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Cinema: uma força que suaviza a realidade 

Jean-Claude Carrière 

 



 
 

RESUMO 
 
 
As comparações entre a projeção fílmica na sala escura do cinema com o ato de 
fechar os olhos e começar a sonhar aproximaram as relações entre os estudos de 
cinema e da psicanálise. Duas áreas criadas quase que simultaneamente, no fim do 
século XIX, e que lidam com sujeitos, prazeres, desejos e imagem. Partindo deste 
cenário, surge o problema: será possível por meio de uma obra fílmica identificar e 
investigar as motivações que despertam prazeres e desejos no espectador na sala 
escura do cinema? A presente pesquisa, a partir de um recorte na obra do diretor 
norte-americano Woody Allen, selecionou como corpus o filme A Rosa Púrpura do 
Cairo (1985), pressupondo que a narrativa e a estética escolhidas pelo diretor 
contribuem na compreensão das associações entre o mundo do cinema e da psique. 
Portanto, a partir das análises fílmica e bibliográfica, esta dissertação tem como 
objetivo geral a busca em compreender como o filme de Allen funciona em termos 
de representação dos prazeres e desejos envolvidos na experiência espectatorial de 
quem frequenta a sala escura do cinema. Como objetivos específicos, busca-se 
contextualizar A Rosa Púrpura do Cairo na obra cinematográfica de Woody Allen, 
apresentar outros filmes que dialogam com a temática abordada, identificar o jogo 
de olhares entre os sujeitos na experiência de assistir a um filme, além de 
aprofundar a reflexão sobre os desejos do espectador ao transitar entre os 
ambientes de ficção e não-ficção. Para cumprir estes objetivos, a dissertação é 
dividida em três capítulos: o primeiro dedicado à apresentação e leitura crítica do 
filme de Allen, à comparação entre os ambientes de ficção e não-ficção, além de 
tratar de outras obras cinematográficas que se relacionam com a temática 
apresentada em A Rosa Púrpura do Cairo. No segundo capítulo, o foco é na 
experiência espectatorial na sala escura, aprofundando as motivações possíveis de 
atraem pessoas para a escuridão, os prazeres envolvidos no ato de olhar e as 
relações tecidas entre imagens fílmica e onírica. Por fim, no último capítulo, 
especula-se a respeito dos desejos vivenciados pelo espectador ao assistir a um 
filme na sala escura do cinema.  
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ABSTRACT 
 

 
The comparisons between the filmic projection in the dark room of the movie theater 
and the act of closing the eyes and beginning to dream approximated the relations 
between cinema studies and psychoanalysis. Two areas created almost 
simultaneously, at the end of the nineteenth century, both dealing with subjects, 
pleasures, desires and image. Starting from this scenario, the problem arises: will it 
be possible, through a film work, to identify and investigate the motivations that excite 
the pleasures and desires of the spectator in the dark room of the theater? The 
present research, using a cut in the work of American director Woody Allen, selected 
as corpus the film The Purple Rose of Cairo (1985), assuming that the narrative and 
aesthetics chosen by the director contribute to understanding the associations amidst 
the world of cinema and the psyche. Therefore, through the film and bibliographical 
analyzes, this dissertation has as its general objective the search to understand if 
Allen’s film is able to represent the pleasures and possible desires involved in the 
spectatorial experience of those who frequent the dark room of the movie theater. 
Having as specific objectives, the aim to contextualize The Purple Rose of Cairo in 
Woody Allen’s work, to present other films that dialogue with the subject, to identify 
the game of gazes between the subjects in the experience of watching a film, and 
also to deepen the reflection on the possible desires of the spectator when walking 
through fiction and non-fiction environments. To accomplish these objectives, the 
dissertation is divided into three chapters: the first devoted to the presentation and 
critical reading of Allen's film, the comparison between fiction and non-fiction 
environments, as well as showing other cinematographic works that converse with 
the theme presented in The Purple Rose of Cairo. In the second chapter, the focus is 
on the spectatorial experience in the dark room, deepening the possible motivations 
that draw people into the darkness, the pleasures involved in the act of looking at 
something or someone and the relationships built between filmic and dreamlike 
images. Finally, in the last chapter, one speculates on the possible desires of the 
viewer by experiencing a movie in the dark room of the cinema.  
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Cinema and dark room. Desire. The Purple Rose of Cairo. Woody Allen. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Importantes avanços em diferentes áreas da ciência marcaram o século XIX, 

transformando radicalmente o modo de vida de milhares de pessoas. Foram nesses 

cem anos de história que surgiram, por exemplo, a locomotiva (1804), a fotografia 

(1816), o telefone (1854) e a Teoria da Evolução (1859), apresentada por Charles 

Darwin. Também é nesse período de ebulição científica provocada por invenções e 

teorias que surgem, quase simultaneamente, o Cinematógrafo (1895) dos irmãos 

Lumière e a Teoria Psicanalítica (1896) de Sigmund Freud. A princípio, dois avanços 

de caminhos distintos, mas que por ambos lidarem diretamente com as 

subjetividades dos indivíduos, trabalhando com imagem, projeção, prazer e desejo, 

permitiriam a tessitura e o desenvolvimento de relações e laços teóricos entre as 

áreas. Como nos lembra Arlindo Machado: 

 
(...) cinema e psicanálise abrem para o estupefato cidadão da virada do 
século uma caixa de Pandora com todos os prodígios e perversões que o 
colarinho engomado da civilização havia teimado em esconder ao pudor das 
gerações (MACHADO, 1997, p. 36).  
 

 Na extensa filmografia de Woody Allen, é possível encontrar com frequência o 

diretor fazendo referências aos campos da literatura, da filosofia e da psicanálise. No 

entanto, como consequência das associações entre imagens fílmica e psíquica, 

haveria algum filme seu capaz de identificar e investigar as motivações que 

despertam prazeres e desejos no espectador na sala escura do cinema? A partir 

desta pergunta, buscou-se o filme A Rosa Púrpura do Cairo (1985) como corpus 

desta pesquisa, por acreditar na hipótese de que essa relação é abordada por meio 

da estética e narrativa escolhidas pelo diretor. Portanto, o objetivo geral deste 

estudo é compreender como o filme escolhido funciona em termos de representação 

dos prazeres e desejos envolvidos na experiência espectatorial do frequentador da 

sala escura do cinema. E os objetivos específicos buscam contextualizar o filme 

analisado na obra cinematográfica do diretor, apresentar outras produções 

cinematográficas que dialoguem com a temática abordada, identificar o jogo de 

olhares entre os sujeitos na experiência de assistir a um filme, além de aprofundar a 

reflexão sobre os desejos do espectador ao transitar entre os ambientes de ficção e 

não-ficção. 
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 Para cumprir estes objetivos, optou-se pela análise fílmica de A Rosa Púrpura 

do Cairo (1985) aliada à pesquisa bibliográfica para contribuir na fundamentação 

teórica. A estrutura deste estudo ficou dividida em três grandes capítulos: o primeiro 

dedicado à apresentação e leitura crítica do filme de Allen; às comparações e o 

contraste entre os dois lados da tela de cinema: o ambiente diegético da ficção e o 

de não-ficção no qual o espectador está inserido; e aos possíveis diálogos com 

outros filmes que também representam a relação entre espectador de cinema, sonho 

e imagem. No segundo capítulo, o foco é na experiência espectatorial na sala de 

cinema e nas comparações entre imagens fílmica e onírica; nos jogos de olhares 

estabelecidos entre os sujeitos presentes no ato de assistir a um filme, abordando os 

possíveis efeitos e sentidos hipnóticos sofridos pela pessoa antes, durante e depois 

de assistir a um filme na sala escura do cinema; e investiga-se também a natureza 

voyeur existente no cinema, presente desde os obturadores das câmeras que 

obrigam o realizador a olhar por meio deles para filmar os objetos desejados e 

também o prazer do olho espião que da sala escura do cinema perscruta o filme 

projetado. Por fim, no terceiro e último capítulo, este estudo especula sobre como a 

experiência espectatorial cinematográfica pode despertar no espectador os desejos 

de estar, de perceber e de falar. Afinal, segundo Edgar Morin (2014. p. 239), “o 

cinema oferece o reflexo não somente do mundo, mas do espírito humano”. 

 A fundamentação sobre A Rosa Púrpura do Cairo e o diretor Woody Allen é 

feita por meio dos autores Erix Lax, Florence Colombani, José Carlos Avellar e 

Neusa Barbosa. Nas discussões acerca dos espaços de ficção e não-ficção, são 

utilizadas principalmente as ideias de Edgar Morin e Jean-Claude Carrière. Arlindo 

Machado, Christian Metz, Hugo Mauerhofer e Roland Barthes, ao analisar sobre os 

estímulos causados pela experiência espectatorial na sala escura do cinema. E ao 

abordar as relações entre olho, imagem e desejo, as ideias de Ismail Xavier, 

Jacques Lacan, Jacques Aumont e Laura Mulvey são fundamentais. 
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Capítulo 1 - A Rosa Púrpura do Cairo 
  

 O norte-americano Woody Allen é detentor de uma extensa filmografia que 

conta com quase cinquenta longas-metragens. Desde o início de sua história no 

cinema, Allen foi reconhecido pela originalidade de seus roteiros. Seja pelos filmes 

de humor cômico do início de carreira, encarados quase como sequências de 

esquetes de comédia, como Um Assaltante bem Trapalhão (1969), Bananas (1971) 

e O Dorminhoco (1973), ou pelo clássico Annie Hall (1977), que lhe rendeu três 

Oscars e é considerado, por fãs e críticos em geral, como o filme mais importante de 

sua carreira.  

 Na maior parte de sua obra, Allen retrata com humor e ironia1 as relações 

estabelecidas entre pessoas, satirando dogmas e autoridades. Sobre os assuntos 

que aborda, o diretor afirma: “Nos meus filmes, ninguém persegue ninguém, nem 

luta em fachadas laterais de prédios” (LAX, 2009, p. 321), e reforça: “Sempre vou 

fazer filmes que expressem os meus sentimentos pessoais sobre a falta de sentido 

da vida e o horror da existência” (LAX, 2009, p. 402).  

 A experimentação técnica e estética poucas vezes aparece como elemento 

de destaque na sua filmografia. No entanto, na década de oitenta, escreveu e dirigiu 

dois filmes que romperam, em certa extensão, com essa regra: Zelig (1983) e A 

Rosa Púrpura do Cairo (1985). O primeiro, um pseudocumentário que inovou a 

linguagem cinematográfica ao gerar conteúdo híbrido por meio de efeitos especiais 

que mesclam material audiovisual do passado e do presente, formando uma 

“miscigenação de imagens” (GUIMARÃES, 2005). Seu legado técnico foi importante 

para a indústria do cinema e futuras grandes produções utilizaram os mesmos 

recursos, como é o caso de Forrest Gump (1994), de Robert Zemeckis. 

 Já em A Rosa Púrpura do Cairo (1985), o diferencial estético está em permitir 

visualmente a passagem de atores da ficção para a não-ficção e vice-versa no 

campo diegético, o que gera uma obra cinematográfica metalinguística que 

evidencia os múltiplos olhares implicados na exibição de um filme: o olhar da plateia 

do cinema que contempla a imagem em movimento, o olhar entre os atores, o olhar 

das personagens, o olhar da câmera do diretor para os atores, entre outros. 

                                                
1 A ironia não será estudada nesta pesquisa, porém é um importante elemento regularmente utilizado 
pelo Woody Allen em seus filmes.   
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Complexa relação entre os sujeitos envolvidos na experiência cinematográfica que já 

pode ser visualizada nas próprias ilustrações de alguns pôsteres do filme.  
 
Figura 1 – Pôsteres do filme A Rosa Púrpura do Cairo em que aparece uma personagem da tela interagindo 
com a espectadora. 

 

 

 
Fonte: Imagens retiradas no site http://www.imdb.com/title/tt0089853/mediaviewer/rm2614468352. 
 

