanto o travessão ou as aspas), quando o narrador é um dos per-

sonagens da história, quando o narrador omite informações essenciais, quando ele mente, 

quando ele faz uma paródia, quando ele é irônico, quando há trechos ambíguos do texto (por 

exemplo, na confusão se uma cena realmente aconteceu ou foi um sonho) e assim por diante. 

Uma das réplicas oferecidas por MacCabe é a de que ele não despreza completamente o senti-

do das coisas, ao menos não ao ponto de considerar que apenas a marca fixa das aspas conse-

gue separar os discursos. Ele diz que o discurso é composto também por um "conjunto de 

oposições semânticas", mas nunca explica exatamente o que isso significa, deixando um ter-

mo que, por mais vago que seja, ainda não consegue furar a barreira imposta pelo conceito 

(nítido na citação retirada anteriormente) de que somente as aspas dividem a metalinguagem 

da linguagem objeto. E se a consideração em questão é suficientemente limitada para tratar 

das palavras da literatura, resta ainda observar como isso funcionará diante das imagens e dos 

sons do cinema. A primeira consequência é exatamente a mesma da teoria do "observador 

invisível" criticada acima: a câmera se torna a portadora da metalinguagem, portanto a filma-

gem e a edição adquirem importância, menosprezando outros elementos como o posiciona-

mento dos atores, a iluminação ou a música. Mas a segunda repercussão ainda pode ser en-

contrada caso se adote uma compreensão de que o teórico não disse que a "câmera" enquanto 

máquina é a transmissora da metalinguagem, mas que "tudo que está na tela" é a metalingua-

gem. Neste caso, o exemplo de "Klute, o Passado Condena" escolhido pelo estudioso mostra o 

problema de sua tese: ele diz que a imagem capturada pela câmera nega o que a personagem 

diz em voz-over, pois “o que ela realmente quer é se estabelecer no meio oeste com John Klu-

te” (MACCABE apud BORDWELL, 1985, p. 20). O fato é que esta não é a única interpreta-

ção possível. Na verdade, o filme tem um final aberto, claramente ambíguo. A incapacidade 

de enxergar a ambiguidade só pode ter uma razão: o autor hierarquizou o discurso dizendo 
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que a metalinguagem é a imagem enquanto a linguagem objeto é o som. Em outras palavras, 

no cinema a imagem sempre diz a verdade e o som não. E não é preciso muito para imaginar 

as muitas formas através das quais tal método serve de uma maneira empobrecida para enten-

der os filmes. 

Contudo, conforme foi visto anteriormente, não tardou para que as análises estrutura-

listas iguais a anterior fossem alvo de ataques e, após uma reformulação de alguns preceitos, 

se transformassem na corrente pós-estruturalista. De acordo com o que também já foi dito, os 

estudos da significação, ao menos no campo do cinema, vão ser transferidos para os estudos 

da enunciação – mais precisamente para aqueles elaborados pelo linguista Emile Benveniste. 

Tal linha da teoria cinematográfica se tornou a principal veia de pesquisa a partir dos anos 

1970 e ainda hoje serve, ainda que de maneira reduzida, como influência para uma grande 

parte dos intelectuais do campo. Para entender como ela funciona é necessário distinguir al-

guns conceitos que se tornaram centrais no pensamento relacionado à sétima arte - ainda que 

eles não tivessem tamanha importância para Benveniste, uma vez que este não chegou a traçar 

uma definição mais detalhada dos termos em questão. A primeira distinção a ser feita é aquela 

entre o enunciado (o "énoncé") e a enunciação (a "énonciation"): o enunciado é um pedaço de 

texto – as palavras e as sentenças – que está unido de uma tal forma que seu conjunto interno 

tenha coerência; a enunciação é o processo geral que cria o enunciado. O processo seria com-

posto por três elementos: o próprio ato (envolvendo um orador, um ouvinte e uma referência a 

um mundo compartilhado pelos dois), o contexto no qual o ato ocorre e os "meios" (que, para 

Benveniste, seriam formas linguísticas específicas, como pronomes, tempos verbais, modos 

verbais e assim por diante). O fato é que os linguistas que estudavam a enunciação acabavam 

se restringindo à análise de como o orador deixava suas marcas sobre o enunciado. No enun-

ciado "Eliza, traga-me meus chinelos", por exemplo, há um vocativo (“Eliza”) que indica a 

quem se dirige a frase e os pronomes ("me" e "meus") que evidenciam quem está emitindo a 

frase. Aqui surge uma nova distinção: entre o discurso (o "discours") e a história (a "histoi-

re"). O discurso seria “toda enunciação supondo um orador e um ouvinte, e no orador a inten-

ção de influenciar o ouvinte de alguma forma” e a história seria “a apresentação dos fatos 

observados em um certo ponto no tempo, sem qualquer intervenção do orador na recontagem” 

(BENVENISTE apud BORDWELL, 1985, p. 21). Ou seja, o discurso claramente possui al-

guém falando enquanto a história é algo que parece se narrar por conta própria. O problema 

passa a ser encontrar quais elementos do texto poderiam demarcar a divisão entre o discurso e 

a história – algo como a tese de MacCabe, mas sem a parte das aspas. Barthes tentou encon-

trar o "sujeito que escreve" até mesmo onde não havia qualquer vestígio do orador explícito 
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no texto. Gérard Genette chegou a alertar que o discurso é a regra geral dos textos e que a 

história é a exceção. Mas nenhum deles ofereceu uma maneira clara (como as aspas) de como 

fazer isso. 

No campo da teoria cinematográfica, Christian Metz vai alegar que o cinema é enunci-

ativo por conta das “intenções do cineasta, as influências que ele maneja sobre o público ge-

ral” (METZ apud BORDWELL, 1985, p. 22), mas que ele é uma história por não deixar qual-

quer marca do orador (o cineasta, no caso) em seu texto (o filme). Entretanto, o teórico vai 

defender que a história é, na realidade, uma ilusão, pois no fundo os filmes não passam de 

discursos disfarçados. E vai mais além ao dizer que nós nos identificamos com a visão onisci-

ente da narrativa e, assim, acabamos tendo a sensação de que somos nós próprios, enquanto 

espectadores, que estamos narrando aqueles eventos. Para Metz, caberia ao analista esmiuçar 

os elementos discursivos do orador oculto, que estariam se disfarçando de história. Mas sem 

uma metodologia mais precisa, instaura-se o caos. Mark Nash vê os planos ponto-de-vista 

como a história em primeira pessoa, os planos descritivos comuns como a história em terceira 

pessoa e os planos subjetivos possuindo marcas do autor como os discursos. Raymond Bel-

lour encontra as marcas do discurso nos filmes de Hitchcock em determinados momentos, 

como quando a câmera adota uma posição bastante notável ou quando o próprio Hitchcock 

aparece em cena como figurante. Marie-Claire Ropars-Wuilleurnier vê o atraso em um "esta-

blishing shot" (o plano geral que geralmente inicia uma cena, mostrando todo o cenário onde 

ela ocorrerá), a edição descontínua e a disjunção entre a imagem e o som como marcas discur-

sivas. François Jost fala que não existem signos enunciativos distintos, mas funções enuncia-

tivas heterogêneas. Nick Browne diz que cada ajuste de câmera é um marcador da enuncia-

ção. Alguns se rendem e dizem que tudo em um filme é discurso, com a diferença que algu-

mas vezes nós o percebemos e outras não (BORDWELL, 1985). 

Vale notar, entretanto, que o reemprego das ideias de Benveniste na teoria cinemato-

gráfica é melhor compreendido como uma reformulação das propostas do linguista. Metz fala 

que a "instituição" do cinema é discursiva, mas Benveniste nunca falou de instituições; ele dá 

a entender que apenas indivíduos podem enunciar. Metz diz que o cinema é enunciativo por-

que ele pode acabar influenciando as pessoas, mas Benveniste não falou que a influência é 

uma possibilidade do discurso; ele postulou que a vontade de influenciar é uma necessidade 

do discurso. Mas, acima de tudo, Metz diz que o cinema tem discursos mascarados de histó-

ria; Benveniste nunca disse que isso era possível: seus termos servem para traçar distinções 

muito claras. O que parece ser discurso é discurso e o que parece ser história é pura e sim-

plesmente uma história. Pois, conforme foi visto, das proposições de Metz surgiram várias 
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formulações subsequentes que não sabem explicar como seria possível encontrar uma história. 

E, se for o caso da distinção entre história e discurso ser problemática, então não há razão para 

adotar Benveniste como base para a teoria. A ideia do linguista era resolver problemas especí-

ficos de textos específicos da língua francesa e, mesmo assim, não ganhou ampla repercussão 

dentre os estudiosos de linguística. Aplicada ao cinema, a ideia se revela ainda mais absurda, 

pois, conforme alguns dos próprios adeptos de tal corrente vão reconhecer, os "meios" da 

enunciação de Benveniste não fazem sentido ao tratarem as imagens como um texto escrito. 

Por mais que muitos identifiquem o plano ponto-de-vista como um equivalente à primeira 

pessoa do singular e o plano descritivo comum como a terceira pessoa do singular, resta a 

questão: o que seria um "tu" no cinema? Como levar o plural para o cinema? Como levar uma 

vírgula para o cinema? O que é o modo imperativo no cinema? E o subjuntivo? Até o momen-

to ninguém conseguiu responder satisfatoriamente as perguntas (BORDWELL, 1985). 

3.2. “A Case For Cognitivism” e “Post-Theory”: Algumas premissas. 

No decorrer da segunda metade da década de 1980, conforme o livro de Bordwell so-

bre a narração dos filmes e outros textos do filósofo estadunidense Noël Carroll eram publi-

cados, ficava evidente que havia uma nova corrente de pesquisa dentro dos estudos de cinema 

que pouco se relacionava com aqueles modelos até então praticados. De uma maneira bastante 

vaga, havia um característico relacionamento das teorias emergentes com as já mencionadas 

ciências cognitivas e com a filosofia analítica. Esta última, novamente sendo vago, se refere a 

uma forma de pensamento filosófico que se dedica principalmente à clareza do discurso e que 

contrasta com grande parte do pensamento dito "pós-moderno" – aquele que emergia especi-

almente no contexto pós-estruturalista também já trabalhado na monografia. Conforme se 

verá mais detalhadamente a partir de agora, a nova linha de raciocínio possuía poucos elemen-

tos capazes de tornar o grupo homogêneo, sendo suas definições mais fáceis de serem feitas 

através da contraposição com as demais estruturas de trabalho vigentes. No artigo "A Case for 

Cognitivism" (1989), Bordwell tenta expor de uma forma mais clara o que ele entende pela 

proposta cognitivista. Já no livro "Post-Theory: Reconstructing Film Studies" (1996), editado 

por Bordwell e Carroll, vários artigos visam abordar o meio cinematográfico através de uma 

perspectiva cognitivista. Alguns de seus capítulos buscam precisamente rebater algumas das 

críticas direcionadas aos estudiosos cognitivistas. 

Em "A Case for Cognitivism", Bordwell enfatiza logo de início que, ao contrário das 

outras teses presentes nos estudos de cinema, a perspectiva cognitivista não é (e tampouco 

teria como ser) uma "Grande Teoria de Tudo" – aquilo que Freud chamava de Weltans-
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chauung, uma “construção intelectual que resolve todos os problemas de nossa existência de 

maneira uniforme, com base em uma hipótese geral na qual, de acordo com ela, nenhuma 

questão ficaria não respondida e na qual tudo que nos interessa tem seu lugar fixo” (FREUD 

apud BORDWELL, 1989b, p. 12). A pesquisa cognitivista, segundo o autor, deveria se pautar 

por perguntas feitas a problemas de médio alcance, sendo que a busca pelas respostas deles 

deveria ser de fato executada antes do investigador tentar solucionar os casos com a aplicação 

de uma grande teoria abstrata já existente – como, por exemplo, a psicanálise lacaniana ou a 

semiótica barthesiana. Além disso, outra diferença na abordagem cognitivista, se comparada à 

psicanalítica, estaria no fato de que, enquanto esta última se debruça sobre as atitudes mentais 

desviantes dos seres humanos (os sintomas neuróticos, o sonho bizarro, a ação confusa e o ato 

falho), os cognitivistas pesquisariam o comportamento normal das pessoas: como elas reco-

nhecem rostos familiares; como elas escaneiam uma lista na procura de um item em especial; 

como elas conseguem se recordar do que um texto falava sem terem na mente as palavras 

exatas que foram utilizadas; como existem palavras mais fáceis de serem aprendidas do que 

outras; como um mestre de xadrez imagina seu melhor movimento; como os navegadores da 

Micronésia conseguem viajar várias milhas pelo mar sem qualquer instrumento náutico. Vale 

notar ainda que, tendo em vista tais exemplos, Bordwell traça um contraste óbvio entre o cog-

nitivismo e o behaviorismo – um se focando na atividade mental e outro rejeitando qualquer 

análise da mente. 

A abordagem cognitivista, diz o autor, estaria diretamente ligada a uma compreensão 

monista dos seres humanos, se contrapondo à tese de dualismo substancial cartesiana – se-

gundo a qual o corpo e a mente (ou a "alma") seriam coisas separadas. A consequência de tal 

entendimento, que pressupõe que o pensamento nada mais é do que energia eletroquímica 

transmitida pelas células cerebrais, pode ser encontrada no modelo de estudo dos cognitivis-

tas. Eles presumem que os fenômenos psíquicos podem e devem ser estudados empiricamen-

te, pois estão contidos dentro cérebro e não em uma entidade alheia à matéria - algo que esta-

ria cada vez mais comprovado na medida em que danos cerebrais (como a degeneração por 

alcoolismo ou a senilidade) provocam alterações previsíveis no comportamento dos indiví-

duos. Além disso, os cognitivistas entendem que, da mesma maneira como os corações dos 

animais evoluíram até se tornarem o coração dos seres humanos, com suas funções específi-

cas, e da mesma maneira que os pulmões, os rins e todos os outros órgãos também passaram 

pela mesma transformação, com o cérebro a situação não teria sido diferente. A estrutura 

mental de todos os seres humanos, portanto, ao enfrentar a seleção natural, teria aspectos que 

toda a espécie compartilharia na tentativa de conseguirmos uma melhor adaptação dentro do 
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mundo em que vivemos. E, de certa forma, o estudo cognitivista visaria encontrar quais carac-

terísticas todos nós temos em comum. Por fim, uma outra influência direta no pensamento 

cognitivista seria a inteligência artificial e o desenvolvimento da computação, algo já visto em 

outro ponto desta monografia na analogia entre a mente e o computador – algo, aliás, que já 

era polêmico entre os cognitivistas de 1989 e que hoje, diante da ascensão recente de um sub-

grupo ligado à "cognição corporificada" (que entende que atividades mentais importantes não 

ocorrem apenas no cérebro, mas em outras partes do corpo), parece ter sido deixado de lado. 