 Ambos os filmes não se afastam das temáticas constantemente abordadas 

por Woody Allen, porém são obras em que novas camadas de possíveis leituras e 

análises são acrescentadas. Como será possível observar no decorrer deste 

trabalho, o filme A Rosa Púrpura do Cairo além de ser um produto de 

entretenimento, como o próprio Allen gosta de afirmar sobre qualquer filme que 

dirige, é uma obra cinematográfica que permite análises por diferentes ângulos no 

que diz respeito à reflexão sobre ficção e não-ficção, à experiência espectatorial na 

sala escura de cinema, à natureza voyeur da própria linguagem cinematográfica, 

além dos possíveis desejos despertados no sujeito diante da imagem fílmica. Todos 

temas complexos e regularmente também abordados por outros diretores nos quase 

cento e vinte anos de história do cinema. Ou seja, Allen não foi o primeiro e não será 

o último cineasta a relembrar o espectador sobre o fascínio que a grande tela de 

cinema provoca ao se revelar uma moldura do imaginário em movimento diante de 

nossos olhos curiosos. 
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1.1 Pelas lentes de Woody Allen 
  

 A Rosa Púrpura do Cairo é o décimo quarto filme de Woody Allen como 

diretor. Desta vez, ele não atua e deixa o protagonismo para a atriz Mia Farrow que 

interpreta Cecília, uma jovem garçonete que é apaixonada por cinema e vive 

dificuldades no emprego e no casamento, sendo constantemente explorada e 

agredida pelo marido Monk, interpretado pelo ator Danny Aiello. A história se passa 

em New Jersey, nos meados da década de trinta – período de recessão econômica 

nos Estados Unidos –, e nas vésperas de estrear O Picolino (1935), filme musical 

com Fred Astaire e Ginger Rogers. O título A Rosa Púrpura do Cairo2, que dá nome 

à produção de Allen, também intitula o filme que entra em cartaz, na diegese fílmica, 

antecedendo o musical de Fred Astaire na sala de cinema frequentada por Cecília.  

 
Figura 2 – À esquerda, Cecília, interpretada por Mia Farrow. À direita, noite de estreia do filme A Rosa Púrpura 
do Cairo no filme homônimo de Allen. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 
 Inserida em um contexto de dificuldades amorosa e financeira, Cecília busca 

sonhar e vivenciar outras realidades, frequentando regularmente o cinema da 

cidade, hábito que exerce nem que seja para assistir ao mesmo filme inúmeras 

vezes. Afinal, é neste momento, envolvida pela escuridão da sala de cinema, que 

Cecília se protege dos olhares opressores do marido, do chefe e dos clientes, para 

finalmente permitir-se olhar sem o receio de ser reprimida pela realidade que a 

cerca. Com o objetivo de realçar este contraste da experiência vivenciada pela 

personagem dentro e fora do cinema, Woody Allen solicitou ao renomado Gordon 

Willis, seu diretor de fotografia, de que as cenas do filme fora do ambiente do 
                                                
2 Para facilitar a distinção de qual A Rosa Púrpura do Cairo o texto se refere, sempre que o título do 
filme for sublinhado a referência será ao filme assistido pela personagem da diegese fílmica, Cecília. 
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cinema fossem realizadas por meio de uma luz crua, opaca, característica da 

experiência vivenciada por quem sai de uma sala de projeção e se depara com a luz 

inflexível da realidade:  

 
Eu queria deliberadamente sair para uma situação muito desagradável para 
ela [Cecília, a garota que se perde na fantasia dos filmes, vivida por Mia 
Farrow]. O Gordon conseguiu fazer isso. Tínhamos falado disso como um 
objetivo, conseguir essa sensação – descrevi para ele, sair do cinema e de 
repente estar no mundo real em toda a sua feiura (LAX, 2009, p. 288, grifos 
do autor). 

 
 Além da diferença no tom das imagens entre os espaços interno e externo da 

sala de cinema, todas as cenas que representam o ambiente ficcional de A Rosa 

Púrpura do Cairo são em preto e branco. Ou seja, mais um recurso estético para 

representar o contraste entre os ambientes de ficção e não-ficção pelos quais 

Cecília irá percorrer durante a trama. O filme a que assiste a personagem de Mia 

Farrow faz referência às típicas produções cinematográficas dos poderosos estúdios 

de Hollywood dos anos trinta, no caso a RKO, que apresentava grandes estrelas, 

cenários luxuosos e um forte apelo escapista romântico. 
 
Figura 3 - À esquerda, frame com cores quentes que mostra Cecília entrando no cinema. À direita, frame com 
luz crua e opaca da realidade, Cecícilia e Monk discutindo. 
 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 
 O fascínio de Cecília pelo filme A Rosa Púrpura do Cairo e o seu desejo por 

romantismo faz com que vá ao cinema assisti-lo cinco vezes em um curto período de 

tempo. Tamanha frequência na sala escura desperta a atenção do protagonista do 

filme, Tom Baxter, interpretado por Jeff Daniels, que rompe a quarta parede, 

estabelecendo contato visual e verbal com a personagem de Mia Farrow. Para o 

espanto de todos no filme – os espectadores presentes no cinema e as outras 

personagens inseridas no filme que está sendo exibido no filme de Allen – Tom  
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Baxter sai literalmente da tela para ir ao encontro de Cecília. Esta ideia de 

intervenção entre ficção e não-ficção, explorada por Allen, foi inspirada, segundo o 

diretor, em um de seus ídolos, o ator, diretor e comediante Buster Keaton, o qual em 

Sherlock Jr. (1924) é o protagonista que trabalha como projecionista em um cinema, 

estuda para tornar-se detetive e imerge na tela do filme que ele mesmo projeta com 

o objetivo de fazer parte da investigação que está sendo narrada. 

 
The idea of physical interaction between real life an celluloid came from 
Buster Keaton’s Sherlock Jr., but the tender melancholy of The Purple Rose 
of Cairo is all Allen’s own and the film is his favourite among his own Works. 
It was much praised by the critics and, though largely passed over by 
American film-goers, did very well in Europe. (COLOMBANI, 2010, p. 60, 
grifos do autor). 

 
 De acordo com Avellar (1985), o mérito de Woody Allen seria o de conseguir 

inverter um ponto de vista até então retratado pelo cinema: no lugar de mostrar o 

espectador apaixonado pela sétima arte capaz de imergir no filme, mais ou menos 

como Alice mergulhou no país das maravilhas, o diretor potencializa a ficção e a 

permite sair da tela para invadir a não-ficção. Noventa anos depois dos irmãos 

Lumière exibirem L'Arrivée d'un Train à La Ciotat, no Salão Grand Café (1985), em 

Paris, deixando o público encantado com a imagem em movimento e assustado por 

acreditar que o trem poderia sair da tela e invadir a sala, Woody Allen trata dessa 

possibilidade na figura da personagem de Tom Baxter. Ou seja, se o que estava na 

tela do cinema era até então “objeto ausente” (MACHADO, 1997, p. 51) como as 

imagens de um sonho, no filme de Allen a imagem cinematográfica torna-se objeto 

presente na realidade diegética. 

 
Figura 4 – À esquerda, Sherlock Jr., no momento em que o protagonista imerge na tela do cinema. À direita, A 
Rosa Púrpura do Cairo, no instante em que Tom Baxter sai da tela ao encontro de Cecília. 

Fonte: DVDs Sherlock Jr. e A Rosa Púrpura do Cairo. 
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 Também é possível analisar nesta cena de passagem literal entre ficção e 

não-ficção, o jogo estabelecido no filme entre os três tipos de espaços presentes na 

situação cinematográfica, conforme explicitam as definições de Mary Ann Doane 

(1983): 1º) o espaço da diegese, constituído por tudo aquilo que pertence ao 

ambiente virtual do filme, como os atores, cenários, figurinos, entre outros 

elementos; 2º) o espaço visível da tela como receptor da imagem, ou seja a grande 

tela branca em que os espectadores exercem o prazer voyeur de observar e  

contemplar a projeção das imagens em movimento; 3º) o espaço acústico da sala de 

projeção ou auditório, local onde som e imagem se fundem e conseguem realmente 

envolver o público presente. 

 
Todos estes são espaços para o espectador, mas o primeiro é o único 
espaço que  de um filme de ficção podem admitir (...) Se um personagem 
olha e fala para o espectador, isto constitui um reconhecimento de que o 
personagem é visto e ouvido em um espaço radicalmente diferente, 
portanto lido como transgressão. Nada une os três espaços senão a prática 
significante do próprio filme somada à institucionalização da sala de 
projeção como uma espécie de metaespaço que inclui os três espaços 
como um lugar onde um discurso cinematográfico unificado de desenvolve 
(DOANE, 1983, pp. 464-465, grifos do autor). 

 

 Portanto, mesmo A Rosa Púrpura do Cairo sendo considerado um filme de 

narrativa clássica, a relação física e psíquica estabelecida entre as personagens 

Tom Baxter e Cecília consegue evidenciar a heterogeneidade de espaços na 

experiência cinematográfica, rompendo com todas elas ao mesmo em que as une, 

criando elementos de natureza híbrida – que permitem a interação entre as múltiplas 

janelas de contato e olhares. No entanto, além dos três espaços teorizados por Mary 

Ann Doane, se considerarmos que o diretor conseguiu de fato modelar todos eles 

para dar sentido à narrativa que desejava contar, torna-se possível ainda arriscar 

que Woody Allen divide o espaço da diegese em dois – o diegético colorido ocupado 

por Cecília e o diegético preto e branco de Tom Baxter – além de um quarto espaço 

acrescentado à experiência de quem assiste ao filme A Rosa Púrpura do Cairo: 

aquele ocupado por nós. Ou seja, espaço de quem está fora da obra, e 

consequentemente, adota o papel de ser onipresente, que observa por meio de 

outra tela a jornada de decepções e ilusões encarada por Cecília, testemunhando 

também as situações cômicas criadas a partir do embaralhamento das três 

tradicionais definições de espaços cinematográficos. E, também, não se pode 
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ignorar que, de certa forma, a plateia que assiste ao filme de Allen estaria sendo 

“olhada disfarçadamente” pelas personagens que habitam o espaço diegético. 

 Voltando ao enredo do filme, a fusão e interação entre ficção e não-ficção 

causadas pela saída de Tom Baxter da tela do cinema causa frenesi em ambos os 

lados, tanto do lado da ficção dentro do filme (com os atores, ali, perplexos por não 

saberem como dar continuidade ao roteiro), quanto do lado da não-ficção, com 

espectadores nervosos por quererem que o filme tenha um desfecho e produtores 

preocupados com as consequências que o fato pode gerar no restante da indústria 

cinematográfica, isso caso as personagens comecem a abandonar seus filmes para 

invadirem a realidade. 
 
Figura 5 – À esquerda, os atores do filme de Tom Baxter perplexos. À direita, espectadores indignados 
reinvidicam ao gerente do cinema pela volta da normalidade. 

 
 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 Gil Shepherd, o ator que interpreta Tom Baxter na diegese do filme de Allen, 

também fica atônito ao saber que a personagem a quem deu vida saiu da tela e 

agora divide com ele o campo da realidade, fato que pode trazer graves 

complicações para sua ascendente carreira em Hollywood. Ao representar esta 

questão entre as dimensões – ficcional e não-ficcional – do mesmo ser que agora 

dividem concretamente o espaço e podem ficar frente a frente literalmente, o diretor 

problematiza a questão do “duplo”, assim como o apresenta Edgar Morin (2008): o 

exercício espontâneo do ser humano de se relacionar com a representação 

imaginária que faz de si mesmo. Nas palavras do autor: “o imaginário não pode se 

dissociar da ‘natureza humana’– do homem material. Ele faz parte do homem, uma 

parte integrante e vital” (MORIN, 2008, p. 247). Ou seja, a situação criada no filme 

de Allen faz com que Tom Baxter e Gil Shepherd entrem em conflito, pois em corpos 

separados ambos possuem interesses diferentes, assim como estão submetidos a 
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novas situações de risco: Tom deseja viver uma história de amor com Cecília, mas 

para isso precisa lidar com os problemas da vida não-ficcional – que divergem 

daqueles enfrentados na situação fílmica; da mesma forma Gil almeja sucesso e 

reconhecimento de sua carreira como ator de cinema, situação que pode ficar 

abalada diante de produtores e espectadores quando a sua própria personagem 

resolve sair do filme em que atuou. 
 
Figura 6 – Tom Baxter e Gil Shepherd frente a frente. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 A personagem Cecília, desiludida com a realidade que a cerca e diante da 

oportunidade de experienciar uma vida semelhante a dos filmes que lhe faziam 

sonhar acordada, permite-se um breve caso amoroso com Tom Baxter. Afinal, ele 

seria o homem perfeito, sem defeitos, pois ele não existe de fato, é apenas ficção. 

Paralelamente, a personagem de Gil Shepherd também a procura, prometendo um 

relacionamento de amor verdadeiro, caso ela convença Tom a voltar para A Rosa 

Púrpura do Cairo. 
Figura 7 – À esquerda, Cecília e Tom Baxter. À direita, Cecília e Gil Shepherd. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
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 Tom Baxter, na tentativa de convencê-la a optar pelo relacionamento no 

campo da ficção, leva Cecília para conhecer o ambiente do cinema por trás da tela. 

Com a mesma naturalidade com que ele conseguiu deixar o filme para ingressar na 

sala escura, agora faz o caminho inverso e mergulha na tela segurando a mão da 

personagem de Mia Farrow que também não sofre dificuldade alguma na passagem. 

Assim que ingressa no mundo em preto e branco de Tom, Cecília fica impressionada 

pois agora faz parte daquilo que sempre sonhou. Paralelamente ao seu 

deslumbramento por vivenciar praticamente um conto de fadas, sua presença 

também aumenta a perplexidade dos outros atores do filme, pois ela representa 

mais um elemento externo não previsto no roteiro original. Apesar da alegria pela 

nova experiência vivida, ela não demora a perceber que tudo o que acontece não 

passa de simulacro, o que nas palavras de Arlindo Machado (1997), “subverte a 

verdade”. Afinal, até a saída de Tom Baxter da tela, a relação estabelecida entre 

Cecília e o filme A Rosa Púrpura do Cairo jamais havia extrapolado os limites dos 

espaços presentes na experiência cinematográfica.  

 
Figura 8 – À esquerda, momento em que Tom Baxter entra na tela e puxa Cecília para dentro. À direita, Cecília 
encantada no meio de personagens perplexas. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 O encantamento de Cecília pela imagem fílmica sempre aconteceu como 

consequência da sua experiência de espectadora na sala escura do cinema, que 

olha e contempla as imagens em movimento, dando novos significados à obra 

cinematográfica e tecendo relações com o seu repertório individual de vida. 

 
O filme é representação e ao mesmo tempo significado. Ele remixa o real, o 
irreal, o presente, a vivência, a lembrança e o sonho no mesmo nível mental 
comum. Como a mente humana, ele é tão mentiroso quanto verídico; tão 
mitômano quanto lúdico (MORIN, 2014, p. 240). 
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 Por fim, Cecília fica frente a frente com Tom Baxter e Gil Shepherd, cada um 

tentando lhe convencer de que é a escolha certa a fazer. O primeiro com o 

argumento de ser o amor perfeito, o homem sem defeitos que só se encontra na 

ficção, enquanto o segundo reforça ser efetivamente humano e portanto capaz de 

proporcionar um amor verdadeiro. Esta cena merece atenção especial, pois existe 

uma inversão clara entre os espectadores e atores do filme em exibição na diegese 

do filme de Allen. Nela, Cecília, Tom e Gil tornam-se a cena principal, a qual os 

atores do filme assistem ansiosos e palpitam sobre melhor desfecho para a 

personagem de Mia Farrow.  

 
Figura 9 – À esquerda, Cecília entre Tom e Gil. À direita, plano próximo nos atores que contracenam com Tom 
Baxter em A Rosa Púrpura do Cairo, mas que agora tornaram-se espectadores. 
 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

 Cecília acaba optando por ficar com Gil e Tom retorna para dentro do filme. 

Ela rapidamente busca suas coisas em casa para então ir ao encontro de Gil – que 

estará lhe esperando em frente ao cinema, com o intuito de partirem para uma vida 

juntos. No entanto, quando Cecília chega ao lugar combinado ele não está lá. Ou 

seja, a promessa de amor verdadeiro não é concretizada, pois o homem com o qual 

convive no ambiente não-ficcional é humano e portanto passível de mentir e iludir, 

optando por deixá-la sozinha, uma vez que teve seu objetivo atingido: o retorno de 

Tom para o lado ficcional do cinema.  

 Abalada com a situação e para se recuperar de mais uma desilusão, Cecília 

resolve entrar novamente em uma sessão de cinema. Agora para assistir ao novo 

filme em cartaz: O Picolino (1935), musical protagonizado por Fred Astaire e Ginger 
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Rogers, que a faz então sorrir e hipnotizar-se novamente pelo ambiente da ficção 

repleto das imagens em movimento na sala escura.  
Figura 10 – À esquerda, O Picolino. À direita, Cecília novamente deixando-se hipnotizar por um filme na sala 
escura do cinema. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 O filme de Woody Allen é uma obra metalinguística capaz de realçar ao 

espectador desejos e sensações provocados pelo ato de ir ao cinema, mostrando a 

interação e contraste entre a ficção e a não-ficção, sem deixar de evidenciar a 

própria visão de mundo do diretor: “a minha percepção é que você é forçado a 

escolher a realidade em vez da fantasia, e que a realidade acaba por machucar a 

gente, e que a fantasia não passa de loucura” (LAX, 2009, p. 145). Sobre a 

repercussão do filme, Neusa Barbosa explica: 

 
Essa fábula poética sobre o contraste da mágica da arte e da fantasia com 
a aspereza e o descolorido do cotidiano foi um êxito crítico sem 
precedentes. Mesmo uma das mais constantes detratoras da obra de Allen, 
a crítica Pauline Kael, elogiou o filme – que ganhou também o Prêmio da 
Crítica do Festival de Cannes e diversos outros troféus na Europa 
(BARBOSA, 2002, p. 78). 

 

 Além de ser muito bem recebido pelo público em geral e pela crítica 

jornalística de cinema, A Rosa Púrpura do Cairo também é considerado por Allen 

como um de seus filmes favoritos, ao lado de Memórias (1980) e A Era do Rádio 

(1987), de acordo com Barbosa (2002). Todos filmes em que o diretor retrata a 

ficção e a fantasia como contrapontos para suportar uma realidade na qual não vê 

sentido algum. Uma percepção de mundo dicotômica que pode ser contestada 

quando Luís Buñuel nos lembra o pensamento de seu companheiro surrealista: “‘O 

mais admirável no fantástico’”, disse André Breton, ‘é que o fantástico não existe; 

tudo é real’” (BUÑUEL, 1983, p. 337).  



 
 

26 

 Independente do relativo sucesso de público e crítica de A Rosa Púrpura do 

Cairo, Woody Allen afirma não se considerar um artista influente. Julga seus filmes 

apenas como produtos de entretenimento, distante da possibilidade de provocarem 

qualquer reflexão teórica. “Eu não sou nenhum tipo de influência (…) Os meus filmes 

não estimularam a opinião do país em temas sociais, políticos ou intelectuais (LAX, 

2009, p. 467). Atitude que pode ser considerada uma visão reducionista sobre a 

própria obra ou até mesmo uma maneira de blindar seu cinema autoral das críticas e 

continuar lançando um longa-metragem por ano. Nas palavras de Barbosa:  

 
(…) propalada superficialidade não passa de mais uma lenda que ele 
inventou sobre si mesmo, com o componente autodepreciativo de sempre, 
dando razão ao que disse dele a revista Time, ainda no começo de sua 
carreira: “Woody não difama ninguém mais escandalosamente do que a si 
mesmo” (BARBOSA, 2002, p. 76, grifos do autor). 
 

 Por mais que o diretor possa negar, o filme A Rosa Púrpura do Cairo não é 

simplesmente uma narrativa que entretém. Como afirma Christian Metz (1983), não 

é apenas história, é discurso. Um discurso eficaz que se disfarça de história, mas 

torna-se capaz de influenciar seu público. Neste caso, um discurso que explicita 

possíveis desejos e prazeres de quem olha e de quem é olhado por meio da tela na 

experiência cinematográfica.  

 Conforme já mencionado anteriormente, são ao menos quatro ângulos de 

observação entre sujeito e objeto, não-ficção e ficção, que Woody Allen explicita em 

A Rosa Púrpura do Cairo: o olhar de Cecília para o filme a que assiste; os olhares 

dos atores do filme sobre a realidade habitada por Cecília; o nosso próprio olhar, 

como espectadores, sobre o filme de Allen; por fim, e por que não, o olhar das 

personagens sobre nós mesmos. A obra ainda evidencia que a expectativa e o 

julgamento sobre o que é ficção e não-ficção dependem do ponto de vista de quem 

olha, sendo essencial a busca de um pelo outro para o árduo exercício diário que é 

viver. Como nos lembra Edgar Morin (2014), o exercício constante da natureza 

humana é lidar com as necessidades impostas pela realidade na vida prática versus 

os sonhos e desejos provenientes de uma vida imaginária. De acordo com Jacques 

Lacan (2005), o que nos torna humanos é o poder simbólico que exercemos ao 

atribuir sentido ao que nos cerca por meio da linguagem, constituindo a realidade a 

partir da relação entre o que é real, imaginário e simbólico (assunto que ainda será 

aprofundado no decorrer deste trabalho). 
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1.2 Ficção e não-ficção 
 

 Como já mostrado até aqui, o conflito entre ficção e não-ficção é regularmente 

representado em A Rosa Púrpura do Cairo pelo olhar irônico de Woody Allen. Não 

apenas na relação amorosa vivenciada entre as personagens Cecília, Tom Baxter e 

Gil Shaperd, mas também por situações que explicitam a ilusão da linguagem 

cinematográfica quando constratada com o ambiente não-ficcional. As cenas do 

filme, que a seguir serão indicadas e analisadas, demonstram o cinema como um 

importante agente da ficção, atuando e interferindo na rotina diária do sujeito 

comum. Afinal, “a realidade não é suficiente. O imaginário precisa introduzir-se na 

realidade, desfigurá-la, intensificá-la” (CARRIÈRE, 2015, p. 131). 

 Já nas primeiras imagens do filme, após os créditos iniciais, nos é mostrado 

um plano e contraplano de Cecília contemplando o cartaz do filme A Rosa Púrpura 

do Cairo, que estreará naquela noite. Basta ela se distrair por alguns segundos, 

aparentemente devaneando sobre a produção que pretende assistir mais tarde, para 

assustar-se por um objeto que cai próximo de seu corpo. Ou seja, de maneira 

singela, Allen já apresenta uma primeira pista do choque entre fantasia e realidade 

que continuará no desenvolvimento do filme.  

 Nas duas cenas seguintes, continua este padrão de contrastes. 

Primeiramente, Cecília é mostrada em seu caótico local de trabalho, uma 

movimentada lanchonete com chefe e clientes impacientes. Enquanto trabalha 

intensamente diante de diversos olhares opressores à sua volta, também permite-se 

imaginar e conversar com sua colega de trabalho sobre a vida das estrelas de 

cinema. Já na cena seguinte é apresentada a conturbada relação afetiva 

experienciada por ela e o marido Monk. Apesar da frieza com que habitualmente é 

tratada pelo companheiro, Cecília chega a convidá-lo para ir assistir ao filme A Rosa 

Púrpura do Cairo no fim do dia, mas ele recusa grosseiramente, afirmando que 

cinema não passa de lixo. Neste contexto, torna-se oportuno relembrar que Edgar 

Morin (2014, p. 239) afirma: “O cinema oferece o reflexo não somente do mundo, 

mas do espírito humano”. Palavras estas que contribuem para a compreensão sobre 

o perfil e a complexidade de cada personagem de Allen, a partir da relação que cada 

um estabelece com o mundo ficcional do cinema. 
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Figura 11 – À esquerda, Cecília no ambiente de trabalho. À direita, Monk discutindo com sua esposa. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

 Nestes primeiros minutos do filme, a direção cinematográfica consegue 

representar a difícil realidade de vida na qual Cecília está inserida. Como contra-

ponto, os takes seguintes mostram a protagonista confiante chegando à noite de 

estreia do filme A Rosa Púrpura do Cairo. Afinal é na sala escura do cinema que ela 

consegue se proteger dos olhares opressores que lhe são lançados diariamente, 

permitindo-se sorrir, relaxar e entregar-se à romântica narrativa que lhe é contada 

naquele determinado espaço de tempo que dura uma sessão. 
 