Mas Bordwell nota ainda que, curiosamente, na maior parte das vezes, os principais críticos 

da analogia feita pelos cognitivistas entre a mente e o computador são exatamente aqueles que 

possuem uma teoria do “aparato” psíquico. 

O fato é que uma teoria cinematográfica que se propõe a ligar suas análises com as ci-

ências do cérebro ou as ciências da computação surge de maneira espantosa para uma imensa 

maioria dos estudiosos da área. Mesmo após mais de duas décadas do texto, é notável que o 

termo "ciência" siga causando grande espanto dentro do círculo das humanidades. O próprio 

autor diz que antecipa “a acusação de que a perspectiva cognitivista é „cientificista‟ ao derivar 

de uma ideologia de pesquisa suspeita. Esta ideologia supostamente produz a verdade trans-

cendente, transcultural e pan-histórica; quando na verdade nós sabemos (diz a objeção) que 

não existe tal verdade” (BORDWELL, 1989b, p. 16). Ele prossegue afirmando que tal acusa-

ção é difícil de ser refutada de uma maneira curta; mas ainda assim destaca três pontos para 

rebater a acusação: 

Primeiro, as ciências físicas e naturais não têm a intenção de chegar à verdade abso-

luta, apenas a aproximações sucessivas dos processos reais. Nós podemos descartar 

as crenças de que as moléculas, o DNA e a seleção evolutiva são tão reais quanto 

qualquer coisa pode ser, mas como construções explicativas elas são notavelmente 

superiores àquelas que as precederam. (...) Segundo, na medida em que alguém não 

acredita em qualquer possibilidade de “ciências humanas”, o cognitivismo não é 

mais implausível do que, digamos, a psicanálise, em relação ao status científico que 

Freud constantemente proclamava. E a linguística cognitiva de Chomsky se provou 

ao menos tão possível quanto a “ciência” da semiologia de Saussure. (...) Finalmen-
te, vale lembrar que até recentemente muitos teóricos de cinema alinhavam suas dis-

ciplinas com alguma versão da ciência. (...) Os estudos de cinema contemporâneos 

podem renunciar a alguma noção de ciência apenas se garantirem que a semiótica 

saussureana, a psicanálise freudiana, a antropologia lévi-strausseana, a linguística 

jakobsoniana e as teorias sociais althusseriana e pós-althusseriana possuem status de 

ficções meramente intrigantes (BORDWELL, 1989b, p. 16-17). 

O autor ainda nota que o temor da ciência nos estudos de cinema estaria intimamente 

ligado ao fato da disciplina ter sido promovida na academia dentro de uma tendência herme-

nêutica – como uma disciplina de interpretação, ao invés de teorização, dos filmes. Mais adi-
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ante será mostrado um argumento mais elaborado tanto do próprio Bordwell quanto de Carroll 

a respeito do assunto. 

Em "A Case for Cognitivism", Bordwell explicita sua compreensão de que uma abor-

dagem cognitivista não pode deixar de ser construtivista, isto é, ela não pode desprezar que a 

atividade perceptiva e cognitiva sempre "vai além da informação dada" (algo proposto já pe-

los primeiros psicólogos dissidentes do behaviorismo, na década de 1950). Um exemplo disso 

pode ser encontrado no fato de que, quando observamos o trecho: "José ouviu o som do carri-

nho de sorvete e desceu as escadas correndo com a carteira cheia de dinheiro", automatica-

mente construímos um sentido para a sentença com base em nossos conhecimentos e experi-

ências anteriores. Concluímos que José vai comprar um sorvete. Mas ainda podemos nos de-

parar com o trecho: "o som do sorveteiro fez com que José se lembrasse de que precisava es-

conder o dinheiro de sua irmã viciada em sorvete" e, assim, teremos que corrigir a construção 

de nosso julgamento anterior. E, por mais óbvio que isso possa parecer, é útil sua menção para 

dissipar a acusação de que o cognitivismo seria um "idealismo" que ignora a existência do 

ambiente no qual o indivíduo está inserido e ignora até mesmo seu próprio corpo. A questão 

aqui é simplesmente a negação do construtivismo social radical – isto é, a ideia de que absolu-

tamente tudo na mente é construído culturalmente e, consequentemente, de que tudo na socie-

dade é tão somente uma convenção completamente arbitrária. Tal proposta, que logo será vis-

ta através de outro aspecto pelo qual ela se torna auto-refutável, não reconhece a própria ana-

logia dos processos mentais com as construções, pois para construirmos alguma coisa preci-

samos ter previamente um propósito ou um objetivo, precisamos saber os princípios de cons-

trução e precisamos ter os materiais de construção. Afinal, se os seres humanos nascessem 

como uma folha em branco, tendo que aprender tudo, então como seria possível aprender, 

uma vez que eles ainda não aprenderam a aprender? Conforme nota o autor, 

A metáfora [da construção] teria que mudar para a da criação ex nihilo, uma alterna-

tiva desagradável para uma posição convencionalista que quer também ser “materia-

lista”. Por outro lado, a teoria contemporânea é bastante relutante em garantir a exis-

tência de fatores a priori, particularmente aqueles que podem ser biologicamente 

inatos, uma vez que algumas posições deste tipo levaram a teorias de determinismo 

biológico e a programas políticos repressivos (BORDWELL, 1989b, p. 19-20). 

Emperrados no meio do dilema, os teóricos de cinema da corrente que então predomi-

nava no campo optavam simplesmente por ignorar o questionamento de como seria possível o 

aprendizado, deixando ele até hoje sem qualquer resposta. Eles nunca conseguiram rebater 

dados conceituais como no caso de como as pessoas aprendem a "lei da não contradição" – 

esta é inata; pois se alguém tivesse nascido sem saber dela, certamente nunca conseguiria 
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aprender nada. Eles também nunca conseguiram rebater dados empíricos como nos casos 

mostrados pela linguística de Chomsky das crianças que usam a linguagem de algumas for-

mas que nunca ninguém utilizou diante delas. Eles nunca conseguiram rebater, enfim, a toda e 

qualquer característica que pode ser encontrada em toda cultura humana, mesmo nas mais 

isoladas e que tiveram pouco ou nenhum envolvimento direto na "globalização" – caracterís-

ticas que Bordwell chama de "universalidades contingentes" e que, poucos anos após a publi-

cação do texto aqui abordado, foram reunidas pelo antropólogo Donald Brown em seu livro 

"Human Universals" (BROWN, 1991). 

Por fim, Bordwell trata de como a noção das representações mentais é fundamental pa-

ra o cognitivismo. Ele cita alguns estudos que indicam a forma através da qual a visão, por 

exemplo, funcionaria não apenas através de estímulos de luz, mas também por intermédio de 

inferências e procedimentos estruturais em nossas mentes. Nossa compreensão da tridimensi-

onalidade dos objetos partiria em grande medida de uma capacidade de identificar os contor-

nos daquilo que vemos e de uma habilidade em analisar eixos simétricos que poderiam ser 

aplicados na computação espacial da figura. Uma análise parecida, aplicada por Julian Hoch-

berg ao cinema, tentaria entender como o espectador constrói o espaço da narrativa (que se 

encontra quebrado pelos cortes), por intermédio do "olho da mente". Um outro exemplo esta-

ria na investigação de como as pessoas conseguem entender as histórias: nós já levamos para 

as narrativas um formato "canônico", de acordo com o qual há uma ordem padrão dos even-

tos, estabelecida dentro de um tempo linear e com a organização causal dos acontecimentos. 

A partir da modificação da estrutura básica é que o espectador seria convocado a fazer outros 

tipos de inferências para tentar extrair sentido daquilo que lhe é transmitido. Jean Matter 

Mandler, ao se debruçar sobre o assunto, nota que as pessoas tendem a se lembrar melhor de 

narrativas que seguem uma ordem padrão do que aquelas "desviantes"; além disso, quando se 

pede para que elas recontem o que viram, há um nítido esforço em transformar as narrativas 

"desviantes" em um resumo que siga a ordem padrão. A mente operaria, portanto, através de 

instrumentos baseados em protótipos. Mas Bordwell encerra seu artigo reconhecendo que 

Tudo isso pode se revelar errado e inútil. (...) Nós não seremos capazes de avaliar a 

perspectiva cognitiva a menos que a exploremos, a desenvolvamos, reflitamos sobre 

ela e a testemos com uma variedade de investigações de nível médio. Mesmo se ela 

se provar desesperadamente equivocada, nós inevitavelmente teremos descoberto 

outras coisas ao longo do caminho e nós teremos pensado muito, durante um perío-
do, sobre questões importantes e intrigantes (BORDWELL, 1989b, p. 33). 

Já no livro "Post-Theory: Reconstructing Film Studies", Noël Carroll vai colocar em 

seu artigo uma lista de impedimentos impostos pela Teoria (com "T" maiúsculo, conforme os 
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próprios adeptos da vertente se referiam àquela mistura de Althusser, Lacan e Barthes) para o 

avanço da teorização cinematográfica. O primeiro deles seria a existência de concepções mo-

nolíticas da teoria do cinema – isto é, o tal Weltanschauung comentado por Freud e retomado 

por Bordwell. Segundo o filósofo, tal fato acarretava na composição de uma única teoria ca-

paz de responder a todas as perguntas feitas a respeito do meio cinematográfico, indo contra a 

ideia de que podem ser formadas diversas hipóteses para questões de nível médio (por exem-

plo, sobre como funciona o suspense no cinema, ou sobre os efeitos produzidos pelos movi-

mentos de câmera) que não necessariamente dialogam umas com as outras. Conforme ele 

nota, não há razão para postularmos um "essencialismo" a respeito dos produtos audiovisuais, 

pressupondo que há algo por trás deles que se faria presente na mente de todos os espectado-

res e que permearia todos os dispositivos empregados pelos artistas em suas obras. Afinal, por 

mais que algum dia consigamos reunir dados empíricos suficientes para estabelecermos tal 

concepção da teoria cinematográfica, a verdade é que atualmente não possuímos quase nada 

concreto a respeito do assunto – aliás, conforme foi visto até aqui na monografia, as propostas 

que caminham nessa direção tem argumentos extremamente problemáticos para receberem 

grandes considerações. Ainda hoje existem várias dificuldades no trato da percepção, ou da 

compreensão narrativa, ou de qualquer outra atitude mental executada no ato de assistir a um 

filme; é uma grande ousadia e mesmo ingenuidade supor, com tão poucas informações con-

cretas, que uma única solução dará conta de todas as ações diferentes. E mais, que já conhe-

cemos perfeitamente a solução em questão. Pois, no fim das contas, quando adotamos uma 

Teoria monolítica, restringimos nossa imaginação teórica e, ao invés de tentarmos encontrar 

respostas diferentes para um caso, nos limitamos a aplicar um conceito pré-existente em cima 

dele. Assim, não há qualquer desenvolvimento explicativo (CARROLL, 1996b). 

O segundo impedimento mencionado por Carroll é a fusão da teoria cinematográfica 

com a interpretação de filmes. Ele entende que este talvez seja o maior problema para o avan-

ço da teorização, pois muitos estudiosos acreditam que estão desenvolvendo um raciocínio a 

respeito de como funciona o cinema quando, na realidade, estão apenas fazendo a interpreta-

ção de um filme. Ele insiste: por mais técnica que seja a linguagem adotada, por mais teórico 

que seja o jargão utilizado, uma interpretação não é uma teorização. Conforme se mencionou 

anteriormente, a tradição hermenêutica dos estudos de cinema talvez seja a principal respon-

sável pela consolidação da Teoria como sua maior expoente, visto que ela permite a utilização 

de alegorias na análise de como o reino do "Simbólico" presente nos filmes "posiciona o su-

jeito" de uma determinada maneira. Assim, uma mesma obra permite diversas interpretações 

diferentes – que são entendidas pelos seus autores como diversas teorias diferentes. Mas, sob 
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um olhar mais atento, trata-se da mesma hipótese de sempre. E isso não apenas prejudica o 

avanço de novas propostas para o entendimento dos efeitos dos produtos audiovisuais sobre 

os espectadores como também transforma todas as interpretações em algo monótono. Todos 

os exames dos filmes até podem aparentar serem diferentes, mas acabam sempre possuindo o 

mesmo "sabor". E o que pode ser pior, muitos estudiosos acreditam que descobriram filmes 

que expressam a própria Teoria em suas histórias, especialmente em "filmes B" e naqueles 

que de alguma forma se relacionam com as teorias de Freud ou Lacan. Mas, como bem nota 

Carroll, se alguém realmente conseguir identificar que "O Enigma de Kasper Hauser" retrata a 

situação lacaniana da entrada da criança na linguagem, então o mérito teórico seria mais de 

Werner Herzog do que do sujeito que fez a interpretação. 