O tempo também seleciona. Durante a projeção do filme, ele separa um 
grupo de pessoas do resto do mundo. Como se, fugindo da turbulência da 
vida durante duas horas, a plateia pudesse esquecer o tempo, pudesse 
parar de envelhecer. As cavernas modernas nos protegem do mais antigo 
dos males (CARRIÈRE, 2015, p. 55). 

 

 O filme A Rosa Púrpura do Cairo assistido diegeticamente por Cecília 

também começa com uma personagem insatisfeita com a vida que tem. No caso, 

um pianista que, olhando para o espectador, se queixa de sua intensa rotina de 

trabalho em coquetéis, premiers e teatros. Enquanto o pianista se lamenta, dirigindo 

o olhar à plateia na sala escura do cinema, Cecília observa, quase que hipnotizada, 

o corpo fantasmagórico que se movimenta à sua frente e relata algo significativo 

para ela. “Esse reflexo sempre diz respeito a nós, ou pelo menos a uma parte nossa, 

e tudo o que queremos é nos dependurar numa certa imagem de nós mesmos” 

(CARRIÈRE, 2015, p. 62). Esta primeira interação, mesmo que passiva entre os dois 

lados da tela, envolvendo personagem e espectador, brinca com a monotonia da 

vida de cada um e permite a seguinte problematização: afinal, será que não-ficção e 
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ficção não são apenas uma questão de perspectiva do olhar, dependendo do lado 

em que se está colocado? 

 
Figura 12 – À esquerda, personagem pianista insatisfeita com a vida que tem. À direita, Cecília a assiste quase 
em estado de hipnose. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

 Por mais que ainda esteja no início de A Rosa Púrpura do Cairo, com certa 

distância para o fato principal, que é a interação literal entre o mundo 

fantasmagórico de Tom Baxter com o concreto de Cecília, já se tem pistas de como 

o filme encara a relação entre ficção e não-ficção. Dá indícios de que, independente 

do lado que você está, a vida lhe enclausurará e a busca pela fantasia torna-se 

necessária para equilibrar o peso da realidade. Nas palavras do próprio diretor, “a 

vida é uma situação de perder ou perder” (LAX, 2009, p.145). Se a pessoa apenas 

opta pela busca da ficção, ela perde ao ignorar fatores práticos essenciais para sua 

vida; ao mesmo tempo, caso deixe a fantasia de lado para buscar apenas o prático, 

a “ferramenta”, perderá a possibilidade de sonhar. Ou seja, a essência de ser 

humano depende deste constante tensionamento entre ficção e não-ficção. Neste 

sentido, o mérito de A Rosa Púrpura no Cairo é deixar clara a necessidade de se 

vivenciar o jogo entre realidade e sonho, entre o concreto e o fantasmagórico, entre 

a pessoa e a personagem, a partir da experiência estabelecida entre espectador e a 

obra cinematográfica.  

 
(…) ficamos presos entre o entediante e o absurdo, entre a necessária, 
porém excessiva simplificação de uma ação e a mais fiel, e 
consequentemente mais elaborada, imitação do que chamamos (e sempre 
chamamos) realidade (CARRIÈRE, 2015, p. 99). 
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 A monotonia da rotina explicitada dentro e fora do filme, por meio das 

personagens do pianista e de Cecília, também é salientada logo após o protagonista 

Tom Baxter desistir de seguir o script e sair da tela para invadir a sala de cinema. 

Neste momento, enquanto os atores que contracenavam com Tom o observam 

perplexos, dizendo a ele que está do lado errado e que precisa voltar, pois o filme 

está na metade, Tom comemora: “Estou livre! Após interpretar a mesma coisa duas 

mil vezes... Estou livre!”. Possivelmente, uma sensação de liberdade semelhante a 

que a personagem de Mia Farrow teria ao entrar na tela e poder se ver livre da vida 

profissional e amorosa na qual vive todos os dias.  

 
Figura 13 – À esquerda, saída de Tom Baxter da tela, enquanto outro ator o repreende para que volte. À direita, 
Tom falando para Cecília que está livre e a conduz para fora da sala de cinema. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
  
 
 Logo após Cecília e Tom abandonarem a sala escura do cinema, ela o leva 

para um ambiente seguro para que possa se esconder do tumulto gerado pela sua 

saída da tela: um parque de diversão abandonado.  

 
Figura 14 – Cecíla e Tom Baxter no parque de diversão abandonado. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 



 
 

31 

O humor irônico de Allen é evidenciado nesta cena, pois coloca alguém que 

acabou de abandonar o campo ficcional do cinema, da fantasia, para se deparar 

com um ambiente que também representa sonho e fantasia, mas que está 

abandonado. Interessante que Tom Baxter, ao se deparar com o parque de diversão, 

afirma que se identifica com aquilo, pois reflete exatamente quem ele é: uma 

possiblidade de sonho, diversão, mas que sempre era dispensado pelo seu par 

romântico no filme que preferia o tédio, ou seja, o vazio do parque de diversão. 

A vontade de abandonar a própria condição ficcional para experienciar uma 

vida diferente também é perceptível nos atores que permaneceram no filme em que 

Tom Baxter participava. Alguns tentam invadir o ambiente não-ficcional de Cecília, 

mas sem sucesso. No entanto, Allen dá indícios de que as personagens estão 

cientes de que estão dentro de um filme, pois não conseguem dar continuidade à 

história narrada devido às mudanças no roteiro: começam a reinvindicar o 

protagonismo na trama; estão cientes de que a projeção cinematográfica é feita a 

partir de rolos de película; além de se apavorarem quando uma funcionária do 

cinema sugere desligar o projetor para que a normalidade seja restabelecida, pois 

alegam que tudo ficará escuro e, assim, desaparecerão. Fruto de seu característico 

humor, Allen relaciona os medos do ser humano comum (a morte, as dificuldades e 

incertezas que a vida impõe etc.) com as de personagens que habitam uma obra 

cinematográfica de ficção. Consequentemente, surge a pergunta: será que a nossa 

realidade não poderia ser encarada, também, como o “filme” de alguém? Questão 

que não será aprofundada neste trabalho, pois a incerteza sobre a própria condição 

de existência é tema inesgotável no campo da Filosofia. 
 
Figura 15 – Personagens que contracenam com Tom Baxter perplexos, tentando sair da tela de cinema e 
implorando para que não desliguem o projetor. 

 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
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 A saída do ser fantasmagórico Tom Baxter para o ambiente ocupado por 

Cecília, e depois a entrada dela na tela do filme, não só causa espanto para os 

espectadores e personagens que os cercam, mas sensações de estranhamento que 

serão vivenciadas por ambos. Tom, ao circular e provocar outras experiências fora 

da tela de cinema, começa a lidar com situações que diferem do roteiro ao qual 

estava acostumado a seguir. Da mesma forma que Cecília ao imergir nas imagens 

que até então apenas assistia, começa a perceber que as coisas não são 

exatamente do jeito que ela observava como espectadora. Ou seja, situação 

semelhante a quando conhecemos um país totalmente diferente do qual fomos 

criados, sendo necessário aprender e compreender uma nova maneira de lidar com 

a linguagem e os costumes específicos do ambiente em questão. Nas palavras de 

Metz: “Após a constatação evidente de que é o homem que faz o símbolo, acaba 

sempre por vir o momento em que também se vê que é o símbolo que faz o homem: 

é uma das grandes lições da psicanálise, da antropologia e da linguística” (1980, p. 

26). Por meio do humor, Woody Allen retrata em seu filme A Rosa Púrpura do Cairo 

os momentos de estranhamento experienciados por Tom e Cecília, explicitando as 

ilusões que a própria linguagem cinematográfica cria para narrar histórias.  

  
No cinema, qualquer atividade é familiar e corriqueira. Sabem nadar, ler, 
dançar, cavalgar e falar outros idiomas. Sempre conseguem um quarto de 
hotel, e, quando chamam o mensageiro, ele aparece de imediato. Os carros 
pegam na primeira tentativa e cavalaria (quase) sempre chega bem na hora. 
Você se barbeia sem se cortar e fuma sem ficar enjoado. Urina muito 
raramente – sem falar da outra coisa, que você jamais faz. As mulheres 
acordam maquiadas e de cabelo feito. Os viajantes puxam malas enormes 
com a maior facilidade. O mesmo acontece com o homem levando a mulher 
nos braços: alguns, sobrecarregados dessa forma, podem subir vários 
lances de escada sem vacilar (CARRIÈRE, 2015, p. 71). 

 

 Neste sentido, podemos citar pelo menos quatro cenas em A Rosa Púrpura 

do Cairo de Allen que ilustram as dificuldades enfrentadas por Tom Baxter ao lidar 

com situações que diferem do simulacro propiciado pela linguagem cinematográfica. 

A primeira é quando a personagem de Jeff Daniels convida Cecília para um jantar 

romântico, mas na hora de pagar a conta oferece dinheiro cenográfico ao garçom 

que, sem entender, ri de sua cara e chama o maître – o que resulta na fuga do casal. 

Logo na sequência, ao deixarem o restaurante, entram rapidamente em um carro 

estacionado, mas que não liga devido à falta da chave – fato que causa enorme 
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estranheza em Tom, já que no ambiente dos filmes todos os veículos ligam sozinhos 

e estão sempre preparados para os momentos de fuga.  
 
Figura 16 – À esquerda, Tom Baxter tentando pagar a conta no restaurante com dinheiro cenográfico e, à 
direita, atônito pelo carro não ligar sem a chave. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

O terceiro momento acontece em uma cena romântica, quando Cecília e Tom 

estão se beijando, mas após alguns segundos ele estranha a ausência do fade out – 

que escureceria a tela e cortaria para uma imagem do casal em algum cenário 

paradisíaco, sem a necessidade de avançar nas carícias e consequentemente no 

ato sexual. Por fim, outro momento é quando Tom Baxter é levado por uma garota 

de programa a um prostíbulo: chegando ao local, ele não compreende o jogo de 

sedução ao qual é submetido. Interpreta as palavras de maneira literal, 

demonstrando grande inocência no que diz respeito à sexualidade, dando a 

entender que nunca teve uma relação sexual, já que sempre as oportunidades foram 

cortadas por efeitos de edição fílmica.  

 
Figura 17 – À esquerda, Tom Baxter questiona a ausência do fade out, enquanto beija Cecília. À direita, Tom no 
meio de prostitutas, conversando sobre amenidades. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
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 Com exceção desta última cena, em todas as outras “Cecílias” está presente 

e atua como uma tutora do mundo não-ficcional para Tom, explicando-lhe os 

motivos das dificuldades pelas quais ele estava passando e como poderia lidar com 

estes novos problemas que não existiam no mundo ficcional do cinema, o qual 

estava acostumado a experienciar e que, novamente, nos lembra Jean-Claude 

Carrière:  

 
Sabemos, por exemplo, que no cinema o personagem sempre encontra um 
táxi desocupado, pronto para apanhá-lo no instante em que ele precisa. 
Depois, ao saltar do táxi, ele paga o preço exato, nunca esperando pelo 
troco, nunca, ao menos, checando o taxímetro. Ao telefone (tempo 
totalmente perdido, razão pela qual os bons roteiristas o evitam), do cinema 
sempre discam rapidíssimo, seis algarismos em vez de sete, ou sete em 
vez de oito. A pessoa do outro lado atende imediatamente, como se 
esperasse pela chamada ao lado do aparelho (CARRIÈRE, 2015, p. 68). 

  
 A personagem de Mia Farrow, no conflito amoroso sobre quem escolher – o 

ficcional Tom Baxter ou o não-ficcional Gil Shepherd –, demonstra angústia a Tom, 

afirmando que talvez não possam ficar juntos por serem de naturezas distintas. 

Imediatamente, o ser fantasmagórico deixa claro para Cecília que não lhe interessa 

discutir o que é ficção ou não, pois a vida é muito curta para se perder tempo, e a 

convida para conhecer o outro lado da tela. Ou seja, da mesma forma que um ser 

ficcional proveniente do cinema invadiu a não-ficção, a experiência contrária também 

é explorada pelo filme a partir do momento que Cecília mergulha na tela para 

explorar os simulacros dos ambientes e relações do espaço fílmico.   