O terceiro impedimento para a teorização do cinema, de acordo com Carroll, seria o 

politicamente correto. Não daquela maneira exaltada pelos sensacionalistas de direita, mas de 

um modo muito mais sutil. Ele nota que a origem da Teoria estaria nos levantes de maio de 

1968 (uma data mais simbólica do que histórica, aponta o filósofo) e que, mesmo após tanto 

tempo ter se passado desde então, os estudiosos ligados àquele momento ainda acreditam se-

rem os guardiões da luz. E nota também que ninguém gostaria de diminuir o que havia de 

humano e justo nos pedidos pelo fim da guerra do Vietnã ou em outras pautas defendidas pe-

los estudantes da época. A questão é que os Teóricos (especialmente dentro dos estudos de 

cinema e dos estudos literários) absorveram tais questões e, a partir de então, qualquer outra 

proposta que não a deles próprios passava a ser vista como uma inimiga da Revolução, feita 

por alguém com tendências neoconservadoras, misóginas ou racistas. Resta saber, questiona 

Carroll, qual seria a relação entre a defesa da igualdade de raças, por exemplo, e toda a para-

fernália de estimação dos Teóricos. Por qual razão alguém precisa ser lacaniano para ser mar-

xista, afinal? E o problema mencionado como sutil, alega o filósofo, é um só: o politicamente 

correto promove a autocensura e protege o mau pesquisador. Estudiosos que sentem algum 

desconforto com as proposições da Teoria não ousam se erguer contra ela por medo de serem 

rotulados como politicamente suspeitos, ao passo que professores temem fazer críticas francas 

da má qualidade de análises realizadas por alunos pela mesma razão. O próprio autor, defen-

sor do socialismo, relata por experiência própria como amigos seus disseram estar surpresos 

com sua conversão ao neoconservadorismo no momento em que criticou a Teoria. Porém as 

teorias cinematográficas não vêm com medalhas políticas fixadas a elas. Não há o menor mo-

tivo para pensar que o que alguém diz sobre o plano ponto-de-vista ou sobre a música nos 

filmes esteja intimamente ligado com as opiniões da pessoa a respeito do porte de armas ou da 

coletivização dos meios de produção. 
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O quarto impedimento notado por Carroll para a teoria cinematográfica seria, na ver-

dade, um desdobramento do terceiro. Desta vez, ao invés dos Teóricos acusarem seus rivais 

de serem reacionários, eles optam pela acusação de que são "formalistas". Provavelmente, o 

rótulo serve para apontar que seus portadores são intelectuais que estão preocupados tão so-

mente com a "forma", desprezando o "conteúdo" presente dentro dela. Em outras palavras, 

como um Nero que toca harpa enquanto Roma arde em chamas, tais pensadores se focariam 

em aspectos meramente estruturais quando a parte ideologicamente importante estaria dentro 

do conteúdo. Como conclusão lógica, o cognitivismo novamente acabava enquadrado dentro 

da taxação de politicamente suspeito. Mas, novamente, a teoria psicanalítica visa tratar de 

como os filmes mexem com o inconsciente dos espectadores por meio do posicionamento do 

sujeito (através de elementos já elaborados anteriormente, como a "sutura"), enquanto os cog-

nitivistas abordam as mesmas questões, embora recorram às respostas que não necessariamen-

te envolvem a camada psíquica do inconsciente. Se ambos estão focados nos mesmos pontos, 

não há qualquer razão para dizer que o cognitivismo é "formalista" e as demais vertentes teó-

ricas não. Repetindo: não há porque acreditar que a Teoria é inerentemente revolucionária e 

suas rivais são reacionárias. E ainda que a acusação de "formalismo" queira dizer tão somente 

que os cognitivistas não se preocupam com as consequências políticas do cinema na socieda-

de, ela novamente é equivocada. Para citar alguns exemplos, Carroll já trabalhou sobre a ima-

gem das mulheres no cinema, a filósofa Cynthia Freeland possui uma proposta cognitivista 

feminista publicada no próprio "Post-Theory: Reconstructing Film Studies" e até mesmo Da-

vid Bordwell – tido pelos Teóricos como o maior exemplo já existente do formalismo – estu-

dou as instituições por trás do cinema e os significados políticos da obra de Ozu. A diferença, 

reforçando, é que os cognitivistas não acreditam que toda e qualquer teoria a respeito do ci-

nema (sobre o plano ponto-de-vista, por exemplo) seja completamente inseparável de um po-

sicionamento político. 

E o quinto e último impedimento identificado pelo autor para a teorização do cinema 

estaria em um forte preconceito contra a verdade instalado dentro das humanidades. Seu rela-

to exemplifica melhor a questão e a controvérsia interna dela. Pois, após ouvir um conferen-

cista dizer que, juntamente com seus colegas, era uma pessoa cética quanto à ideia de verda-

de, Carroll conclui: 

Eu (provavelmente ingenuamente) devo confessar que não consegui extrair muito 

sentido do pronunciamento paradoxal, uma vez que ele parecia dizer que ele e seus 
amigos acreditavam que a ideia de verdade – ou a proposição de que “algumas de-

clarações são verdadeiras” – não é verdadeira, ou, talvez, que ela é falsa. Mas tais 
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julgamentos pressupõem inquestionavelmente alguma concepção de verdade para 

ser inteligível (CARROLL, 1996b, p. 52). 

Conforme ele nota, talvez aquele que declare não crer na verdade esteja falando que 

nós só podemos tratar de questões em termos do que é plausível e do que não é plausível. 

Mas, ainda assim, a plausibilidade é um conceito que só pode existir enquanto algo que está 

mais perto da verdade. Rejeitando isso, não há nenhuma maneira da teorização avançar. E é 

curioso que isso ocorra dentro das humanidades, onde os estudiosos geralmente são mais poli-

tizados e certamente, dentro dos debates sociais, estariam mais propensos a utilizar a verdade 

para combater as mentiras de seus oponentes. O motivo para eles rejeitarem fervorosamente a 

verdade provavelmente recai sobre aquela mesma tendência hermenêutica dos estudos de ci-

nema e de literatura. Pois, "A Revolução Dos Bichos", por exemplo, fala sobre os regimes 

totalitários e, ao mesmo tempo, fala sobre o governo de Stalin. Uma pessoa pode fazer uma 

interpretação do livro observando como ele aborda os governos totalitários. Outra pessoa pode 

fazer uma análise que trace um paralelo entre o texto e governo estalinista. Ambas as interpre-

tações estarão corretas. Logo, não há uma única interpretação correta. Portanto, concluem 

eles, não há uma verdade. O que é um grande equívoco: ambas as análises são verdadeiras. Na 

realidade, o que não existe é Verdade Absoluta (com letras maiúsculas, por ser única, indiscu-

tível e que não deixa espaço para nenhuma outra). As verdades são múltiplas e, nem por isso, 

não há como utilizar este conceito. "Marechal Deodoro foi o primeiro presidente brasileiro" é 

uma verdade que pode ser estudada por muitos pontos-de-vista, pois a frase em questão não é 

absoluta – não dá conta de todas as histórias onde ela pode ser enquadrada –, mas dizer que 

ele não foi o primeiro presidente é simplesmente falso. Sendo assim, quando os Teóricos cri-

ticam os cognitivistas porque eles possuem uma fé infantil na verdade, estão se referindo à 

Verdade Absoluta – e nisso nenhum cognitivista tem fé. E mais: se eles identificam os usos da 

Verdade Absoluta como um instrumento opressor – como no caso da tese da supremacia raci-

al, por exemplo –, a melhor arma para solucionar o caso não é rejeitar toda e qualquer con-

cepção de verdade. Pelo contrário: é mostrar que se trata de uma mentira. 

Mas então, resta discutir qual seria a metodologia para se chegar o mais próximo pos-

sível das verdades – ou seja, o modo de se encontrar as explicações que consigam prever de 

uma maneira mais adequada os resultados futuros de uma causa específica. Carroll vê que a 

única saída é a dialética. Apenas com o conflito estabelecido entre duas teses opostas, e com a 

eliminação de uma delas ou a transformação de ambas em uma nova linha de raciocínio, é que 

a teoria cinematográfica pode avançar. Recorrer a falácias ou rotular as propostas concorren-

tes de politicamente suspeitas, sem se voltar de uma maneira mais precisa ao argumento delas, 



56 

 

é o principal obstáculo de qualquer ramo do conhecimento. Confundir teoria com interpreta-

ção é outro problema, uma vez que não há produção dialética de novos entendimentos do ci-

nema, mas apenas uma repetição customizada da mesma tese que vinha sendo exposta. E isso 

está longe de ser uma proposta que busca a Verdade Absoluta infantil; a ideia aqui está perfei-

tamente alinhada com a filosofia da ciência antipositivista kuhniana, que leva em grande con-

sideração a historicidade das teorias e a possibilidade delas serem revistas. Ela “não é posit i-

vista, pois concebe o processo de argumentação teórica como tão situado quanto um debate 

entre rivais existentes, ao invés de como um debate entre toda teoria concebível, diante de um 

tribunal de participantes completamente racionais, dotados de informações completas” 

(CARROLL, 1996b, p. 59). E Carroll não vê os insights de Kuhn como algo que empurre ao 

construtivismo social radical; podemos muito bem entender que as práticas sociais do mundo 

evoluíram para oferecer uma visão cada vez melhor do que é aproximadamente verdadeiro. 

Isso não quer dizer que eu pense que a teoria cinematográfica é uma ciência, ou que 

ela pode ou deveria ser transformada em uma, embora eu pense que podem existir 

certas questões da teoria cinematográfica – talvez relativas à percepção – que podem 

ser buscadas cientificamente. Ao invés disso, eu invoco discussões sobre a metodo-

logia científica no proselitismo de uma concepção dialética da teoria cinematográfi-

ca, não porque eu acredite que a teoria cinematográfica é uma ciência natural, mas 

apenas porque a filosofia da ciência nos oferece alguns dos melhores modelos para o 

entendimento da pesquisa teórica. Sem dúvida, alguns rejeitarão minhas sugestões 

alegando que estou confundindo a teoria cinematográfica com a ciência natural. 

Deixe-me dizer já que isso é uma interpretação equivocada. O que estou dizendo é: 
vamos nos aproveitar dos insights derivados da reflexão na empreitada científica pa-

ra pensarmos como a estrutura de nossa prática pode ser. Nós não deveríamos tentar 

imitar servilmente qualquer uma das ciências naturais. Nós precisamos estar alertas 

para os aspectos especiais de nosso próprio campo de pesquisa (CARROLL, 1996b, 

p. 59). 

Por fim, se os dois textos trabalhados anteriormente servem para apresentar algumas 

das propostas próprias da corrente cognitivista, vale notar que, no próprio "Post-Theory: Re-

constructing Film Studies", existirão outros desenvolvimentos mais claros do que se trata a 

linha de raciocínio em questão. Em um deles, "Contemporary Film Studies and the Vicissitu-

des of Grand Theory", David Bordwell analisa como a Teoria se desmanchou ao longo da 

década de 1980 e como, já em 1996, poucos eram os estudiosos que defendiam de maneira 

clara aquela antiga mistura de Althusser, Lacan e Barthes. Entretanto, seu artigo serve para 

mostrar que dentro das novas correntes em destaque ainda predominam algumas das premis-

sas problemáticas da tese elaborada nos anos 1970. A primeira delas seria a ideia de que as 

práticas e as instituições humanas são em todos os aspectos relevantes socialmente construí-

das. Ao se aceitar isso, fica o questionamento: essa ideia seria uma construção social? Se sim, 

então ela está restrita a uma cultura específica e não necessariamente é verdade para todos? Se 
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não, então isso é uma característica universal e, consequentemente, nem tudo que é relevante 

é construção social? Já a segunda se refere à concepção de que o entendimento de como os 

espectadores reagem aos filmes requer uma teoria da subjetividade. Aqui vale notar como no 

início da Teoria o "sujeito" era uma instância psíquica na qual o indivíduo era posicionado ao 

deixar o reino do "Real" e se identificar com os espaços simbólicos do mundo; mas, tempos 

depois, "sujeito" passou a ser algo ambíguo entre a instância psíquica e a própria pessoa; e, no 

final, já existiam estudiosos que falavam de um "sujeito invisível" por trás da câmera, mistu-

rando o “sujeito” lacaniano, o próprio espectador e os produtores. A terceira premissa pro-

blemática estaria na ideia de que a resposta do espectador ao cinema depende da “identifica-

ção”. Novamente, falta dizer o que é a tal identificação. Gostar do personagem? Pensar a 

mesma coisa que ele? Fazer parte de um mesmo grupo que ele – de raça, gênero ou classe? 

Ou gostar da narrativa? Achar a história envolvente? Posso me identificar com uma paisa-

gem? O termo "identificação" parece ter significados bastante distintos e acreditar que todos 

estes fenômenos citados devem ser compreendidos por uma mesma hipótese, apenas porque a 

palavra é igual, parece ser um grande equívoco. A quarta premissa falha é a compreensão de 

que o cinema pode ser estudado como uma linguagem verbal. Em um dos célebres artigos da 

principal corrente teórica atual se diz que o discurso televisivo está sujeito a todas as “regras” 

formais pelas quais a linguagem significa. Mas aí retorna o questionamento: como representar 

uma vírgula no meio audiovisual? E a formação de plurais? E um texto escrito em segunda 

pessoa? Eis que a quinta premissa a ser contestada é a pesquisa de “cima para baixo” (a apli-

cação de uma teoria geral a casos específicos – a mesma ideia já erguida em seu outro texto 

sobre a Grande Teoria de Tudo e que Carroll reclamou pela teorização monolítica). A sexta 

premissa é a argumentação feita por “colagem”. O estudioso Grame Turner, por exemplo, diz 

que sua teoria da narrativa é herdade de Propp, Lévi-Strauss, Todorov, Mulvey e Will Wright; 

mas ignora que Propp e Lévi-Strauss chegaram a declarar que suas teorias eram incompatí-

veis. O risco de beber em várias fontes sem se aprofundar nelas é acabar citando teses que, 

vistas com mais atenção, são contraditórias. A sétima premissa problemática é o raciocínio 

associativo. Por mais absurdo que possa parecer, em uma entrevista com vários momentos tão 

curiosos quanto o que segue, Raymond Bellour comenta que todo flashback, independente-

mente de seu conteúdo, provoca um choque emocional violento no espectador, pois uma vez 

um amigo seu, que tinha uma relação um tanto conturbada com seu passado, chorou ao ver 

um deles. Ou seja, de uma associação imensamente vaga tem surgimento uma teoria geral. E a 

última premissa problemática é o impulso hermenêutico – a já citada confusão entre teoriza-

ção e interpretação, que geraria uma pluralidade meramente aparente. De acordo com os teó-
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ricos psicanalíticos, tal situação resultaria do fato da metapsicologia ser "um modelo concei-

tual” que “desafia a verificação empírica”; quando, na verdade, o próprio Freud constante-

mente afirmava que a metapsicologia era especulativa, não possuía bases fixas e estava aberta 

para a confirmação ou negação empírica (BORDWELL, 1996b). 

Em um outro artigo do livro, ainda, Stephen Prince reflete sobre como a aplicação das 

ideias de Freud já são problemáticas por natureza. Ele observa que em um de seus textos, 

"Uma Criança é Espancada" (1919), é um relato dos casos de seis pacientes – cujas conclu-

sões são generalizadas para todos os seres humanos –, que não fornece maiores informações 

sobre quem são as pessoas e que ainda contém algumas informações que foram assumidamen-

te ficcionalizadas pelo terapeuta. Ele nota ainda que, em relação ao cinema, tais aplicações se 

tornam ainda mais difíceis de serem compreendidas, pois, um psicanalista, por estar lidando 

com um paciente, pode tratar dele por tentativa e erro; um teórico de cinema, por sua vez, 

quando faz a psicanálise de um filme, aplica sua conclusão à mente de todos os espectadores, 

não tendo um paciente que possa oferecer um feedback a respeito da ideia ter dado certo ou 

não (PRINCE, 1996). 
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4. CINEMA E MORALIDADE. 