 
Figura 18 – À esquerda, Tom Baxter deixando claro para Cecília que não se importa em definir o que é real ou 
imagináro. À direita, o casal momentos antes de mergulhar na tela de cinema. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
  

 A imersão de Cecília no ambiente ficcional de Tom Baxter também causa 

uma sequência de estranhamentos à personagem de Mia Farrow, sendo que agora 
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é Tom quem a guia e orienta sobre o modo como as coisas funcionam no campo da 

ilusão cinematográfica. Da mesma forma que as pessoas do entorno de Cecília 

ficaram alvoroçadas com a presença do ser fantasmagórico, o inverso também 

acontece. A presença de Cecília no filme em que Tom é personagem causa espanto 

nas outras personagens – pois ela representa a realidade inserida na ficção. Apesar 

de a essência humana almejar a constante troca entre o eu imaginário e eu 

“concreto”, este contato obviamente se dá no campo das subjetividades e não no 

campo do físico. E talvez seja exatamente este contato literal entre ambos os lados 

que acrescenta novas camadas de reflexão e leitura ao filme de Allen.    

 Os estranhamentos encarados por Cecília ao imergir no filme podem ser 

observados em quatro momentos que deixam claro como a não-ficção interfere e 

rompe a rigidez do que estava previsto em roteiro pelos atores. O primeiro momento 

acontece quando ela, acompanhada de Tom e seus colegas, vão jantar e, em lugar 

de pedirem uma mesa para seis lugares, pedem para sete. A mudança deixa sem 

reação o garçom do restaurante: afinal sua fala em todas as exibições do filme era 

sempre “seis”! Logo na sequência, quando o grupo já está acomodado na mesa, 

Cecília percebe que as garrafas e taças contêm refrigerante e não champagne, 

sendo que sempre acreditou que os atores consumiam bebida alcoólica de verdade. 

Tom explica a ela que são apenas objetos cenográficos regularmente usados no 

cinema, mas que o importante é que o espectator interprete aquilo como verdadeiro. 

 
Figura 19  – À esquerda, o garçom sem entender o motivo da mudança para sete lugares. À direita, Cecília 
preocupada que estão servindo refrigerante ao invés de champagne. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 O terceiro momento é quando Tom Baxter apresenta Cecília a Kitty – a  

personagem que até então é seu par romântico na trama. A moça não compreende 

o que está acontecendo; uma personagem da cena salienta que Cecília é de carne e 
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osso, o que leva Kitty a desmaiar de susto. Por fim, a quarta situação é catártica e 

não envolve as personagens de Mia Farrow e Jeff Daniels: é representada pelo 

garçom que, ao perceber que todo o enredo do filme já não está mais sendo 

seguido, permite-se trocar de papel. Deixa de lado o ato de servir pessoas para 

representar o papel que talvez sempre desejou e não teve oportunidade de 

desempenhar: ser a estrela da noite, dançando sapateado no baile. Cena esta que, 

mais uma vez, problematiza o desafio enfrentado pelo sujeito que deseja mudar de 

papel na vida que leva. Seja Cecília na lanchonete servindo as pessoas na suposta 

realidade, seja o garçom que também serve no suposto lado ficcional. 

 
Figura 20 – À esquerda, a personagem atuando como garçom. À direita, a mesma personagem agora liberta de 
seu papel e dançando pelo salão. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 Woody Allen, ao estender a ponte entre ficção e não-ficção em A Rosa 

Púrpura do Cairo e no filme homônimo que passa no interior de seu filme, realçando 

os conflitos experienciados pelos sujeitos – sejam eles ficcionais ou não – que 

circulam pelos ambientes que não lhes são costumeiros e precisam rever 

percepções sobre os elementos que os cercam, reforça a ideia de Metz sobre a 

relevância do intercâmbio simbólico na produção de conhecimento e crescimento 

daquele que ora olha e ora é olhado: 

 
(…) o simbólico não é suficiente para produzir conhecimento, pois o sonho 
não interpretado, o fantasma e o sintoma são operações simbólicas. 
Todavia, é na sua esteira que se situa a esperança de um pouco mais de 
saber, é um dos seus avatares que nos introduz no ‘compreender’, 
enquanto o imaginário é o lugar de uma opacidade inultrapassável e como 
que definitória. Para começar, há pois que arrancar o simbólico ao seu 
próprio imaginário e devolver-lho como um olhar. Arrancar-lho, mas de 
nenhum modo completamente; pelo menos, não no sentido de um 
esquecimento e de uma fuga (de um medo) pois o imaginário também é 
aquilo que é preciso reencontrar, precisamente para nele nos não 
submergirmos: tarefa sem fim (METZ, 1980, p. 10, grifos do autor). 
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 Desta forma, as personagens criadas por Allen afirmam a necessidade do 

constante reencontro entre ficção e não-ficção, independente do lado da tela de 

cinema em que estão situados. Afinal, a própria experiência cinematográfica na sala 

escura do cinema atua como um agente potencializador do reencontro.  

 

1.3 Outras Cecílias 
 

 Após mostrar a representação da dualidade (ficção e não-ficção) por meio 

das cenas que ilustram a interação de mão dupla entre quem olha e quem é olhado 

na sala escura do cinema, A Rosa Púrpura do Cairo também contribuirá para outro 

objetivo deste trabalho: o de estabelecer possíveis diálogos com outras obras 

cinematográficas que abordam esta temática. Afinal, de que maneira outros diretores 

deram forma às suas Cecílias, que têm prazer no olhar sobre imagens em 

movimento por meio de uma tela e encontram nela uma possível rota de fuga da 

própria realidade? 

 No início deste estudo, Sherlock Jr. (1924), de Buster Keaton, já foi citado 

brevemente como uma referência cinematográfica de Woody Allen para idealização 

do filme protagonizago por Mia Farrow e Jeff Daniels. Outras obras, como o iraniano 

Shirin (2008), de Abbas Kiarostami, o americano Pleasantville (1998), de Gary Ross, 

e o alemão Paris, Texas (1984), de Wim Wenders, também são exemplos de 

produções que permitem conexões com A Rosa Púrpura do Cairo.  
 
 

Figura 21 – Pôsteres de Sherlock Jr.; Pleasantville; Shirin; Paris, Texas. 

 

 

Fonte: imagens retiradas no site http://www.imdb.com. 
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Seguindo a ordem cronológica dos filmes citados, Buster Keaton em Sherlock 

Jr. (1924) interpreta um jovem rapaz que cuida de uma sala de cinema, auxiliando 

na projeção das películas e limpeza da sala. Entediado com sua condição 

profissional, estuda para ser detetive; tenta resolver um pequeno mistério de furto, 

mas acaba fracassando ao se colocar em confusões. Desiludido, volta à sala de 

projeção em que trabalha e cochila ao lado do projetor que exibe, na grande tela do 

cinema, a história de um crime. Ao pegar no sono, o seu “duplo imaginário” (MORIN, 

2014), deixa o corpo do protagonista, oberva o filme que está passando e entra na 

narrativa para ser então o detetive que tanto almejava se tornar. 

 
Figura 22 – Momento em que Sherlock Jr. está dormindo e seu “Eu imaginário” deixa o corpo matéria e observa 
o filme que está sendo exibido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: DVD Sherlock Jr. 
  

 Assim como Cecília, o protagonista de Sherlock Jr. não se vê satisfeito com a 

realidade na qual está inserido, mas, diferente dela, não considera a sala de cinema 

um local em que se possa dar forma a outras experiências de vida. Pelo contrário, 

visualiza-a apenas como um entediante local de trabalho. No entanto, Buster Keaton 

em seu filme também utiliza a tela de cinema como ponte entre a ficção e a não-

ficção: só que, diferentemente de Allen, o diretor não coloca ambos os lados em 

contato literal. Ele aborda o ficcional a partir do onírico, ou seja, diversamente de 

Cecília e Tom Baxter, que interagem em ambos os lados da tela, a imersão da 

personagem de Keaton na tela de cinema acontece enquanto está dormindo. E do 

lado de dentro da tela, no ambiente ficcional do cinema, ele consegue ser o detetive 

infalível que desejava ser na realidade. 
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 Além de abordar a experiência cinematográfica como uma possível maneira 

de interação entre imaginário e realidade, outro ponto em comum entre Sherlock Jr. 

e A Rosa Púrpura do Cairo é o jogo entre o triângulo de olhares composto por nós 

espectadores, as personagens no filme de Keaton e as personagens do filme dentro 

do filme, que é evidenciado pela sequência de takes com ações das personagens e 

enquadramentos semelhantes que ora emolduram a tela de exibição na sala de 

cinema, ora emolduram a janela em que estão as personagens que contemplam a 

tela, ao mesmo tempo em que ambas as situações também estão sendo 

emolduradas pela janela/tela pela qual estamos assistindo. 

 
Figura 23 – Sequência de takes que se intercalam, mostrando a cena na tela de cinema e a cena na janela da 
sala de projeção. 

 
 

 
Fonte: DVD Sherlock Jr. 
 

 No filme de Keaton, o ficcional não deseja imergir na realidade diegética 

como fez Tom Baxter, porém pauta o desejo de adentrar a realidade. Isto pode ser 

observado tanto pelo fato de o “eu imaginário” do protagonista querer sair do corpo 
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matéria para fazer parte de uma narrativa que até então só existia no âmbito onírico, 

quanto pelas molduras ao redor de Sherlock Jr. e sua companheira, que os 

transformam aos nossos olhos e, quem sabe, aos olhos dos atores do filme dentro 

do filme, a cena destaque desse jogo de olhares. Momento que lembra uma das 

cenas finais do filme de Allen, quando Cecília está em dúvida entre o 

fantasmagórico, mas perfeito Tom Baxter, ou o humano Gil Shepherd, conforme já 

mostrado no inícío deste trabalho. Complexidade de linguagem cinematográfica que 

foi realizada por Buster Keaton em meados da década de vinte e que serviu de 

referência para Woody Allen, sessenta anos depois, escrever e filmar A Rosa 

Púrpura do Cairo. 

 Na década de oitenta, um ano antes do filme de Allen, o já consagrado diretor 

alemão Wim Wenders lança o seu décimo segundo longa-metragem e que se 

tornaria um dos filmes mais importantes na sua extensa filmografia: Paris, Texas 

(1984). Nele é narrada a história de Travis, um sujeito que após estar desaparecido 

por quatro anos por problemas pessoais, é reencontrado com amnésia, no meio do 

deserto norte-americano, por seu irmão. Chegando em casa, Travis reencontra seu 

pequeno filho Hunter, que fora abandonado por Jane (ex-mulher de Travis e mãe de 

Hunter) quando ainda era um bebê; juntos,começam uma jornada em busca dela. 

Olhares ingênuos poderiam considerar uma sinopse simplista, sendo apenas um 

road movie dramático sobre um homem em busca de sua ex-mulher. No entanto, 

Paris, Texas narra uma complexa reflexão sobre um sujeito que perdeu tudo, 

inclusive o seu “eu imaginário”, mas que é despertado a se reencontrar a partir do 

momento que assiste a gravações caseiras na casa de seu irmão e se depara com 

imagens fílmicas de seu passado. 

 Possivelmente, o filme de Wenders não seja tão literal no que diz respeito a 

representar a ponte entre ficção e não-ficção por meio da tela de cinema, como 

demonstrado em Sherlock Jr. e A Rosa Púrpura do Cairo, pois seu foco circunscreve 

o drama psicológico de um sujeito que busca o reencontro com um passado que não 

volta mais. Enquanto a Cecília de Allen, consciente ou inconscientemente, buscava 

na experiência do cinema algo que lhe faltava – a possibilidade de entrar em contato 

com um imaginário que lhe trouxesse possíveis momentos de alegria –, a 

personagem criada por Wenders busca significado na viagem pelo reencontro do 

imaginário no campo da realidade.  
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The Purple Rose of Cairo foi definida por Woody Allen como uma tensão 
entre ‘o encanto do imaginário e o desencanto de viver’. […] Paris, Texas, 
foi definida por Wim Wenders como um conflito entre ‘o impulso de viajar 
todo o tempo – para o deserto, para a terra de ninguém, para uma cidade, 
para o imaginário – e o desejo de reencontrar um lugar que seja seu, a casa, 
o país’ (AVELLAR, 1987, grifos do autor). 

  
 Os primeiros takes de Paris, Texas mostram Travis caminhando no deserto, 

com olhar perdido, desolado, com olhar que demonstra não entender ao certo como 

chegou ao meio do nada e muito menos por onde prosseguir. No entanto, continua 

caminhando, mesmo demonstrando não saber quem é, sem lembranças ou destino, 

apenas caminhando como se estivesse procurando, mesmo que inconsciente, algo 

que lhe foi tirado e ainda não sabe o que é. 