Os primeiros registros escritos deixados pelos seres humanos, produzidos nos tempos 

mais remotos das civilizações, indicam que nossa espécie desde sempre se preocupou com a 

constituição de um código moral que pudesse ser compartilhado por todos os membros de 

cada comunidade. Em um estágio inicial, era mais comum que as definições de quais atitudes 

as pessoas deveriam tomar e de quais atitudes elas deveriam rejeitar estivessem, de uma ma-

neira geral, completamente atreladas aos mesmos princípios que regulavam as leis e as religi-

ões. Assim, por um imenso período da história, os reis e sacerdotes eram as figuras que esta-

beleciam o que os cidadãos deveriam fazer em suas vidas cotidianas. Contudo, com o avanço 

da Era Axial (entre os séculos IX a.C. e III a.C.), várias sociedades de todo o planeta, em es-

pecial no hemisfério ocidental, passaram a complementar as listas de regras com uma sofist i-

cada ética da virtude. Isto é, ao invés de se exigir dos indivíduos apenas o cumprimento de um 

modelo padrão de normas de convivência, fomentava-se a ideia de que eles deveriam seguir 

também determinadas percepções, emoções e intuições mais maleáveis. A "coragem", por 

exemplo, é uma delas. Ela não se trata de uma ação, mas de uma disposição da pessoa a agir 

de determinadas formas em ocasiões específicas. A "honestidade", a "paciência", a "persistên-

cia" e virtudes do gênero seriam outros exemplos do caso. Eis que, para que se tornasse possí-

vel difundir as noções do que seria "moralmente correto" sem manter o velho sistema ético 

baseado em descrições minuciosas e inflexíveis, as sociedades começaram a utilizar cada vez 

mais exemplares de comportamento apresentados na forma de narrativas heroicas: a "Ilíada" 

de Homero, o "Mahabharata" na Índia, o "Shahnameh" na Pérsia, os evangelhos cristãos, a 

"Suna" de Maomé e assim por diante. E, tal qual seu predecessor, o novo modelo de aborda-

gem da moralidade acabou dominando os debates entre intelectuais por centenas anos 

(HAIDT; KESEBIR, 2010). 

Entretanto, em torno do século XVIII, os antigos regimes governamentais, associados 

aos poderes da nobreza, se viram duramente abalados pela emergência de uma nova força 

política, representada pela burguesia. Os valores culturais que sustentavam a velha estratifica-

ção social (como a crença no "direito divino do rei") foram sendo lentamente minados e, com 

isso, instituições que vinham servindo como guardiãs da boa conduta social (como a igreja) 

acabaram perdendo o espaço e, em grande medida, o crédito entre os pensadores. No novo 

ambiente intelectual que se criava a partir de tais mudanças, os filósofos sentiram a necessi-

dade de esclarecer o que seria uma atitude correta a se tomar e o que seria uma atitude incor-

reta a se tomar sem que, em nenhum momento, houvesse a necessidade de recorrer à existên-
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cia de um Deus. As duas teorias mais populares elaboradas naquele instante foram a "deonto-

logia", consagrada nos escritos do prussiano Immanuel Kant, e o "consequencialismo", pre-

sente nas obras de figuras como os ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A primeira 

delas, a deontologia, propõe que todos os seres humanos devem obedecer a regras fixas e uni-

versais - o que nós designamos simplesmente pelo termo "deveres". E, na tentativa de encon-

trar quais seriam tais regras (sem precisar do conceito de uma entidade sobrenatural), Kant vai 

alegar que toda dúvida a respeito de como agir em uma determinada situação poderia ser re-

solvida com a aplicação de uma premissa totalmente racional, o "imperativo categórico": aja 

sempre como se os princípios por trás de sua ação pudessem servir como princípios por trás 

das ações de todas as outras pessoas. Já a segunda linha de raciocínio, o consequencialismo, 

estabelece, também apelando exclusivamente ao uso da razão, que toda ação deve ser tomada 

visando sempre a melhor consequência possível para o maior número de pessoas possível 

(HAIDT; KESEBIR, 2010). Para entender melhor qual a diferença entre as duas hipóteses, 

vale considerar um dilema que se tornou clássico ao longo do último século. 

Imagine que um trem desgovernado avança na direção de cinco pessoas. Todas elas 

serão mortas se não houver alguma intervenção rápida. Você, no entanto, está diante de uma 

alavanca que, caso seja movida, desviará o veículo para um trilho lateral, salvando a vida da-

queles inocentes. Contudo, no outro trajeto há um indivíduo que sairia ileso anteriormente, 

mas que, com o movimento da alavanca, acabará morto. Eis a questão: o mais correto é deixar 

os cinco sujeitos morrerem ou, ao invés disso, atuar favorecendo a eles, matando alguém que 

não sofreria nenhum dano inicialmente? A grande maioria das pessoas, neste caso, tende a 

dizer que moveria a alavanca. Quem assim responde, portanto, está adotando uma visão con-

sequencialista, compreendendo que a melhor decisão é aquela que salva o maior número de 

vidas possível (GREENE, 2007). 

Mas o modo pelo qual realizamos nossos julgamentos morais, definindo o que é certo 

e o que é errado, está longe de ser tão simples quanto a resposta quase unânime ao dilema 

anterior demonstra. Pois, imagine agora que você está andando por uma passarela que se en-

contra sobre os trilhos do trem. O veículo, que logo vai passar por baixo dali, avança desgo-

vernado na direção de cinco pessoas, que, outra vez, serão mortas se não houver alguma in-

tervenção rápida. Entretanto, perto de você, andando pela passarela, se encontra um sujeito 

muito grande. Se você o empurrar para baixo, o corpo dele é pesado o suficiente para inter-

romper o trajeto do trem, salvando as vidas daqueles cinco inocentes. O homem, contudo, 

certamente será morto. Eis a questão: o mais correto é deixar os cinco sujeitos morrerem ou, 

ao invés disso, atuar favorecendo a eles, empurrando uma pessoa para a morte? A grande 
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maioria das pessoas, ao contrário da situação anterior, tende a dizer que não empurraria o su-

jeito. Quem assim responde, portanto, está adotando uma visão deontológica, compreendendo 

que não se pode agir no caso por que devemos obedecer a alguma espécie de regra universal.  

Não se pode empurrar o rapaz porque temos o "dever" de respeitarmos aos seus direitos - uma 

inviolabilidade fundada na justiça e que mesmo o bem-estar social não pode sobrescrever 

(GREENE, 2007). 

E o dilema sempre pode ser complexificado. Imagine, na história da passarela, que o 

trem em questão, ao invés de avançar em direção a cinco indivíduos, leva uma bomba para o 

centro de uma metrópole e que, caso você não empurre o sujeito ao seu lado para a morte, 

uma explosão matará milhões de pessoas. Mas pense agora como isso serve também para jus-

tificar a tortura - isto é, a alegação de que a extração das informações de um determinado su-

jeito pode fazer com que inúmeras outras vidas sejam salvas. Ou então, na história da alavan-

ca, imagine que a pessoa parada sobre o trilho lateral é, na realidade, alguém que você conhe-

ce e gosta muito. E, para concluir o argumento com uma situação concreta, se você ainda esti-

ver acreditando que nossas atitudes morais são definidas sempre de uma maneira plenamente 

racional - seja pela premissa deontológica de "agir como se meus princípios pudessem ser os 

mesmos princípios por trás das ações de todo mundo", seja pela premissa consequencialista de 

"agir sempre pensando no melhor resultado para o maior número de pessoas" -, então ainda 

falta explicar, como questionou Peter Singer em um artigo célebre, por qual motivo não agi-

mos diante da miséria e da fome em outros países, diante das guerras assustadoras do outro 

lado do mundo ou, enfim, diante de toda e qualquer situação parecida que não está escancara-

da a nossa frente. Afinal, quem responde que tem poucos recursos para ajudar em tais casos, 

precisa usar a razão e perceber que, por menor que possa ser uma contribuição, ela pode re-

presentar um imenso alívio na vida de alguém que não tem absolutamente nada. Ou, quem 

responde que não está ajudando apenas porque não confia nas entidades que prestam auxílio 

às pessoas carentes precisa, usando a razão, explicar porque também não luta para tornar tais 

instituições mais transparentes (SINGER, 1972). Em suma, uma premissa racional (deontoló-

gica ou consequencialista) pode, na melhor das hipóteses, até servir como uma boa ideia a 

respeito de como "deveriam ser" nossas atitudes morais. Mas, vistas atentamente, elas estão 

longe de explicar como "realmente são" nossas decisões psicológicas associadas à moralida-

de. 

Logo, retornando aos pensadores do século XVIII, parece então que, para além de de-

ontologistas e consequencialistas, outro grupo de intelectuais vai se mostrar mais perto de 

explicar como realmente nós tomamos decisões que envolvem julgamentos morais. Ingleses e 
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escoceses como Shaftesbury, Hutcheson, Adam Smith e, em especial, David Hume, vão ela-

borar uma proposta que se contrapõe às teorias racionalistas da moralidade. Eles vão alegar, 

de uma maneira geral, que nossas escolhas não dependem apenas do uso da razão, mas são 

profundamente influenciadas pelos nossos sentimentos. Isto é, os seres humanos não decidem 

qual é a melhor ação a ser adotada (ou seja, o que é moralmente louvável e o que é moralmen-

te repugnante) com base em cálculos frios - como a projeção das consequências de cada ato, a 

contabilização do número de indivíduos beneficiados com ele; ou então a reflexão sobre o 

princípio por trás do ato e sua posterior generalização para todas as circunstâncias possíveis. 

Os sentimentos, dizem os filósofos em questão, manipulam nossas conclusões com grande 

frequência - de tal modo que o mais radical deles chega a afirmar que "a razão é e apenas de-

veria ser a escrava das paixões, e não pode nunca fingir outro ofício além de servir e obedecer 

a ela" (HUME apud HAIDT, 2001, p. 816). Pois, conforme nota Hume, o sentimento é muitas 

vezes o próprio pilar da moralidade, uma vez que a valorização da vida dos outros é, em gran-

de medida, uma emoção. Aliás, em termos contemporâneos, o indivíduo que por distúrbios 

psicológicos consegue raciocinar perfeitamente, mas apresenta pouca atividade neurológica 

relacionada às emoções, constitui aquilo que designamos por "psicopata" (HAIDT, 2001). 

Contribuindo para a visão sentimentalista da moralidade, inúmeros experimentos fo-

ram realizados nos últimos anos para demonstrar a influência das emoções nos julgamentos 

morais. Em um deles, os indivíduos que respondiam aos dilemas do trem e da passarela ex-

postos anteriormente eram submetidos a exames de neuroimagem. O resultado demonstrou 

que as respostas consequencialistas tendem a aumentar a atividade cerebral nas áreas princi-

palmente associadas aos cálculos frios (como o córtex pré-frontal dorso-lateral e os lobos pa-

rietais), enquanto que as respostas deontológicas disparam as zonas comumente ligadas às 

emoções (como as amídalas e as superfícies mediais dos lobos parietais e frontais) (GREENE 

et al., 2001). Em outro experimento, realizado através de jogos nos quais os participantes tra-

balham com trocas de valores e recebem a oportunidade de punir os participantes que agem de 

maneira desigual e injusta, se tornou nítido que, muitas vezes, as ações punitivas não produ-

zem qualquer benefício para o bem-estar geral ou para o reequilíbrio da partida. A influência 

da raiva sobre o injustiçado leva a retaliações pesadas que não apenas não apresentam uma 

consequência positiva para o grupo como, além disso, pode fazer com que o punidor aceite 

abrir mão de seus próprios bens em prol da vingança (GREENE, 2007). Em mais um experi-

mento, uma série de situações foi narrada para pessoas de diferentes classes sociais em três 

cidades diferentes (Filadélfia, nos Estados Unidos, e Recife e Porto Alegre, no Brasil), pedin-

do-se para que os entrevistados respondessem se tais eventos eram moralmente errados, se 
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eles eram incômodos, se eles prejudicavam a alguém, se alguém deveria ser punido neles e 

assim por diante. Dentre as histórias relatadas estavam a de um filho que prometia à mãe mo-

ribunda que sempre visitaria seu túmulo, mas que após a morte acabava não cumprindo; a de 

uma mulher que usava uma bandeira brasileira ou estadunidense para limpar o banheiro; ou a 

de um homem que se masturbava com um frango morto antes de cozinhá-lo e comê-lo. Nota-

velmente, as respostas que mais se correlacionavam com os julgamentos de que tais ações 

eram moralmente erradas não estavam na pergunta de "se o ato prejudicaria a alguém", mas 

no questionamento sobre "se o ato era incômodo" (HAIDT; KOHLER; DIAS, 1993). Em ou-

tro experimento do gênero, entrevistados ouviram a seguinte história: 

Júlia e Marcos são irmã e irmão. Eles estão viajando juntos pela França durante as 
férias de verão da faculdade. Uma noite eles se encontram sozinhos em um chalé 

perto da praia. Eles decidem que seria interessante e divertido se tentassem fazer 

amor. Na pior das hipóteses, seria uma nova experiência para eles. Júlia já havia to-

mado uma pílula anticoncepcional, mas Marcos também usa uma camisinha, para 

garantir. Ambos se divertem fazendo amor, mas decidem nunca mais repetir a dose. 

Eles mantêm aquela noite como um segredo especial, que os torna ainda mais ínti-

mos (HAIDT; BJORKLUND; MURPHY apud HAIDT, 2001, p. 813). 

Questionados sobre a moralidade do ato, a maioria das pessoas respondeu que se trata-

va de algo errado. Alguns apontaram os perigos da endogamia - mas acabaram alertados de 

que ambos haviam usado preservativos. Outros argumentaram que os irmãos se machucariam, 

possivelmente de maneira emocional - mas a história deixa claro que nada disso aconteceu. 

Eventualmente, surgia a resposta que deixava claro como a razão falhava em explicar o jul-

gamento moral do ato: "eu não sei, não consigo explicar, só sei que é errado" (HAIDT, 2001). 

De uma forma nada surpreendente, o mesmo resultado surgiu em mais um experimento. Desta 

vez, alguns entrevistados foram hipnotizados e receberam a sugestão de que, toda vez que se 

deparassem com a palavra "frequentemente", sentiriam uma reação de nojo. Em seguida, eles 

receberam relatos de diversos tipos de situações. Em uma delas, o representante de um conse-

lho estudantil "frequentemente" escolhia os assuntos mais populares para colocar na pauta de 

um debate. Curiosamente, apareceram julgamentos duros de tal evento, sendo que não havia 

absolutamente nada digno de desconfiança nele. Em um deles, um indivíduo respondeu que a 

atitude era errada porque o representante "parecia estar tramando alguma coisa" (WHEA-

TLEY; HAIDT, 2005). 