 
Figura 24 – Travis perdido no deserto, vagando sem rumo, antes de ser encontrado pelo irmão. 

 

 
Fonte: DVD Paris, Texas. 
  

O reencontro de Travis com suas lembranças acontece quando ele é 

resgatado pelo irmão e, na residência do parente, colocam-no para assistir à 

projeção de filmagens caseiras. As imagens que se movimentam em frente a seus 

olhos revelam um Travis feliz, sorrindo em família, compartilhando momentos com 

as pessoas que ama, incluindo o filho Hunter e a ex-companheira Jane, ou seja, um 

imaginário de contraste gritante com a situação do presente. Diferentemente dos 

filmes de Keaton e Allen, este é o único momento no filme de Wenders em que 

aparece o recurso de uma personagem assistindo a um filme; porém, ele é crucial 

para desencadear em Travis o início do desejo de buscar novamente os momentos 

vividos nas imagens do seu próprio imaginário. Talvez não por querer preencher um 

vazio ou reviver algo, mas principalmente por poder proporcionar novamente tais 

momentos ao seu filho Hunter. 
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Figura 25 – Contraste entre as imagens do Travis que olha a imagem fílmica e o Travis que é olhado. 

 

 
Fonte: DVD Paris, Texas. 
 
  

Ao lado de Hunter, Travis começa uma jornada de carro pelos Estados 

Unidos até a cidade em que supostamente reside Jane. Localiza-a trabalhando em 

uma casa de shows eróticos, em que clientes pagam para conversar e observar as 

moças em cabines individuais por meio de um espelho. Quase como um cinema ao 

vivo, voyeurs observam suas garotas e interagem com a personificação de seus 

desejos, sem serem vistos, já que elas enxergam apenas a própria imagem refletida 

no espelho. Travis consegue entrar na cabine em que Jane trabalha e começa a 

conversar com a sua amada, que demora para lhe reconhecer.  
 

Figura 26 – Jane e Tavis conversando separados pela tela. 

 

 
Fonte: DVD Paris, Texas. 
 

 A cena montada por Wenders expõe uma imbricada relação entre as 

personagens, relativizando ficção e não-ficção por diferentes pontos de vista. 
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Durante a conversa, Travis expõe os problemas enfrentados e pergunta a Jane o 

motivo de ela ter desaparecido. A moça responde que, dentre os diversos motivos, 

considerava mais fácil conviver com o imaginário que ela tinha dele do que com ele 

próprio. Ou seja, por mais que exista a busca do idealizado pelo sujeito, jamais há 

garantias da concretização deste desejo. Diferentemente de Cecília e Tom Baxter 

em A Rosa Púrpura do Cairo, no filme de Wim Wenders não existe o contato físico 

entre Travis e Jane. Imaginário interfere na realidade, realidade interfere no 

imaginário, mas não se tocam literalmente. 

 No fim da década de noventa, o diretor norte-americano Gary Ross lança 

Pleasantville (1998), que narra a história de dois irmãos adolescentes –  David e 

Jeniffer, interpretados por Tobey Maguire e Reese Witherspoon – que, por 

acidente,são sugados pela tela da televisão e colocados dentro de uma soap opera 

dos anos cinquenta também chamada Pleasantville.  

 
Figura 27 – Os irmãos David e Jeniffer brigando pelo controle remoto da televisão até que sofrem uma 
“interferência” e são transportados para dentro da tela. 

 
Fonte: DVD Pleasantville. 
 

 Possivelmente, entre as obras escolhidas para traçar paralelos com A Rosa 

Púrpura do Cairo, o filme de Ross seja o que mais apresenta pontos em comum: 

além de evidenciar o contraste entre ficção e não-ficção, Gary Ross também 

representa a não-ficção de maneira colorida e a ficção em preto e branco; trabalha 

com a passagem literal da não-ficção para o campo da ficção e não apenas por meio 

do onírico como fez Buster Keaton; o protagonista David idolatra o programa de TV, 

assistindo-o diversas vezes, assim como Cecília assistia ao filme A Rosa Púrpura do 

Cairo; e Jeff Daniels também está no elenco, interpretando Bill –  dono de 

lanchonete, na soap opera, que não está satisfeito com sua rotina diária – um 

discurso muito semelhante ao de Tom Baxter no filme de Allen. 
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Figura 28 – Jeff Daniels interpretando Tom Baxter e Bill, ambas personagens insatisfeitas com suas rotinas na 
ficção. 

 

 
Fonte: DVD Pleasantville. 
 

 Como o próprio nome indica, o programa de TV Pleasantville é uma narrativa 

que se passa em uma comunidade agradável, sem os conflitos da não-ficção, onde 

todos são bem educados, bem-humorados, trabalham, estudam, ou seja, o 

estereótipo do estilo the american way of life dos anos cinquenta. O contraste entre 

ficção e não-ficção ilustrado por Woody Allen desde os minutos iniciais em A Rosa 

Púrpura do Cairo, por meio das cenas intercaladas de Cecília na sua pesada rotina 

de trabalho e na serenidade ocasionada pela experiência de ir ao cinema, é também 

evidenciado por Ross no início de seu filme, sendo que neste caso o campo da 

ficção não é representado pela imagem fílmica, mas sim pela imagem televisiva.  

A primeira cena do filme de Ross começa com um plano detalhe sobre uma 

tela de TV, enquanto os canais estão sendo trocados até ser sintonizada a emissora 

Tv Time, que anuncia uma programação especial de Pleasantville para a sexta-feira 

– como sendo uma opção de entretenimento segura, que preza os valores 

familiares. A cena é cortada e na sequência nos é apresentado o universo não 

ficcional das personagens David e Jeniffer no colégio, salientado por uma sequência 

de imagens em diferentes aulas e palestras em que os professores enfatizam 

problemas sobre questões ambientais, desemprego, entre outros, ou seja, discursos 

que divergem do universo utópico da soap opera.  

 

 

 

 



 
 

45 

Figura 29 – Cenas iniciais do filme de Gary Ross que demonstram o contraste da soap opera Pleasantville com 
a realidade catastrófica nos discursos acadêmicos. 

 
Fonte: DVD Pleasantville. 

 

 Na cena seguinte, aparece David acomodado no sofá, divertindo-se 

assistindo a Pleasantville, chegando a antecipar falas das personsagens da TV, o 

que indica ter assistido inúmeras vezes a série, relação semelhante a estabelecida 

por Cecília ao frequentar o cinema para assistir ao filme da personagem de Tom 

Baxter. 
 
Figura 30 – David assistindo fascinado a soap opera. 

 
 
Fonte: DVD Pleasantville. 
 
 
 Apesar de jovens de classe média, inseridos em um contexto bem mais 

confortável que o vivenciado pela personagem de Mia Farrow, David e Jeniffer têm 

anseios e conflitos, como qualquer sujeito. A personagem de Tobey Maguire é um 

rapaz tímido com garotas, estudioso e fã de Pleasantville, diferente do papel de 

Reese Witherspoon que interpreta uma sedutora garota que deixa os estudos em 

segundo plano para investir em sua popularidade entre amigos e namorados no 
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colégio. O jogo de contraste entre o programa de TV e a realidade de suas vidas, 

que é evidenciado desde o início do filme, também é reforçado a partir do momento 

em que os irmãos são transportados para o universo do seriado, dividem o mesmo 

espaço das personagens que estão acostumados a acompanhar pela televisão, mas 

situações estranhas começam a acontecer entre os ambientes de ficção e não-

ficção.  

 Diferente de Allen, Keaton e Wenders, Gary Ross coloca os elementos da 

ficção e não-ficção não de maneira abrupta ou onírica, mas de modo que as 

diferenças entre ambos sejam percebidas a partir das relações construídas entre as 

personagens. Explico: David e Jeniffer não assumem papéis novos na soap opera, 

mas apenas substituem o casal de irmãos da família principal da série e todas as 

outras personagens os aceitam como se sempre fizessem parte do programa de TV. 

Mesmo David e Jeniffer estando cientes de que não pertencem àquele espaço, 

começam a conviver no universo ficional por não conseguirem voltar ao ambiente 

não-ficcional. Desta forma, não existe um momento de pavor ou percepção das 

personagens da soap opera dizendo que seres estranhos provenientes de outro 

mundo invadiram o espaço delas, até porque os atores do programa de TV não 

sabem que fazem parte de uma obra de ficção. Os momentos de estranhamento 

acontecem a partir de uma série de fatos e acontecimentos do dia a dia que 

provocam mudanças comportamentais nas rotinas dessas personagens que, até a 

chegada de David e Jeniffer, eram pautadas pelo roteiro do programa. Situação 

semelhante quando os atores companheiros de Tom Baxter percebem que com a 

chegada de Cecília não precisam mais seguir o script estabelecido da obra em que 

estão atuando e podem exercer outros papéis e dar novos sentidos às suas vidas.  

 Interessante observar que a partir do momento em que as personagens do 

programa de TV começam a agir fora do script, pensando por conta própria, elas 

deixam de ser monocromáticas e começam a ganhar cor. Se por um lado, David na 

realidade diegética assistia ao mundo em preto e branco de Pleasantville como 

produto de entretenimento, lhe ajudando a suportar medos e dasafios da 

adolescência, por outro lado é ele que ajuda também a dar cor ao imaginário da 

série ao ser transferido para dentro dela. Ou seja, o filme de Gary Ross deixa clara a 

mensagem de como que não há vida sem imaginário e não há imaginário sem vida, 

pois um retroalimenta o outro. 
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Figura 31 – Personagens coloridas e preto e brancas dividindo o mesmo espaço na soap opera Pleasantville. 

 

Fonte: DVD Pleasantville. 
 

 Por fim, o iraniano Shirin (2008), de Abbas Kiarostami, é praticamente um 

experimento cinematográfico que provoca esteticamente quem o assiste. O filme 

todo é situado em uma sala escura de cinema e tem como protagonista uma plateia 

com cento e quinze atrizes. Durante noventa minutos, a câmera estática de 

Kiarostami captura a expressão em planos próximos das atrizes/espectadoras 

enquanto assistem a um longa-metragem que recria a história de Khosrow e Shirin, 

um clássico da literatura persa do século XII. Como espectadores de Kiarostami, 

olhamos os rostos das atrizes do diretor iraniano e escutamos as falas do filme 

assistidos por elas. Se Woody Allen foi transgressor ao nos transferir para os 

diferentes “espaços da situação cinematográfica” (DOANE, 1983) em A Rosa 

Púrpura do Cairo, permitindo pontos de vista alternantes entre o dentro/fora da tela 

de cinema e o dentro/fora da sala escura, Abbas Kiarostami acrescenta um passo na 

reflexão e radicaliza ao brincar com a nossa localização no espaço da experiência 

espectatorial, colocando-nos literalmente na possível brecha ocupada pelo desejo na 

fronteira entre realidade e imaginário, ou seja, diante dos olhares voyeurs da plateia 

e de costas para a tela do cinema. “Se Freud sustentava que o desejo está 

localizado na brecha existente entre o real e o imaginário (o que vemos e o que 

poderíamos imaginar por nós mesmos), então o cinema ocupa essa brecha” 

(TURNER, 1997, p. 113). 

 As cento e quinze atrizes, assim como a personagem de Mia Farrow, imersas 

na escuridão da sala de cinema e dividindo o ambiente com outros corpos 

detentores de olhares perscrutantes, entrarão em estado quase hipnótico e se 

permitirão sorrir, chorar e torcer pelas possiblidades da ficção translúcida que se 

movimenta na grande tela branca. Serão as expressões faciais das espectadoras 
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que nos permitirão traduzir o que se passa no filme localizado às nossas costas, 

afinal de acordo com o diretor: “Não existe espetáculo sem público, é o público que 

carrega consigo a imagem do espetáculo quando se apagam as luzes" 

(KIAROSTAMI, 2008). 

 
Figura 32 – Reações das atrizes/espectadoras. 

 
 
Fonte: DVD Shirin. 
 
  

Tanto em A Rosa Púrpura do Cairo quanto em Shirin, a figura feminina está 

no centro da trama. No primeiro, representada por Cecília que, oprimida pela rotina 

de desgastantes relações sociais com os homens ao seu redor, encara o cinema 

como um espaço possível de libertação e escapismo romântico; já no segundo filme, 

por meio da plateia formada por atrizes, todas enquadradas em posição central e em 

primeiro plano pela câmera de Kiarostami, podem ser interpretadas como um 

discurso do diretor sobre a importância da necessidade do empoderamento feminino 

em países como o Irã. Por fim, ambos são filmes que, cada um a sua maneira, 

subvertem e provocam a partir da própria linguagem do cinema os jogos de olhares 

entre os sujeitos envolvidos na experiência cinematográfica. 
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 É sabido que os filmes aqui escolhidos dialogam com A Rosa Púrpura do 

Cairo e representam apenas um pequeno recorte de diferentes modos como a 

relação espectador, imagem fílmica, ficção e não-ficção é representada e abordada 

por diretores de culturas distintas. Neste corpus fica claro o quanto a reflexão sobre 

a experiência cinematográfica entre os lados da tela (dentro e fora) é regularmente 

abordada no cinema. Para futuras pesquisas, também é interessante debruçar-se 

sobre filmes como Videodrome (David Cronenberg, 1983), Last Action Hero (John 

McTiernan, 1993), Funny Games (Michael Haneke, 2007), Ladrão de Sabonetes 

(Maurizio Nichetti, 1989), Holy Motors (Leos Carax, 2012) e até mesmo o Play It 

Again, Sam (Herbert Ross, 1972) que tem Woody Allen como roteirista e ator. 
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Capítulo 2 - Experiência e jogos de olhares 
 

 Diante do caos da vida moderna, a sala escura de cinema funciona quase 

como um ninho, um refúgio que permite ao sujeito moderno desligar-se 

temporiamente dos conflitos que a realidade lhe apresenta todos os dias e embarcar 

em um estado de consciência levemente adormecida, deixando o corpo relaxado, 

passivo e pronto para ser incitado por diferentes estímulos sensoriais. Já no fim da 

década de quarenta, Hugo Mauerhofer (1983, p. 380) afirmava que o cinema pode 

ser considerado um amplo reservatório contra o tédio, uma rede indestrutível para os 

sonhos, capaz de aliviar o fardo da vida cotidiana e servir de alimento para uma 

imaginação empobrecida. 

 O aparentemente ato corriqueiro de ir ao cinema revela-se uma complexa 

experiência sensorial capaz de mexer com diferentes desejos e prazeres do 

espectador. É inserido na escuridão da sala de projeção que o sujeito poderá 

preservar seu anonimato e olhar sem medo o exibicionismo de atores em conflitos 

dramáticos projetado na grande tela, revelado-se tão voyeur quanto quem espia 

alguém pela fechadura de uma porta. Ou seja, ao apagar as luzes e começar a 

projeção das imagens em movimento, inicia também o jogo entre os diferentes 

olhares envolvidos na experiência cinematográfica e que dá sentido ao filme. Nas 

palavras de Christian Metz: 

 
Estou no cinema. Assisto à projeção do filme. Assisto. Como a parteira que 
assiste a um parto e daí também à parturiente, Eu estou para o filme 
segundo a modalidade dupla (e todavia única) do ser-testemunha e do ser-
ajudante: olho, e ajudo. Olhando o filme, ajudo-o a nascer, ajudo-o a viver, 
posto que é em mim que ele viverá e para isso é que foi feito: para ser 
olhado, isto é, somente ser pelo olhar (METZ, 1983, p. 406, grifos do autor). 

  

 Dar vida ao filme a partir deste jogo de olhares descrito por Metz entre os 

diferentes sujeitos envolvidos na experiência espectatorial na sala escura do cinema 

é tema central em A Rosa Púrpura do Cairo de Woody Allen, no qual o diretor 

consegue evidenciar para o espectador o significante do cinema, mesmo sendo por 

meio de um filme de ficção, algo que não acontece na maioria dos casos. Como 

afirma Metz (1980, p. 47), o filme de ficção geralmente tem como objetivo apagar os 

vestígios do significante cinematográfico, deixando o máximo de espaço para a 
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transparência da narrativa de uma história com significado e realidade fabricados 

pela linguagem cinematográfica.  

 
Assim, o filme de ficção representa simultaneamente a negação do 
significante (uma tentativa para o fazer esquecer) e um certo regime de 
funcionamento desse significante, bem preciso, aquele que é precisamente 
requerido para o fazer esquecer (fazê-lo esquecer mais ou menos, 
conforme o filme se submergir mais ou menos no seu argumento) (METZ, 
1980, p. 48). 

   
 Desta forma, A Rosa Púrpura do Cairo além de ser um filme de 

entretenimento é também uma obra metalinguística, conforme já dito neste estudo. A 

obra evidencia o significante na linguagem cinematográfica e a existência de 

múltiplos olhares dos sujeitos envolvidos na experiência espectatorial na sala escura 

do cinema, e tudo isso por um ângulo bem-humorado, característico de Allen.  

 Na segunda parte deste trabalho será aprofundada a investigação sobre a 

relação entre a imagem fílmica e a experiência vivenciada pelo espectador na sala 

escura, analisando os seguintes pontos: os efeitos causados pela imersão na 

escuridão; a presença de outros olhos espiões que perscrutam a imagem fílmica; a 

interação entre o jogo de olhares de quem olha e de quem é olhado; além das 

semelhanças e diferenças entre as imagens oníricas e fílmicas. São todas relações 

complexas que envolvem desejos e subjetividades dos sujeitos envolvidos na 

experiência cinematográfica, que também contribuem para a comprensão da 

proximidade entre cinema e psicanálise. Como afirma Machado (1997, p. 39), o 

criador da psicanálise Sigmund Freudjamais citou diretamente o cinema, no entanto 

se utilizou de metáforas óticas para explicar o funcionamento da psique humana. 

Além disso, Metz (1980, p. 67) compara o ato de assistir a uma obra cinematográfica 

tão complexo no que diz respeito a mexer com funções psíquicas em cadeia quanto 

o ato sexual (sempre muito abordado por Sigmund Freud). Sobre o ato de assistir a 

um filme: “Desde que começamos a analisá-lo, mostra-nos uma complexa 

imbricação, muitas vezes ‘enredada’ sobre si mesma, das funções do imaginário, do 

real e do simbólico” (Metz, 1980, p. 67).Complexidade esta que não é tratada de 

maneira simplista pelas lentes de Allen em A Rosa Púrpura do Cairo, mas que 

personificada e exemplificada por meio da interação entre as personagens de Mia 

Farrow e Jeff Daniels, contruibui para o estudo dessas outras camadas de análise 

que o filme nos oferece. 
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2.1 Na sala escura do cinema  
 

 Os créditos iniciais dos filmes de Woody Allen têm como característica a 

simplicidade na composição pela tela preta, letreiros brancos ao som de jazz ou 

música clássica. Em A Rosa Púrpura do Cairo não é diferente, sendo a canção 

escolhida Cheek to Cheek, em que Fred Astaire canta “Heaven, I'm in Heaven; And 

my heart beats so that I can hardly speak; And I seem to find the happiness I seek”, 

a mesma música que é tocada no fim do filme, quando Cecília está no cinema e 

assiste ao músical O Picolino (1935), após a desilusão amorosa com Gil Shepherd. 

A presença desta canção no filme já pode ser considerada uma pista do que seria a 

experiência de estar na sala escura do cinema, pois sua letra nos explicita: um local 

mágico onde a pessoa tem a sensação de estar no céu, com o coração acelerado, 

podendo encontrar a felicidade. 

 
Figura 33 – Letreiros característicos dos créditos iniciais dos filmes de Woody Allen e que são utilizados em A 
Rosa Púrpura do Cairo. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 A direção de Woody Allen e a interpretação de Mia Farrow deixam claro o 

quanto é importante para Cecília a experiência de ir ao cinema. Nos dois primeiros 

planos do filme, o diretor apresenta a personagem de Mia Farrow por meio da 

combinação “câmera subjetiva” e do “shot (plano)/reaction-shot” que, de acordo com 

Ismail Xavier (1983), é uma das combinações da linguagem cinematográfica mais 

eficientes em provocar a “participação afetiva” do espectador. Por meio de uma 

câmera subjetiva, o primeiro plano do filme após os créditos iniciais coloca o 

espectador na visão da protagonista, contemplando o cartaz A Rosa Púrpura do 

Cairo, que entrará em cartaz na diegese fílmica a partir daquele dia. No plano 
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seguinte (reaction-shot), por meio de enquadramento próximo, a personagem de Mia 

Farrow nos é apresentada com semblante de encanto pelo cartaz. 

 
A câmera é dita subjetiva quando ela assume o ponto de vista de uma das 
personagens, observando os acontecimentos de sua posição, e, digamos, 
com seus olhos. O shot/reaction-shot corresponde à situação em que o 
novo plano explicita o efeito (em geral psicológico) dos acontecimentos 
mostrados anteriormente no comportamento de alguma personagem; algo 
de significativo acontece na evolução dos acontecimentos e segue-se um 
primeiro plano do herói explicitando dramaticamente a sua reação (XAVIER, 
1983, p. 26). 
 

 
No segundo take, quando Cecília é apresentada para o espectador, repare-se 

que a câmera subjetiva assume o olhar da atriz que figura no cartaz. Ou seja, já na 

primeira cena do filme, Woody Allen apresenta de maneira sútil a relação de olhares 

estabelecida entre quem assiste ao filme e quem atua no filme, sugerindo que 

ambos os lados são capazes de olhar e serem olhados. 
 
Figura 34 – “Câmera subjetiva” e “shot (plano)/reaction-shot” no início de A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

 Neste jogo de olhares, também não se pode esquecer um terceiro ponto de 

vista presente na cena: o nosso como espectador extradiegético da trama que dá 

vida ao filme, que o faz acontecer de fato, já que é em nós que o filme viverá, como 

anteriormente afirmado por Metz (1983). Uma tríade de olhares que, durante o filme, 

é constantemente explorada e explicitada por Woody Allen ao permitir que ficção e 

não-ficção interajam literalmente, dentro e fora da tela, conforme já explicitado 

anteriormente neste trabalho. Ainda sobre a questão levantada por Metz de ser o 

espectador que dá vida ao filme, Jacques Aumont afirma:  
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(...) da simples ilusão de movimento a toda uma gama complexa de 
emoções, passando por fenômenos psicológicos, como a atenção ou a 
memória, o cinema é feito para dirigir-se ao espírito humano, imitando seus 
mecanismos: falando psicologicamente, o filme não existe nem na película 
nem na tela, mas somente no espírito que lhe proporciona sua realidade 
(AUMONT, 2012, p. 225). 

 

 Após contemplar o cartaz na porta do cinema que frequenta, Cecília dá 

sequência à sua rotina de conflitos no trabalho e no casamento, porém 

constantemente faz referência ao filme. Seja conversando sobre as celebridades de 

Hollywood com sua colega de trabalho, ou convidando o agressivo marido para lhe 

acompanhar à sessão noturna de A Rosa Púrpura do Cairo. A personagem de Mia 

Farrow está envolta no que Mauerhofer (1983) denomina “situação de cinema”, 

sensação pré-hipnótica na qual o espectador permite-se sonhar e devanear antes 

mesmo de entrar na sala escura e assistir ao festival de afetos que é um filme. Nas 

palavras de Roland Barthes: 

 
(...) vai-se ao cinema a partir de uma ociosidade, de uma disponibilidade, de 
uma vacância. Tudo se passa como se, antes mesmo de entrar na sala, as 
condições clássicas da hipnose estivessem reunidas: vazio, desocupação, 
inutilidade: não é diante do filme e pelo que se sonha; é, sem o saber, antes 
mesmo de tornar-se o seu espectador (BARTHES, 2004, 346). 

  

 Sozinha, após contemplar o cartaz, Cecília vai à sessão de estreia do filme. 

No ambiente do cinema, já na bilheteria, a fotografia de Gordon Willis deixa de lado 

a opacidade crua e azulada da realidade para ser preenchida por tons quentes. 