Pois então, tendo em vista as várias evidências de que as emoções interferem em nos-

sos julgamentos morais a respeito do mundo, é preciso retornar a uma questão central. Se para 

Kant ou Stuart Mill poderíamos entender nossas decisões morais através da compreensão de 

dispositivos plenamente racionais e passíveis de serem identificados objetivamente (calculan-
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do as consequências ou verificando os princípios universais), agora se faz necessário um en-

tendimento dos mecanismos por trás dos sentimentos humanos. E, para que isso aconteça, é 

preciso desfazer uma noção presente em grande parte do pensamento ocidental ao menos des-

de a antiguidade clássica, conforme a abertura desta monografia expõe através do exemplo de 

"A República" de Platão: a suposta separação entre razão e emoção. Eis que, neste capítulo da 

monografia, constam algumas maneiras pelas quais a distinção em questão afetou a filosofia a 

respeito das artes. A primeira delas a ser abordada está na teoria do "teatro épico" do drama-

turgo alemão Bertolt Brecht, que se revelou extremamente influente na composição das novas 

ondas cinematográficas mundiais dos anos 1960. A segunda é a noção da construção de um 

"aparato ideológico" em torno da obra de arte, elaborada principalmente pelos seguidores de 

Louis Althusser dentro dos estudos de cinema, conforme se viu em outro ponto do texto. E a 

terceira é aquela que se alimenta da reflexão analítica e de alguns dados empíricos recentes 

para compreender como o cérebro trabalha questões "emocionais" e questões "cognitivas", 

especialmente diante de dilemas morais. 

4.1. Bertolt Brecht: O “teatro épico” e a crítica ao “drama aristotélico”. 

Conforme foi comentado na introdução deste capítulo, a separação entre razão e emo-

ção é algo antigo dentro do pensamento ocidental. A conclusão que Platão tirou do assunto, 

estabelecendo que tanto a ordem social quanto a nossa saúde mental dependem de um triunfo 

do raciocínio frio sobre os sentimentos selvagens, de acordo com o que foi visto, é a hipótese 

que mais destaque recebeu ao longo da história. Não é de se surpreender, portanto, que ela 

também tenha surgido de alguma forma entre os outros campos do conhecimento, como por 

exemplo nas discussões a respeito das artes. No próprio texto platônico "A República", men-

cionado nas primeiras páginas desta monografia, consta a consequência mais óbvia de tal ma-

neira de compreender o mundo quando aplicada aos produtos narrativos. Nela, todas as obras 

que de alguma forma apelam para as emoções do público são postuladas como profundamente 

nocivas, merecendo grande desconfiança dos cidadãos que esperam manter uma moralidade 

coerente em suas comunidades. Porém, após um salto de milênios, é possível distinguir algu-

mas linhas de raciocínio semelhantes àquela platônica entre as reflexões de meios como o 

teatro ou, para tornar o debate mais recente, o cinema. Uma delas, que segue influenciando 

grande parte de pensadores e artistas, está ligada a alguns dos conceitos elaborados pelo ale-

mão Bertolt Brecht (1898-1956), responsável não apenas pelo desenvolvimento da teoria em 

questão, mas também pela escrita de algumas das peças mais renomadas do século XX, como 

"Mãe Coragem e Seus Filhos" ou "Galileu Galilei". 
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Brecht, durante sua juventude nos anos 1920, demonstrou um profundo interesse pelo 

marxismo e, desde então, buscou escrever poemas e peças teatrais que pudessem servir como 

instrumentos para a educação da classe trabalhadora diante de um sistema de exploração ar-

raigado na sociedade. Ele queria, em suma, utilizar a arte para tecer críticas elaboradas à ideo-

logia capitalista - sendo que, aqui, o termo "ideologia" surge com o mesmo sentido que Marx 

dava a ele: como aquilo que faz determinados fatores de nossa sociedade parecerem "naturais" 

quando, na realidade, foram construídos pelas classes dominantes e são perfeitamente passí-

veis de serem alterados. Contudo, para o dramaturgo alemão, sua proposta de usar a arte para 

a conscientização do proletariado encontrava um imenso obstáculo em uma característica que, 

assim como havia dito Platão, estaria presente quase na essência das obras narrativas. Os atos 

de contar histórias apelando para as emoções do público, segundo tanto o filósofo grego quan-

to o escritor alemão, se encontram permeados por um elemento profundamente nocivo para a 

sustentação de qualquer julgamento moral coerente. O "teatro aristotélico" (isto é, os dramas 

que seguem uma linha estética associada à "Poética" de Aristóteles), dizia Brecht, força o es-

pectador a sentir uma "empatia" ("Einfühlung") com um personagem central; o que, por sua 

vez, provoca uma emoção que diminui nossa faculdade de realizar um raciocínio frio da ação. 

Além disso, toda a narrativa aristotélica é construída de um modo que fique presente um sen-

so de ordem causal dos eventos, deixando a ideia de que os acontecimentos da trama são 

"inevitáveis" e que, por conta da "condição humana" (ou seja, a "ideologia"), não estariam 

abertos para a mudança (CURRAN, 2009). Em outras palavras, a história contada, ao mesmo 

tempo em que parece dizer que "é assim que o mundo é e não há nada que possa ser feito a 

respeito disso", reduz a capacidade cognitiva de julgar criticamente as cenas exibidas. 

Como solução para o problema ideológico que estaria contido quase na essência das 

obras narrativas, Brecht desenvolve um novo tipo de modelo artístico que ele designa por "te-

atro épico". Dentro dele, o artista faria uso de "dispositivos de alienação" ("Verfremdungsef-

fekts" ou simplesmente efeitos-v) para evitar que o público tivesse a "empatia" com o perso-

nagem central e se deixasse envolver pela sequência causal "aristotélica" dos eventos. Tais 

instrumentos seriam diversos: a interrupção da ação para a imposição de um comentário, o 

uso da música, da iluminação, do cenário ou da própria encenação para romper com o "ilusio-

nismo" da trama e assim por diante. A premissa básica de tal conceito é a de que o espectador 

deve ser constantemente lembrado de que o que lhe é exibido não é real, de que os persona-

gens são apenas atores e de que os acontecimentos sobre o palco não passam de uma manipu-

lação por parte de um dramaturgo. Ou seja, o espectador deve estar consciente de que há uma 

"ideologia" por trás da peça, pois, sabendo disso, ele pode tecer julgamentos críticos a respei-
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to do que é representado. Como resultado final, o espectador, ao terminar de acompanhar a 

narrativa, já teria refletido sobre os problemas enfrentados pelo personagem, já teria compre-

endido quais fatores geraram a situação exposta e, assim, já teria concluído quais medidas 

poderiam ser tomadas no mundo real para demonstrar que nada daquilo seria "inevitável" 

(CURRAN, 2009; SMITH, 1996; PLANTINGA, 1997). 

Vale, entretanto, antes de notar alguns pontos possivelmente problemáticos com a tese 

brechtiana, mostrar como ela foi fortemente influenciada e, posteriormente, como ela própria 

influenciou o meio cinematográfico. Logo na juventude de Brecht, ao longo dos anos 1920, 

ele revelou em seus escritos que era um espectador vívido e um prolífico roteirista de filmes. 

Ele demonstrava louvar a sétima arte pela sua capacidade de atingir às massas e exaltava 

Charles Chaplin por usar da ação para revelar atitudes sociais, ao invés de meramente buscar 

evocar emoções. Pelo mesmo motivo, admirava o comediante alemão Karl Valentin, chegan-

do a trabalhar com ele no filme "Mysterien Eines Frisiersalons" (1923) - uma sátira a respeito 

da sociedade burguesa passada dentro de um salão de beleza. Além disso, a ideia de que a 

narrativa épica deve dividir a ação em episódios para que a transição entre uma cena e outra 

seja facilmente notada parece ter sido em grande medida extraída da teoria da montagem so-

viética de Eisenstein, já citada em outro ponto da monografia, com a proposta de levar o es-

pectador a fazer suas próprias "associações" mentais entre as imagens. E, por fim, o próprio 

dramaturgo chegou a fazer algumas incursões mais profundas dentro da indústria cinemato-

gráfica. A primeira delas, "A Ópera Dos Três Vinténs" (1931), surgiu de uma oferta para que 

Brecht adaptasse sua peça de mesmo nome para as telas. Com o convite aceito, ele reformulou 

o texto para que a trama se mostrasse ainda mais crítica do sistema capitalista. A produtora 

rejeitou a mudança e terminou a obra sem ele, o que levou a um processo no tribunal e a uma 

vitória dada para a produtora. Daí surgiu um grande artigo do dramaturgo no qual ele conde-

nava o pensamento de que a arte era algo autônomo em relação à sociedade e que a resposta 

jurídica dada a ele apenas revelava que os produtos artísticos não são nada além de commodi-

ties produzidas e vendidas em um mercado massivo. Ainda assim, insistia ele, tal mercado 

abria alguma possibilidade para políticas progressistas. Tanto é que seu trabalho na indústria 

não cessou. Logo em 1932 participou de "Kuhle Wampe", feito por um coletivo anticapitalista 

alemão. E, após sua fuga do regime nazista em 1941, se estabeleceu em Hollywood, por onde 

permaneceu até 1946 trabalhando em diferentes obras, como "Os Carrascos Também Mor-

rem" (1943), dirigido por Fritz Lang (CURRAN, 2009). 

Mas, assim como Brecht recorreu ao cinema para moldar algumas de suas noções a 

respeito do teatro épico, a teoria e a prática cinematográfica - principalmente no decorrer dos 



67 

 

anos 1960, após a morte do dramaturgo - também foram até a fonte brechtiana para estabele-

cer alguns de seus conceitos centrais. As novas ondas cinematográficas que surgiram ao redor 

do mundo, evidenciadas nas obras de Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, Danièle Huillet 

ou, para citar um exemplo mais próximo, Glauber Rocha, eram herdeiras diretas da proposta 

de criação de uma arte socialmente consciente baseada no combate ao "ilusionismo" dos fil-

mes. Dos diversos "jump-cuts" presentes em "Acossado" (1960) à cena da morte de Corisco 

em "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), tais movimentos artísticos constantemente fize-

ram uso de "dispositivos de alienação" para "distanciar" o público daquilo que era exibido na 

tela. Os cineastas de tais correntes desejavam, em suas próprias palavras, se opor "à ideologia 

estética dos fascismos dominantes e à estética do entorpecimento americana" (ROCHA, 1981, 

p. 53). Ou, traduzindo para os termos de Brecht, o "teatro aristotélico" agora era encontrado 

no estilo fílmico "clássico", cuja prática estaria consagrada em Hollywood. 

Contudo, não tardou para que se tornasse visível um problema que decorria de um mal 

emprego de Brecht dentro da teoria e, posteriormente, da crítica cinematográfica. De fato, o 

dramaturgo alemão deixou explícito em seus escritos que acreditava em uma separação entre 

razão e emoção e que, além disso, negava o apelo aos sentimentos do espectador, desprezando 

"a escória que queria ter seus corações aquecidos" no teatro (BRECHT apud PLANTINGA, 

1997, p. 373). Porém, é necessário notar que ele esperava que as obras não apenas promoves-

sem um "distanciamento" do público com a representação, mas também incitassem alguma 

espécie de crítica a respeito dos problemas sociais. Ou seja, para ele, não bastaria o uso dos 

"dispositivos de alienação" dentro de qualquer circunstância, pois também era preciso um 

conteúdo claro que levantasse questionamentos diante da ordem vigente. E, em grande parte 

dos casos, não foi isso o que aconteceu. Na realidade, a fidelidade do "contra cinema" com as 

práticas "anti-ilusionistas" do meio audiovisual em inúmeras ocasiões levou a criação de pro-

dutos que muitos notaram legar "práticas fílmicas que possuem a forma de Brecht sem seu 

comprometimento com o cinema socialmente crítico" (CURRAN, 2009, p. 329). Ou, em ou-

tras palavras, críticos que muitas vezes rejeitavam duramente cineastas claramente progressis-

tas como o grego Costa-Gavras ou o britânico Ken Loach pela adesão dos mesmos a um mo-

delo estético clássico (ou "aristotélico"), acabavam exaltando filmes "formalmente revolucio-

nários", mas que, sob uma análise mais profunda, poderiam ser rotulados de apolíticos e até 

mesmo de reacionários. 

Para além disso, resta ainda estabelecer como as visões mais recentes da filosofia da 

mente, da psicologia cognitiva e da neurociência parecem apresentar um problema significati-

vo para as teorias de Brecht sobre os efeitos ideológicos das artes dramáticas sobre o público. 
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Afinal, conforme nota o teórico de cinema Murray Smith, os conceitos brechtianos estão ba-

seados especialmente em duas premissas do senso comum que foram mantidas no decorrer 

dos últimos milênios dentro do pensamento ocidental: primeiramente, a de que a reação emo-

cional de "empatia" requer que o público confunda a representação com a realidade (o "ilusi-

onismo" da obra); e, em segundo lugar, a de que ter uma reação emocional de "empatia" di-

minui nossas faculdades críticas e racionais. Ambas, vistas mais de perto, parecem vulnerá-

veis a críticas (SMITH, 1996). A primeira premissa, por exemplo, encontra seu maior obstá-

culo quando posta diante daquilo que os filósofos designaram por "paradoxo da ficção": a 

aparente contradição que surge do fato de que nós nos emocionamos com personagens e even-

tos que a todo momento sabemos que não são, não foram e não serão reais. Vale usar aqui o 

exemplo mais conhecido do tema: no momento em que um filme exibe um monstro destruin-

do a cidade, o espectador, por mais amedrontado que esteja, não sai correndo da sala de cine-

ma para alertar a polícia sobre o que está acontecendo. Em nenhum instante ele realmente 

acredita no que vê (WALTON, 1975). Muitas respostas diferentes foram oferecidas para ex-

plicar a situação, sendo a mais popular delas a de que nós não emocionamos de verdade com 

as ficções, mas apenas "fingimos" que nos emocionamos com elas (FRIEND, 2016). Nesta 

monografia ainda será exposta uma outra solução possível, que parece estar em maior acordo 

com dados recentes obtidos pela neurociência. Entretanto, o que vale ressaltar aqui é que a 

tese de que o espectador é envolvido por uma "ilusão" de que a obra é real parece ser, de to-

das as propostas, a menos plausível a disposição. Quanto à segunda premissa, o principal ar-

gumento para desafiá-la já foi exposto na introdução deste capítulo: as reações emocionais (de 

"empatia" ou de qualquer outra forma) dificilmente prejudicam nossas capacidades de racio-

cínio crítico porque, em última instância, elas também são uma forma de raciocínio crítico. Se 

a raiva só pode surgir de uma avaliação cognitiva de que ocorreu uma injustiça; se o medo só 

pode surgir de uma avaliação cognitiva de que há um perigo por perto; então a "empatia" 

também requer algum cálculo cognitivo para ser executada. 

E isso não quer dizer que razão e emoção componham exatamente a mesma coisa - há 

algumas áreas do cérebro distintas para os dois processos (o que permite distúrbios químicos 

que levam à existência dos psicopatas) e, além disso, as emoções, quando disparadas, de fato 

levam a uma disposição de cognição (e ação motora) diferente da comum (como quando es-

tamos com medo e ficamos mais alertas em relação ao ambiente ao redor). O que se pretende 

mostrar é que a divisão maniqueísta que Brecht faz entre razão e emoção é virtualmente im-

possível, pois uma quase sempre vai requerer elementos da outra para funcionar adequada-

mente. Aliás, a emoção pode muitas vezes, ao invés de prejudicar e "entorpecer" o espectador, 
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incentivar o raciocínio crítico e o julgamento moral de uma determinada espécie, inclusive 

com relação aos problemas sociais. Assim, a crítica ideológica brechtiana, embora provavel-

mente sirva perfeitamente para grande parte do cinema hollywoodiano - que usa as emoções 

tanto para falsear as relações de classe, como em "Uma Linda Mulher" (1990), quanto para 

pregar a ideia de que "basta querer que você consegue", repetida várias vezes em "De Volta 

Para o Futuro" (1985) –, parece fazer pouco sentido para "Uma Canção Para Carla" (1996), 

que apela para as emoções na tentativa de expor a guerra promovida pelos Estados Unidos na 

Nicarágua em um esforço para conter o projeto progressista dos sandinistas. Concluindo, o 

modelo "épico" brechtiano pode muito bem servir como uma escola específica de arte, que 

assim como qualquer outra privilegia certas ferramentas em detrimento de outras. O que pare-

ce problemático – e que, em escritos posteriores, o próprio dramaturgo alemão pareceu reco-

nhecer, ainda que sem se aprofundar na questão (PLANTINGA, 1997) – é a alegação de que 

todo apelo feito às emoções é inerentemente antiético e de que a forma "épica" é a única pos-

sível para escapar de tal raciocínio. 

De qualquer forma, a teoria cinematográfica inspirada em Brecht e mostrada aqui pa-

rece ter tido seu auge apenas durante o período de emergência das novas ondas cinematográ-

ficas dos anos 1960. Apesar dela ainda hoje voltar a aparecer em alguns textos, especialmente 

naqueles que tentam defender uma arte "de vanguarda" postulando que os produtos populares 

são ideologicamente problemáticos, seu uso não é mais tão constante como foi naquele mo-

mento da história. Ao invés disso, a partir da década de 1970, uma linha de pensamento pós-

estruturalista a respeito dos efeitos ideológicos do meio audiovisual – inicialmente inspirada 

em Brecht, mas incapaz de encaixá-lo adequadamente dentro das novas teses – vai ocupar os 

estudos de cinema. 

4.2. Louis Althusser: A contradição entre o “teatro épico” e o “pós-estruturalismo”. 

Platão traçava uma fronteira clara entre a razão e a emoção. Ele dizia, com base em tal 

premissa, que as obras de arte que provocam emoções no público possuem um caráter nocivo. 

Afinal, conclui o filósofo, enquanto estamos sob o efeito de um sentimento - quando como 

ficamos "de cabeça quente" - temos uma probabilidade muito maior de falharmos em racioci-

nar de maneira coerente. Brecht, vários séculos depois, vai elaborar uma ideia muito seme-

lhante. Em seus escritos, ele alega que a ordem causal e linear de uma narrativa leva o espec-

tador a uma espécie de "ilusão" de que os eventos da trama são reais. Assim, a plateia não 

percebe que as consequências dos atos de um personagem não são, na realidade, consequên-

cias dos atos de uma pessoa. Isto é, a plateia não nota que o desenrolar da trama só acontece 
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do jeito que acontece graças às decisões do dramaturgo. Ou, para colocar em outros termos, o 

público enxerga uma espécie de "destino" onde o que existe é nada mais do que a manipula-

ção do artista - o que remete a quando Marx falava dos indivíduos que veem uma "ordem na-

tural do mundo" onde o que existe é nada mais do que a "ideologia". Eis que o dramaturgo 

alemão, para tornar o caso ainda mais grave, aponta que o espectador tem ainda menos chan-

ces de se afastar da trama e julgar criticamente o que ele está vendo por conta de seu envol-

vimento emocional (sua "empatia") com os personagens. Pois, retomando a proposta do an-

cestral grego, ele deixa subentendido que onde há emoção, não há razão (e vice-versa). 

Mas Brecht adota duas noções básicas que são extremamente úteis para que seja pos-

sível imaginarmos uma arte que escape ao "ilusionismo" e consiga, de fato, levar o público a 

pensar. A primeira delas é a de que existiriam mecanismos formais capazes de disparar rea-

ções psicológicas plenamente "cognitivas", que nada tenham a ver com as emoções - os cha-

mados "dispositivos de alienação". Eles seriam, de uma maneira geral, todo e qualquer em-

prego de técnicas oposto à dramaturgia "aristotélica": o ator que foge às relações causais da 

peça e conversa diretamente com o público, o som que não se adequa ao cenário em questão e 

evidencia que há algo de errado por trás daqueles acontecimentos sobre o palco, as transições 

escancaradas de uma cena para a outra e assim por diante. Na seção anterior desta monografia 

foram apresentadas algumas críticas a esta visão - uma contestando a hipótese de que o públi-

co é absorvido por algum tipo de "ilusionismo" e outra questionando a separação tão nítida 

entre razão e emoção suposta por Brecht. Conforme foi alegado anteriormente e de acordo 

com o que ainda será trabalhado, as pesquisas recentes sobre o cérebro humano parecem con-

cordar com grande parte das teses brechtianas. O problema é o radicalismo - tanto na aceita-

ção do conceito de que existiria alguma técnica narrativa inerentemente alheia à emoção 

quanto na compreensão de que todo sentimento é prejudicial ao raciocínio. Mas o que mais 

importa neste momento é a segunda noção básica por trás do "teatro épico" de Brecht: sua 

implícita adesão a alguma forma de realismo filosófico. Eis que a seguinte explicação do que 

isso quer dizer serve também para justificar o afastamento cada vez maior da teoria cinemato-

gráfica dos anos 1970 com as ideias do dramaturgo alemão que tanto sucesso tiveram na dé-

cada anterior. 

Se Brecht postulou que a narrativa deve dizer constantemente ao espectador que ela 

não passa de uma manipulação artística é porque, pela lógica subentendida, ele assume que 

existe algo no universo que não se trata de manipulação. Isto é, se o público precisa ser lem-

brado a todo momento de que a peça ocorrendo sobre o palco é tão somente uma "ilusão", é 

porque ele acredita que as coisas "fora do palco" não são uma ilusão - em outras palavras, elas 
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são reais (CURRAN, 2009; SMITH, 1996). E isso, de acordo com o que foi visto em outro 

trecho da monografia, é exatamente o ponto mais combatido pelos adeptos de uma filosofia 

pós-estruturalista. Estes, afinal, têm como eixo de raciocínio a concepção de que não há uma 

"realidade" capaz de ser absorvida de forma objetiva, de que tudo está dentro de um conjunto 

de elementos culturais que fazem referência uns aos outros - ou, como resumiu Derrida, de 

que "não há nada fora do texto". Sendo assim, um espectador não pode tomar consciência de 

estar sendo engolido pela "ilusão" de uma obra de arte, pois, seguindo tal forma de pensamen-

to, todas as coisas da vida são também uma espécie de "ilusão". Ou seja, os teóricos desta 

vertente veem que, desde o instante em que o indivíduo reconhece em si mesmo uma identi-

dade coerente (no "estágio do espelho" lacaniano, por volta do primeiro ano de vida), ele 

constrói uma visão de que o mundo ao redor faz sentido - mas nada seria, de fato, "real"; tudo 

que passasse a impressão de realidade seria tão somente resultado do esforço mental da pes-

soa em manter seu "ego" coerente. Passando para termos políticos, onde Marx via que a ideo-

logia servia como uma máscara que encobria o rosto verdadeiro das relações de exploração 

econômica, os pós-estruturalistas viam uma máscara que poderia ser substituída por outra, 

mas que jamais haveria um "rosto verdadeiro" a ser descoberto. 

Entretanto, os primeiros esforços dos pós-estruturalistas na abordagem das artes vão 

tentar aproveitar o caráter profundamente contestatório legado por Brecht. Vale notar como 

tal tentativa não conseguiu evitar uma profunda contradição. O filósofo Louis Althusser, por 

exemplo, em seu artigo "'Piccolo', Bertolazzi e Brecht: Notas Sobre um Teatro Materialista" 

(1962) aponta que antes mesmo do espectador se identificar psicologicamente com um perso-

nagem, sua própria presença em um teatro demonstra um reconhecimento cultural e ideológi-

co. Ele diz: 

Mas o que é, concretamente, essa ideologia não criticada se não apenas os mitos 

transparentes, “bem conhecidos”, “familiares”, nos quais uma sociedade ou uma 

época reconhece a si mesma (mas não conhece a si mesma); se não o espelho que ela 

se olha em busca de auto-reconhecimento; se não precisamente o espelho que ela 

deve quebrar para conhecer a si mesma? (ALTHUSSER apud SMITH, 1996, p. 

134). 

E então, em um esforço para explicar o que ele entende pela ideologia e pela ideia de 

"quebrar" o espelho, o intelectual acaba falhando em conciliar dois conceitos que são mutua-

mente excludentes. Por um lado, ele aceita que o espectador está enclausurado dentro de uma 

cadeia ideológica cultural inescapável: “Nós somos unidos, em primeiro lugar, por uma inst i-

tuição - a performance; mas, mais profundamente, pelos mesmos mitos, pelos mesmos temas, 

que nos governam sem o nosso consentimento, pela mesma ideologia espontaneamente vivi-
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da” (ALTHUSSER apud SMITH, 1996, p. 135). Mas, por outro, seguindo Brecht e fugindo 

das premissas pós-estruturalistas, ele dá a entender que é possível escapar da cadeia ideológi-

ca cultural. Ao falar da "consciência", Althusser diz que ela é visível “para o espectador na 

medida em que é invisível para os atores - e, portanto, visível para o espectador na forma de 

uma percepção que não está dada, mas deve ser discernida, conquistada e traçada a partir da 

sombra que inicialmente a absorve, mas ainda assim a produziu" (ALTHUSSER apud 

SMITH, 1996, p. 135). 

Assim, os pós-estruturalistas se dividem entre as duas aceitações: uma de que as obras 

de arte servem como um espelho lacaniano que serve tão somente para manter o sujeito posi-

cionado dentro de uma cultura específica; outra de que determinados mecanismos seriam ca-

pazes de levar o espectador a tomar alguma forma de "consciência" quanto ao ilusionismo 

provocado pelos artistas. E eis aí o ponto mais problemático da teoria cinematográfica que 

começou a se destacar a partir dos anos 1970. A primeira premissa (de que "não há nada fora 

do texto") implica na regra de que o meio cinematográfico é inerentemente ideológico. Ou 

seja, de acordo com ela, os produtos audiovisuais - independentemente de seus conteúdos (e 

mesmo de suas formas) - pretendem manter o sujeito imerso no conjunto simbólico que sus-

tenta sua cultura. E mesmo uma tentativa de se contrapor à ordem vigente (como fizeram os 

cineastas da Nouvelle Vague ou do Cinema Novo) estaria, em última instância, contribuindo 

para que ela seguisse em vigor. Ao mesmo tempo, a segunda premissa (a tese do "teatro épi-

co" brechtiano) implica na distinção de certos dispositivos narrativos que "quebrariam o espe-

lho" da ideologia; que não promoveriam a "sutura" que mantém um "ego" unificado - algo 

que seria impossível em termos lacanianos rígidos (CARROLL, 1996c). E a tentativa de tra-

çar tais distinções produziria o caos visto em outro momento desta monografia. Colin Mac-

Cabe aponta que, na literatura, a divisão se encontra entre os discursos que estão e aqueles 

que não estão fechados dentro das aspas. No cinema, a figura é mais complexa, pois não fica 

claro se o autor hierarquiza os discursos de acordo com o posicionamento da câmera ou se a 

imagem é privilegiada em detrimento do som; Mark Nash traça a distinção por meio dos pla-

nos comuns e os planos ponto-de-vista; Raymond Bellour vê uma distinção nos filmes de Hi-

tchcock quando o próprio cineasta aparece na tela em algum momento; e assim por diante... 

Porém, seguindo a linha de pensamento cognitivista elaborada no decorrer desta mo-

nografia, compreendo que a proposta pós-estruturalista é pouco frutífera não apenas para 

promover um melhor entendimento do mundo, mas também para permitir que sejam imagina-

das novas formas de torná-lo mais justo. A simples ideia de que não há qualquer possibilidade 

de elaborar uma teoria objetiva a respeito das coisas - ou então de que não há como estabele-
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cer conceitos de "verdadeiro" e "falso" - parece ser um obstáculo incontornável para a produ-

ção de qualquer conhecimento. E, quando se aplica tal modelo de raciocínio às artes, a con-

clusão platônica parece quase inevitável, pois toda e qualquer obra passa a ser vista como um 

instrumento de perpetuação da ideologia na sociedade. Portanto, ao mesmo tempo em que 

enxergo o potencial dos produtos artísticos serem usados para promover julgamentos tenden-

ciosos a respeito da sociedade, também considero que isso está longe de ser uma regra onipre-

sente. Por conta disso, na próxima seção do texto destaco algumas ferramentas analíticas para 

o estudo dos usos ideológicos das artes que, de acordo com pesquisas empíricas na área da 

psicologia, parecem ser mais explicativas sobre o assunto. 

4.3. A influência do cinema sobre os julgamentos morais. 

O filósofo Noël Carroll alega que o potencial ideológico dos produtos audiovisuais re-

sulta não de técnicas formais específicas, como acreditavam os brechtianos e, posteriormente, 

os althusserianos, mas de estratégias retóricas que envolvem tanto a "forma" quanto o "conte-

údo" das obras. Assim, ele vai apontar que o modo pelo qual o cinema pode influenciar os 

espectadores é semelhante àquelas artimanhas elaboradas já por Aristóteles em sua obra "Re-

tórica". Uma delas, por exemplo, se encontrava no emprego de "entimemas", que, de acordo 

com o pensador grego, seria a ferramenta mais potente de persuasão disponível a um orador. 

Tal técnica consiste em abrir uma "lacuna" em um silogismo, deixando que o público preen-

cha o espaço que falta de uma forma que, embora não houvesse sido explicitada pelo artista, 

estaria implicada como o único raciocínio possível para que o discurso fizesse algum sentido. 

Ou, conforme definiu Arthur Danto, é "um movimento quase inevitável da mente" (DANTO 

apud CARROLL, 1996c, p. 280-281). Carroll encontra tal estratagema tanto em situações 

simples (que não apresentam repercussões políticas) quanto em casos mais complexos (de 

caráter inegavelmente ideológico). Em "A Noiva de Frankestein" (1935), há uma cena em que 

o monstro está sozinho e furioso em meio à floresta. Em determinado momento, começa a 

tocar uma música em um violino fora da tela, que imediatamente faz a criatura mudar de uma 

grande exaltação para uma ansiedade infantil. Um dos únicos modos do espectador compre-

ender a cena é aplicando um raciocínio do senso comum como "a música tem encantos para 

acalmar o peito selvagem". Porém, conforme mencionado em outro ponto da monografia, em 

"De Volta Para o Futuro" (1985), o entimema se encontra no ditado do senso comum de que 

"se você acreditar, pode conquistar o que quiser". Isso é ressaltado não apenas na estrutura 

geral da obra, uma vez que o protagonista Marty consegue modificar as próprias condições de 

sua existência viajando para o passado, mas também no fato de que basta ele "acreditar" que 



74 

 

pode vencer o valentão Biff para fazê-lo, ou basta seu pai "acreditar" em si mesmo que seu 

livro é publicado, ou basta George Wilson "acreditar" em si mesmo que ele se torna o primei-

ro prefeito negro da cidade. Nisso consta uma das falácias ideológicas essenciais para a manu-

tenção da exploração capitalista. Eis que o papel do "senso comum" é essencial na composi-

ção de um entimema, uma vez que o ditado já precisa estar na mente do espectador para que 

ele seja aplicado. Em "De Volta Para o Futuro", a frase "se você acreditar, pode conquistar o 

que quiser" é tornada explícita inicialmente como um conselho um tanto desprezado, mas 

retorna nos instantes finais para confirmar e premiar o indivíduo que a utilizou como base no 

decorrer da narrativa. Em alguns casos, a frase que falta para preencher a lacuna do silogismo 

é o próprio título do filme: "Do Mundo Nada se Leva" (1938), "A Felicidade Não se Compra" 

(1946) e assim por diante (CARROLL, 1996c). 

Uma outra estratégia destacada por Aristóteles em sua obra que trata da retórica se re-

laciona não com o conteúdo do discurso, mas com a boa reputação do orador - o que, no caso, 

poderia ser transferido para a reputação de um personagem dentro da narrativa (CARROLL, 

1996c). É até mesmo possível que, no momento em que os teóricos de cinema dos anos 1970 

usavam a palavra "identificação", eles de alguma forma quisessem se referir a tal fenômeno. 

Sendo este o caso, não há qualquer problema em conciliar a visão deles com uma perspectiva 

cognitivista sobre o potencial ideológico das obras de arte. O que ainda surgiria como neces-

sário é uma definição mais exata do que eles entendem por "se identificar" com algo - uma 

definição que, contrariando todo o restante do arsenal teórico althusseriano e lacaniano do 

período, provavelmente pouco teria a ver com o "posicionamento do sujeito" dentro de um 

conjunto cultural simbólico que mantenha os egos coerentes. Passando para outros termos, a 

"identificação" portadora de uma força ideológica pode muito bem ser aquela que se relaciona 

com o espectador reconhecendo uma boa reputação em algum personagem da trama; mas di-

ficilmente uma "identificação" moldaria uma ideologia somente por apresentar um produto 

com imagens em perspectiva tridimensional, ou por conter uma narração linear e causal, ou 

mesmo por adotar, em certo trecho, o plano ponto de vista a partir de um personagem. Talvez 

seja mais útil seguir o pensador Murray Smith, traduzindo a "identificação" para "envolvi-

mento com o personagem" e, em seguida, dividindo as funções do tal envolvimento em ao 

menos duas: a "fidelidade" e o "alinhamento". O alinhamento, segundo os conceitos de Smith, 

é uma característica que está contida no filme e não na reação do público. Ele pode acontecer, 

de uma primeira forma, quando o espectador acompanha a uma série de eventos espaço-

temporais tidos ao redor de um mesmo personagem em uma obra. Isto é, toda vez que o per-

sonagem em questão surge na tela ou sua voz está presente na trilha. Mas ele também pode se 
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dar, de um segundo modo, através de toda e qualquer informação concedida a respeito dos 

estados mentais dos personagens - seja pela "voz over", pela exibição de suas expressões faci-

ais, pelo "plano ponto de vista" ou por qualquer outra técnica do gênero. Já a fidelidade, nas 

definições do teórico, diz respeito a uma atitude do espectador e não ao conteúdo do filme - 

mais especificamente, a uma atitude favorável em relação a algum personagem da obra 

(SMITH, 1996; PLANTINGA, 2010). Eis que, tomando tal terminologia como base, é possí-

vel pensarmos no potencial ideológico dos filmes por meio de suas evocações de determina-

das "fidelidades"; mas parece pouco provável que o poder político das obras estejam contidas, 

de uma forma quase essencialista, nos "alinhamentos" destacados. Afinal, nós estamos ali-

nhados com todos os personagens que vemos - mesmo os vilões mais repugnantes. Isso, iso-

ladamente, nada quer dizer sobre os julgamentos morais que fazemos das situações narradas. 

Mas ainda resta explicar como a moralidade "dentro da sala de cinema" muitas vezes é 

transformada em algo mais flexível. Pois como é possível que personagens como o canibal 

Hannibal, o psicopata Coringa ou os mafiosos da família Corleone caiam no gosto popular, 

diante de todos seus atos cometidos? Ou então, como é possível que tramas de vingança cons-

tituam um dos formatos mais recorrentes dentro do meio audiovisual e, mais do que isso, co-

mo é possível que o justiceiro sanguinário e impiedoso muitas vezes passe a ser o alvo de 

nossa torcida? Ou ainda, como é possível aceitar que dezenas de vidas sejam perdidas para 

que um único personagem possa ser resgatado no final? 

Uma das respostas oferecidas para as perguntas mencionadas é dada pelo teórico Carl 

Plantinga, que reconhece na divisão entre "alinhamento" e "fidelidade" um avanço em relação 

ao vago termo "identificação", mas ainda assim compreende que a ideia de "fidelidade" preci-

sa ser melhor elaborada. O próprio Murray Smith deixa a noção ora sendo retratada como um 

sinônimo de "simpatia", ora surgindo como uma estrutura maior - que contém a "simpatia" 

como apenas um de seus instrumentos possíveis. E isso parece ser algo problemático. Pois, se 

quisermos tomar como certo que o "alinhamento" com um personagem está baseado na avali-

ação moral positiva do mesmo, então é essencial a distinção entre "alinhamento" e "simpatia". 

A simpatia, seguindo a definição de Adam Smith, é a capacidade de um indivíduo "que o inte-

ressa na sorte dos outros e que produz a felicidade necessária a ele, embora ele nada ganhe 

com isso a não ser o prazer de vê-la ocorrer" (SMITH apud PLANTINGA, 2010, p. 38). Ela é 

uma característica encontrada em aparentemente todas as culturas conhecidas e que se tornou 

um dos tópicos mais pesquisados dentro das teorias evolucionistas - uma vez que, apesar da 

antiga ênfase no "gene egoísta", tem-se descoberto que a seleção natural privilegiou as espé-

cies com tendências mais altruístas e cooperativistas ao longo das eras. Na realidade, confor-
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me alguns deles defendem, a "simpatia" e a "antipatia" são os pilares da moralidade, pois tais 

emoções servem para nutrir o cuidado pelos outros (e a manutenção da espécie) ou, de outra 

forma, repudiar as injustiças e a crueldade (prejudiciais para a sobrevivência). Em uma das 

pesquisas sobre o assunto, os psicólogos George Lowenstein e Deborah Small estabeleceram 

que os determinantes para a simpatia são: uma combinação entre os estados de espírito das 

duas pessoas; uma triste experiência passada semelhante àquela da pessoa alvo da simpatia; a 

proximidade; a semelhança percebida; a novidade; e a vivacidade. Este último parece ser o 

mais importante aqui, pois os autores alegam que, assim como as outras emoções, a simpatia 

"está altamente sintonizada às imagens, e quanto mais vívidas são as imagens, maior é a pro-

babilidade de alguém se simpatizar" (LOWENSTEIN; SMALL apud PLANTINGA, 2010, p. 

39). De acordo com eles, eis uma fonte do poder dramático dos filmes. Contudo, o que Plan-

tinga realmente quer destacar com sua distinção entre "fidelidade" e "simpatia" é que, enxer-

gando a "simpatia" como uma ferramenta evolutiva de auxílio à sobrevivência, ela não neces-

sariamente depende de uma avaliação moral. Em outras palavras, nós não simpatizamos com 

quem tem bom comportamento moral, mas com quem está desamparado, vulnerável ou preci-

sa de cuidado. Assim, ao contrário da "fidelidade", que decorre de uma convivência relativa-

mente longa com um personagem (na qual reconhecemos um padrão de comportamento dele e 

formamos expectativas sobre quais atitudes ele tomaria e quais ele não tomaria), a "simpatia" 

é algo de curto prazo, que pode ser disparado imediatamente e tem grande autonomia de qual-

quer conceito moral. Em "A Lista de Schindler" (1993), por exemplo, a simpatia que temos 

pelos judeus não é necessariamente o resultado de uma avaliação do bom comportamento 

moral deles, mas do reconhecimento do tratamento cruel ao qual estão sendo submetidos 

(PLANTINGA, 2010). 

Mas, mais do que isso, o que o teórico destaca é que a "fidelidade" não apenas deve 

ser diferenciada da "simpatia", mas que ambos os termos deveriam ser tratados de uma forma 

distinta de "gostar de". Enquanto a simpatia tem suas origens no sofrimento do outro, "gostar 

do" outro é uma questão com causalidade muito mais difusa. Nós podemos gostar de um per-

sonagem por inúmeros motivos que não estão ligados à moralidade nem ao desamparo. Ele 

pode ser atraente, inteligente, atlético, virtuoso e assim por diante. Podemos gostar dele, ain-

da, por percebermos que também está afiliado a um grupo do qual fazemos parte: ele é da 

mesma etnia, da mesma raça, tem a mesma religião, vive na mesma cidade, ouve as mesmas 

músicas ou torce para o mesmo time. É perfeitamente possível ter simpatia por alguém (que 

está em situação de desamparo) sem necessariamente gostar da pessoa (por ela não ter as ca-

racterísticas mais atraentes). E, tal qual a simpatia (e diferentemente da "fidelidade"), "gostar 
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de" alguém é algo de curto prazo, que pode ser disparado imediatamente, sem qualquer rela-

ção com a moralidade do alvo do sentimento. O espectador pode gostar ou não gostar de um 

personagem em um momento ou outro, por conta de uma atitude ou outra, mas caso ele já 

tenha demonstrado a "fidelidade" pelo personagem, isso pouco altera sua torcida para que ele 

alcance seus objetivos. Pois, assim como em nossas vidas cotidianas, é comum que não gos-

temos de maus comportamentos das pessoas de quem seguimos sendo grandes amigos 

(PLANTINGA, 2010). 

E, de toda a tipologia traçada até o momento, o que interessa ao teórico é o fato de que 

"assim como muitas outras formas do discurso humano, os filmes (...) são capazes de explorar 

uma fraqueza humana central - a falta de habilidade em distinguir, em muitos casos, os julga-

mentos morais daqueles não morais" (PLANTINGA, 2010, p. 46). A ideia de que os especta-

dores aprovam ou desaprovam os personagens de acordo com avaliações morais pode parecer 

boa na teoria, mas, conforme visto em outro ponto da monografia, ela dificilmente é verdadei-

ra. As pessoas não montam uma lista mental com todas as características morais "boas" e 

"ruins" dos indivíduos (ainda que fictícios) que elas veem pela frente; ao invés disso, elas 

constantemente agem com base em processos naturais automáticos e inconscientes - as intui-

ções. E estas, também segundo o que já foi mostrado, são imensamente influenciadas pelas 

emoções, de tal modo que vários julgamentos são "mais como um advogado tentando defen-

der um caso do que como um juiz buscando pela verdade" (HAIDT, 2001, p. 814). E algumas 

das heurísticas aplicadas na formação de julgamentos (como aquela de preferência pela "pes-

soalidade" ao invés da "impessoalidade", ou então no nojo do incesto) são exploradas fre-

quentemente em narrativas. Uma delas diz respeito ao fato de que tendemos a concordar mais 

com pessoas de quem gostamos ou membros de um grupo em comum do que com pessoas de 

quem não gostamos ou que não pertencem a um mesmo grupo. Outra delas se relaciona com o 

fato de que, diante de um dilema, a ordem pela qual as escolhas são oferecidas acaba influen-

ciando a decisão final. E muitas outras, que merecem ser analisadas individualmente (ao invés 

de aglutinadas sob um termo vago de "identificação"), constituem ferramentas retóricas pelas 

quais os artistas podem manipular os julgamentos morais do público durante sua obra 

(PLANTINGA, 2010). 

Outras respostas para a questão de como nossa moralidade muitas vezes é pervertida 

ao ponto de torcermos para os vilões são apresentadas no problema filosófico apelidado de 

"simpatia pelo diabo". Gregory Currie, por exemplo, resolve a questão adotando a versão filo-

sófica de que nossos sentimentos direcionados às obras de ficção não são reais, mas são fin-

gimentos ou simulações. Sendo assim, no momento em que o espectador "torce" por um vilão 
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ele está, em grande medida, realizando uma simulação temporária de como seria se colocar no 

lugar daquele personagem - assumindo as crenças e outras atitudes mentais dele como se fos-

sem suas próprias. Mas, conforme nota Katherine Tullman, a "simulação" de estar no lugar de 

outra pessoa não necessariamente acarreta em gerar um sentimento por tal pessoa (e vice-

versa). É perfeitamente possível admirar a valentia de alguém sem que seja necessário "se 

colocar no lugar" do indivíduo valente. Igualmente, é possível entender as crenças e os valo-

res de alguém e, ainda assim, ficar indiferente ou até mesmo sentir repúdio pela ação do agen-

te. Currie, portanto, adiciona à sua teoria a ideia de que nós não simulamos diretamente um 

personagem, mas realizamos a tarefa de uma forma transitiva: eu simulo um "alguém hipoté-

tico" que simula os sentimentos dos personagens fictícios (algo próximo à vasta literatura já 

elaborada sobre o "narrador implícito"). Porém, Carroll rebate que tal conceito é problemáti-

co, afinal, por que motivo seríamos capazes de simular um "alguém hipotético" e não conse-

guiríamos fazer o mesmo com o personagem propriamente dito? Ainda que a proposta da si-

mulação fosse verdadeira, seria mais provável que o espectador conseguisse se colocar no 

lugar de um personagem com características e feições humanas do que na posição de uma 

entidade (o narrador) que na maioria das vezes não deixa suas marcas explícitas no texto. 

Além disso, em uma obra como "O Silêncio Dos Inocentes" (1991), onde os dois personagens 

principais chamam a atenção, mas possuem moralidades consideravelmente opostas, seria o 

caso do espectador simular dois sujeitos hipotéticos diferentes - fazendo uma troca rápida 

entre um e outro dependendo de quem estivesse na tela? A proposta parece contra-intuitiva, 

não ficando em conformidade com os estudos realizados sobre a cognição social e tampouco 

com a fenomenologia de assistir a uma obra de ficção (TULLMAN, 2015). 

Matthew Kieran é outro pensador que vai tentar resolver o problema da "simpatia pelo 

diabo". Sua proposta é a de que nós conseguimos gostar de personagens imorais porque sa-

bemos que ele habita um mundo muito diferente do nosso próprio. Conforme este universo 

fictício é "distanciado" do nosso, possuindo regras diferentes - inclusive regras morais dife-

rentes -, a simpatia pelos vilões é tornada possível. Entretanto, Tullman nota que a solução 

oferecida também não é a mais convicente. Por mais que o mundo fictício seja muito diferente 

de nosso próprio, nós levamos para ele aspectos de nossas vidas cotidianas e conseguimos 

rastrear no espaço da narrativa características que fazem parte de nosso dia-a-dia - inclusive 

características morais. Na realidade, até que a história mostre alguma divergência entre o fun-

cionamento do universo narrativo e o funcionamento do universo real, nossa tendência é tratar 

o primeiro da mesma forma com que tratamos o segundo. Além disso, a "simpatia pelo diabo" 

explicada por Kieran parece não ser plenamente compatível com obras que tentam se passar 
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por eventos ocorridos na realidade. Basta notar que "O Silêncio Dos Inocentes" se passa no 

estado da Virgínia do Oeste, que o presidente dos Estados Unidos na obra é George Bush e 

que os assédios enfrentados pela protagonista refletem um sério problema vivido pelas mulhe-

res no mundo "fora da sala de cinema". E, se considerarmos que nossos julgamentos morais 

são realizados através de um processamento duplo de informações, a hipótese de que conse-

guimos nos afastar emocionalmente dos personagens parece ser deficiente. Contudo, caso 

Kieran queira dizer que podemos simpatizar com vilões porque estamos "distanciados" física 

e não ontologicamente deles, então a proposta ganha maior força. Neste caso, também seria 

possível que uma pessoa sentisse simpatia por um indivíduo imoral da vida real, mas que pu-

desse se sentir confortável com tal situação por não conhecer o indivíduo de perto (TULL-

MAN, 2015). 

Uma terceira maneira de enxergar o fenômeno da "simpatia pelo diabo" é dada por 

Noël Carroll. O filósofo alega que o gosto pelos vilões decorre de um "pré-enfocamento emo-

cional" calculado pelo artista. Assim, por meio da seleção de determinados eventos a serem 

mostrados - e a ocultação de outros -, o público é levado a enxergar as questões através de um 

ponto-de-vista específico e extremamente parcial. Ou seja, quando inúmeras pessoas são mor-

tas na tentativa do resgate de um protagonista, a questão parece palatável à plateia na medida 

em que o sofrimento do refém é exaltado e todos os problemas restantes - como, por exemplo, 

a tristeza dos familiares daqueles figurantes que foram assassinados - são ignorados. Entretan-

to, ciente de que sua tese ainda não explica suficientemente o motivo pelo qual os persona-

gens imorais podem se transformar em criaturas "simpáticas", Carroll vai defender que a "tor-

cida" por eles decorre de uma "torcida" pelo indivíduo "menos imoral" da trama. Em outras 

palavras, Tony Soprano de "Os Sopranos" é um criminoso simpático porque todos aqueles 

que o cercam são mafiosos muito mais cruéis e assustadores. Tyrion Lannister é simpático 

porque, apesar de seus defeitos, é alguém com uma moral muito superior a quase todos os 

demais habitantes do universo de "Game of Thrones". Ainda assim, Tullmann enxerga dois 

problemas com tal proposta. Primeiramente, ela não explica como, afinal, nós sentimos sim-

patia por personagens imorais. A ideia de Carroll apenas demonstra que o espectador deveria 

odiar a Tony Soprano menos do que aos outros personagens, porém não dá uma causa exata 

para que o público realmente simpatize com o criminoso. E, em segundo lugar, a solução de 

"simpatizar pelo melhor de todos os personagens" não funciona em casos como o interesse 

por Hannibal em "O Silêncio Dos Inocentes" ou a simpatia por Humbert em "Lolita". Tanto o 

canibal quanto o pedófilo das histórias citadas estão rodeados de personagens moralmente 

superiores e, nem por isso, perdem o aspecto interessante (TULLMAN, 2015). 
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A própria Katherine Tullman, por fim, oferece uma nova solução para o caso da "sim-

patia pelo diabo". Sua hipótese é a de que há um fenômeno psicológico sublinhando o senti-

mento favorável do espectador em relação aos personagens moralmente problemáticos e sim-

páticos. Primeiramente, conforme Carroll já havia notado, eles são, em geral, portadores de 

qualidades atraentes: são belos (como Humbert de "Lolita"), inteligentes (como Sherlock 

Holmes ou o Dr. House) e leais a seus companheiros (como Don Vito Corleone é diante de 

sua família). Mas, para além disso, a autora nota que todos eles são exóticos; são criaturas que 

raramente encontramos em nossas vidas reais e fascinam pelas esquisitices selvagens e ousa-

das. 

Agora, considere nossas reações reais a esses personagens. Nós achamos Satã [de 
"Paraíso Perdido", de John Milton], Humbert e Dexter [do seriado homônimo] intri-

gantes. Nós ficamos curiosos para aprender mais sobre eles. Nós sentimos pena e 

compaixão por eles quando aprendemos sobre as coisas horríveis que aconteceram 

em seus passados, ou quando outros personagens os manipulam ou os exploram. 

Nós frequentemente nos alegramos com seus sucessos, e geralmente ficamos desa-

pontados quando eles falham. Talvez nós reconheçamos que nossa alegria e nosso 

desapontamento sejam, de alguma maneira, perversos; nós temos um deleite secreto 

na maldade deles. Nós sabemos que pode ser inapropriado sentir simpatia por um 

personagem imoral, mas nós não podemos evitar fazê-lo. Tais sentimentos podem 

ser razoáveis no contexto da história. Provavelmente existem exemplos nos quais 

nós temos reações emocionais negativas a esses personagens. Nós sentimos raiva ou 

indignação em relação a uma ação imoral que parece completamente egoísta ou in-
teiramente insensível (por exemplo, quando Hannibal Lecter devora um de seus 

guardas) mesmo se nós aceitarmos outras ações indubitavelmente imorais que de al-

guma forma são compreensíveis (conspirar para "jantar o Dr. Chilton") (TULL-

MAN, 2015, p. 270). 

 

Em suma, Tullman postula que a emoção que influência nossos raciocínios sobre os 

personagens fictícios é a "fascinação". Esta, de acordo com a autora, pode ser considerada 

uma "emoção" no mesmo sentido utilizado pela maioria dos autores (como, por exemplo, Ni-

co Frija) por atender a dois critérios básicos: ela tem um objeto intencional (neste caso, o per-

sonagem moralmente problemático) e apresentam uma propriedade emocionalmente relevante 

(no caso, o aumento da curiosidade). Assim, a fascinação por um vilão é, em grande medida, 

uma atividade que inspira maior atenção em algo que é cognitivamente interessante; algo ca-

paz de oferecer uma nova experiência, informação ou perspectiva do mundo (TULLMAN, 

2015). 

Mas retornando ao tema mais amplo sobre como o meio audiovisual pode modificar 

nossos julgamentos morais, ainda que temporariamente, é interessante destacar um tópico 

levantado por Torben Grodal a respeito dos gêneros cinematográficos. Ele nota, por exemplo, 

que, até mesmo em nossa vida cotidiana, existem circunstâncias que permitem diferentes for-

mas de moralidade. Certas roupas que são extremamente comuns em festas não são muito 
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bem recebidas em outros contextos. Um carrinho em um jogo de futebol ou um soco em uma 

luta de boxe são eventos que, na pior das hipóteses, recebem punições contidas dentro das 

regras do esporte. Fora do campo ou do ringue, tais acontecimentos seriam criminosos. Da 

mesma forma, as marcas de um gênero podem influenciar determinadas reações emocionais (e 

morais) nos espectadores. Uma comédia pode levar um sujeito a rir da tragédia absurda na 

vida de um personagem; um terror do tipo "slasher", por sua vez, apresenta certos dispositi-

vos que são clichês que só são aceitos por um público mínimo (GRODAL, 2009). 

Sendo assim, surgem inúmeras possibilidades dos produtos cinematográficos opera-

rem sobre as tomadas de decisão dos espectadores. O que importa aqui é ressaltar que, por 

meio de instrumentos retóricos - e não de "efeitos de alienação" brechtianos ou simplesmente 

de todo e qualquer "posicionamento do sujeito" pós-estruturalista - os produtos audiovisuais 

aparentemente são capazes de alterar nossos padrões de tomada de decisões (ao menos se 

comparados com aqueles que comumente adotamos em nossas vidas cotidianas). Em suma, 

embora não seja na mesma intensidade suposta pelos cineastas das "novas ondas cinematográ-

ficas" da década de 1960 ou pelos teóricos de cinema que surgiram nos anos 1970 e ainda 

hoje recebem grande destaque, o meio cinematográfico certamente pode exercer alguma espé-

cie de influência moral (e, consequentemente, política) sobre os espectadores. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo desta monografia foi mostrado que, desde os estudos mais antigos feitos a 

respeito do meio cinematográfico, a preocupação em compreender como os produtos audiovi-

suais operam sobre os processos mentais dos espectadores foi algo constante. Alguns dos pes-

quisadores que se dedicaram ao assunto buscaram explicar os fenômenos psíquicos durante a 

exibição de uma obra por meio de teses intuitivas que usavam como base o senso comum. 

Outros, no entanto, optaram por diálogos mais concretos com os diversos paradigmas existen-

tes dentro dos departamentos de psicologia – como nos casos do alemão Hugo Münsterberg, 

do soviético Sergei Eisenstein ou do francês Christian Metz. Cada um deles, ao se debruçar 

sobre vertentes de análise contrastantes – como o behaviorismo ou a psicanálise –, contribuiu 

para que a teoria cinematográfica se tornasse um espaço sólido e portador de uma admirável 

pluralidade. 

Entretanto, pelos vários motivos expostos no texto, considero que a estrutura de traba-

lho mais coerente e de resultados mais satisfatórios para o exame da sétima arte é aquela deri-

vada das ciências cognitivas. Ela, por se pautar na investigação de processos mentais que não 

necessariamente exigem as ideias de “inconsciente”, “repressão” ou “fantasia”, surge como 

uma zona passível de medição e avaliação por intermédio de estratégias empíricas mais confi-

áveis. Mais do que isso, por conta de seu comprometimento filosófico com a clareza do dis-

curso, ela deixa poucos termos com um significado tão vago quanto no uso recorrente das 

palavras “identificação” ou “sujeito”. Sendo assim, por mais que seus conteúdos possam ser-

vir como alvo de contestações, creio que sua metodologia deveria se tornar o padrão dos de-

bates, transformando os estudos de cinema em um campo verdadeiramente dialético do co-

nhecimento. 

Eis que, unindo as descobertas recentes da psicologia com o formato de pesquisa men-

cionado, vejo que há uma brecha para que os produtos audiovisuais manipulem os julgamen-

tos morais dos espectadores. Ela não é tão radical quanto os pós-estruturalistas (e, em especi-

al, os althusserianos) dizem ser, ao postularem as artes como ferramentas inerentemente ideo-

lógicas. Ela também não é marcada por uma separação cristalina entre os dispositivos que 

apelam para a razão e aqueles que apelam para a emoção, conforme os brechtianos supõem. 

Compreendo, ao invés dessas duas hipóteses, que ela é disparada através de mecanismos retó-

ricos como os entimemas e, por conta disso, que ela não pode ser visa apenas como uma ques-

tão de “forma” ou de “conteúdo”, mas como resultado da interação entre ambos. 
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Mas, de uma maneira geral, assumo um posicionamento quase extremo de otimismo 

ao tratar de como os produtos artísticos manipulam nossa moralidade. Ao contrário de Platão, 

penso que as obras de arte que produzem simpatia por vilões ou levam a conclusões “moral-

mente problemáticas”, longe de serem essencialmente nocivas, podem ser, em alguns casos, 

enriquecedoras. Entendo que, por conta de colocarem o público na inusitada posição de aliado 

de um personagem imoral, elas acabam gerando cognições novas e terminam promovendo a 

adoção de perspectivas que, em outras circunstâncias, jamais seriam tomadas. Assim, o espec-

tador exercita em algum grau sua capacidade de “ouvir os dois lados” e, possivelmente, dialo-

gar com opiniões divergentes de maneira mais compreensiva – tudo isso sem que em nenhum 

momento ele venha a cometer uma atitude imoral que não um riso fora de hora. E mesmo 

quando o produto for excessivamente repugnante, não me parece que a “brecha” mencionada 

anteriormente seja suficientemente grande para convencer alguém de um valor muito contrá-

rio ao que ele já possua. Isto é, o poder de influência moral da arte aparentemente tem limites 

gigantescos – de modo que, ao que tudo indica, a censura nunca é aceitável. Tendo a acreditar 

que uma informação errada é mais bem combatida com uma informação correta e não com 

sua proibição de ser veiculada. 
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