Cecília também parece outra pessoa, indo ao encontro de afetos possíveis – tão 

ausentes em sua realidade. Seu rosto exala expectativa e seu corpo aparenta 

leveza, pronto para ser tomado pelo escuro, protegido dos olhares opressores da 

realidade e, ao mesmo tempo, também permitir a si perscrutar a imagem fílmica 

projetada na grande tela. Neste sentido, Aumont (2012, p. 242) se pergunta afinal o 

que leva alguém a se fechar durante duas horas em uma sala escura para assistir a 

sombras fugidias que se movem sobre uma tela? O próprio autor define o 

espectador como um refugiado que, em estado de abandono, carência e solidão, 

busca reparar alguma perda irreparável, mesmo que seja por meio de uma 

experiência socialmente regulada, com hora de início e término bem definidos.  

 De acordo com Barthes (2004), a escuridão da sala de cinema é o que melhor 

representa o erotismo moderno da cidade grande, pois é o lugar em que corpos em 

estados hipnóticos encontram-se relaxados e disponíveis, afundados em poltronas 
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que funcionam como se fossem camas. Corpos estes que não buscam o erotismo 

por meio da publicidade ou stripteases, mas pela simples ociosidade diante da 

atribulada vida moderna. Ou seja, o fato de se permitirem o ócio mergulhados na 

escuridão e cientes da presença de outros olhares curiosos ao redor, já se torna 

erótico o suficiente para a experiência do sujeito urbano. “É nessa escuridão urbana 

que se trabalha a liberdade do corpo; esse trabalho invisível dos afetos possíveis 

procede daquilo que é um verdadeiro casulo cinematográfico” (BARTHES, 2004, p. 

346). 
 
Figura 35 – À esquerda, Cecília entrando no hall da bilheteria do cinema. À direita, a personagem adentra a 
escuridão da sala de projeção. 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo.  
  

 É o escuro e confortável casulo cinematográfico que acolherá os espectadores, 

que de acordo com Jacques Aumont (2012, p. 77) são os sujeitos que se utilizam 

dos olhos para olharem uma imagem. Uma definição que o próprio autor julga ser 

simples, mas que alerta sobre as complexas relações de como este sujeito se 

relacionará com a imagem, já que a percepção de quem olha estará condicionada à 

sua própria visão de mundo, como saberes, crenças e afetos. Sendo assim, o olhar 

de Cecília sobre A Rosa Púrpura do Cairo é diferente das pessoas que dividem a 

escuridão com ela na diegese fílmica, assim como também é diferente do nosso 

olhar sobre o filme de Allen, no qual ela é personagem. Em contraste à escuridão da 

sala de cinema está o principal objeto de desejo de quem olha: a grande tela branca 

onde será projetado o filme e que para Aumont (2012) também exerce a função de 

emoldurar a imagem cinematográfica, estipulando seus limites para o espectador. 

Nas palavras do autor, “a moldura-limite é o que interrompe a imagem e lhe define o 
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domínio ao separá-la do que não é imagem, é o que institui um fora de moldura” 

(AUMONT, 2012, p. 149). Delimitação que será rompida literalmente pela 

personagem de Tom Baxter ao sair da tela do filme em que atua para ir ao encontro 

de Cecília na plateia.  

 Sobre a relação estabelecida entre espectador, escuridão e tela de projeção, 

Lucia Santaella (2014) explica que os sujeitos na experiência espectatorial são 

fascinados e perturbados pelas imagens a que assistem, não conseguindo exercer 

nenhum poder sobre elas, pois permanecem parados e inativos. De acordo com a 

autora, “a sessão de cinema apresenta características pré-hipnóticas que se 

expressam na obscuridade, encantamento, passividade e impotência física” 

(SANTAELLA, 2014, p. 128). A sala escura de cinema também foi objeto de 

investigação do cineasta surrealista Luis Buñuel ao afirmar que o ambiente 

silencioso e escuro age como um “habitat psíquico” (BUÑUEL, 1983) para o 

espectador que, relaxado na poltrona, permite-se entrar em estado hipnótico diante 

da imagem em movimento. 

Começa então na tela, e no interior da pessoa, a incursão pela noite do 
inconsciente; como no sonho, as imagens aparecem e desaparecem 
mediante fusões e escurecimentos; o tempo e o espaço tornam-se flexíveis, 
prestando-se a reduções ou distensões voluntárias; a ordem cronológica e 
os valores relativos da duração deixam de corresponder à realidade 
(BUÑUEL, 1983, p. 336). 

  

 Assim como as imagens oníricas só existem a partir do momento que os 

olhos se fecham e a mente as projeta, a imagem cinematográfica segue a mesma 

lógica no apagar das luzes da sessão e no início da reprodução de imagens pelo 

projetor, analogia que aproximou os estudos entre o campo do Cinema e o da 

Psicanálise. Segundo Machado (1997, p. 51), um filme nada mais é do que um 

sonho, em que o espectador no fim das contas pode alucinar as imagens e vivê-las 

como se fosse um acontecimento real. Nas palavras de Robert Stam (2003, p. 83), 

“os espectadores, emprestando ao cinema sua sensibilidade e imaginação, 

experimentam emoções poderosas e até mesmo uma devoção de culto”. Situação 

esta que pode ser observada com clareza nas cenas que mostram a personagem 

Cecília envolta em um estado de graça diante da tela de cinema, hipnotizada pela 

narrativa de A Rosa Púrpura do Cairo e por personagens que representam 

realidades tão destoantes da sua. Entregue e vulnerável diante da tela, na busca 

inconsciente pelos afetos que lhe são ausentes na realidade, a personagem de Mia 
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Farrow se permite sonhar e vivenciar situações que jamais experimentaria no 

conturbado contexto no qual está inserida. 

 
Anestesiamento do espirito vigilante, suspensão de todo interesse pelo 
ambiente circundante, projeção da personalidade num sujeito emprestado, 
adesão à impressão de realidade, desligamento, passividade, desejo de 
sonhar: eis algumas das disposições regressivas do espectador acorrentado 
à sua poltrona na gruta escura, simulação do ventre materno (MACHADO, 
1997, p. 55). 
 

 Praticamente acorrentada à sua poltrona e tomada pelo desejo de sonhar, a 

Cecília de Woody Allen tem a oportunidade de se defrontar com aquilo que tanto lhe 

é ausente na vida profissional e amorosa: afeto. Por um lado, aparenta ser óbvia a 

busca do espectador na sala escura do cinema por algo que lhe falta, já que Morin 

(2014) afirma que cargas afetivas e mágicas latentes estão presentes no 

cinematógrafo. Por outro lado parece uma contradição, pois busca-se algo na 

imagem cinematográfica, que por si só tem por natureza ser palco de sombras que 

dão formas a objetos ausentes. Ou seja, ser por meio do não ser. Nas palavras do 

autor: “A visão cinematográfica toma corpo a partir das sombras em movimento na 

tela. A substancialização está diretamente ligada à densidade, ou antes, à não 

densidade do não ser, do grande vazio negativo da sombra” (Morin, 2014, p. 55).  

 
Figura 36 – Cecília em estado hipnótico nas exibições de A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 
 
Quando se apagam os focos de luz e silenciam os estímulos sensoriais do 
ambiente da sala de projeção, o espectador se coloca, portanto, à mercê do 
intenso estÍmulo luminoso que impõe à sua frente e nesse ato de 
entreguismo e vulnerabilidade ele se deixa sugestionar pelo universo fictício 
da narrativa, a ponto de se integrar no seu jogo de conflitos como se fizesse 
parte deles (MACHADO, 1997, p. 46). 
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 Esta situação de entreguismo e vulnerabilidade a que o espectador é 

submetido no  cinema não é consequência apenas da contemplação do olhar sobre 

a imagem em movimento projetada. Outros elementos sensoriais também agem 

diretamente em quem assiste ao filme, como a própria escuridão, o som, a presença 

de outras pessoas e os feixes de luz do ambiente. Neste sentido, Stam (2003, p.185) 

afirma que além do espectador estar predisposto à recepção passiva e ao 

autocentramento narcísico, a imagem fílmica o atinge duplamente de maneira 

intensa por meio dos estímulos auditivos e visuais, lhe induzindo a um artificial 

estado de regressão. Nas palavras de Roland Barthes, é como se o espectador 

fosse dotado de dois corpos: “um corpo narcísico que olha, perdido no espelho 

próximo, e um corpo perverso, pronto para fetichizar não a imagem, mas 

precisamente o que a excede” (BARTHES, 2004, p.349).   

 Sendo assim, a ideia dos corpos narcísico e perverso teorizada por Barthes 

pode também ser relacionada aos estudos dos espaços cinematográficos realizados 

por Doane (1983, p. 463), ou seja, o corpo narcísico estebelece vínculo maior com o 

espaço da tela, o qual a autora define como o local em que a imagem pode evoluir; e 

o corpo perverso com todo o espaço restante da sala de projeção, local por onde o 

som se expandirá. Obviamente, Cecília não demonstra consciência sobre a 

complexidade da experiência cinematográfica e como esta afeta seu 

comportamento, mas notoriamente a personagem é a representação de Woody 

Allen para o espectador comum de cinema, no qual repleto de desejo se subemete à 

experiência cinematográfica na sala escura pronto para ser penetrado pela luz que 

lhe atravessará a íris de seus olhos incansáveis de contemplar as imagens em 

movimento.  

 O estado hipnótico pelo qual o espectador é submetido durante a exibição de 

um filme afeta seu comportamento também ao sair do cinema, demorando um certo 

período para conseguir se reconciliar com o ambiente externo. Afinal, durante o 

período em que o espectador permaneceu diante do filme, ele teve contato com um 

espetáculo artístico fruto da tessitura entre múltiplas linguagens, que nas palavras 

de Doane (1983, p. 471) torna consequentemente o corpo de quem assiste em um 

recipiente sensorial de vários estímulos provenientes de elementos discrepantes, 

como  imagens, vozes, música, literatura e efeitos sonoros. Além disso, de acordo 

com Mauerhofer (1983), o espectador na sala escura de cinema tem suas 

sensações de tempo e espaço alteradas. O autor explica ambas as alterações a 
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partir da psicologia experimental, que diz que qualquer pessoa colocada em um 

ambiente levemente escuro terá a impressão subjetiva de que o tempo passará mais 

devagar e será mais suscetível ao tédio; ao mesmo tempo, a falta de luminosidade 

torna a forma dos objetos menos definida e aguça a imaginação da pessoa para 

interpretar o mundo que a cerca, fazendo um registro subjetivo do que ainda 

consegue visualizar da realidade. Ou seja, a barreira entre consciência e 

inconsciente é parcialmente anulada.  

 
Os efeitos psicológicos da sensação modificada de tempo e espaço – i.e., o 
tédio incipiente e a exacerbação da atividade da imaginação – 
desempenham papéis decisivos na situação cinema. Ao se fazer a 
escuridação dentro do cinema, essas mudanças psicológicas são 
acionadas. O filme na tela vem de encontro tanto ao tédio incipiente como à 
imaginação avaltada, servindo de alívio para o espectador, que adentra uma 
realidade diferente, a do filme. (...) a rapidez com que se instalam esses 
efeitos é propiciada por outro elemento essencial da situação cinema, a 
saber, o estado passivo do espectador (MAUERHOFER, 1983, p. 377, 
grifos do autor). 

 

 O estímulo psíquico/sensorial sofrido pelo espectador de cinema durante a 

projeção de um filme é de tamanha intensidade que realmente o deixa em estado de 

transe, sendo sua recuperação e ambientação à realidade feita de maneira gradual 

assim que deixa a sala de cinema. Parte deste esgotamento mental do espectador 

também acontece devido à sua paticipação psíquica no filme a que assiste. De 

acordo com Morin, “o espectador que é tudo, também não é nada. A participação 

que cria o filme é criada por ele. É no filme que se encontra o núcleo nascente do 

sistema de projeção-identificação que irradia na sala (2014, p. 240). 

 Um dos fatores que também contribuem para o fortalecimento desta relação 

estabelecida entre espectador e imagem projetada é a impressão de realidade que o 

cinema proporciona ao sujeito, que é potencializada pela junção de dois fatores, de 

acordo com Aumont (2012): 1º- o baixo estado de vigilância de quem está assistindo 

ao filme, pois ciente que está protegido em um local adequado de entretenimento, 

não considera qualquer prova de realidade, ou possível perigo, e renuncia portanto à 

ação de qualquer possível atitude para se proteger; 2º- o enorme número apressado 

e contínuo de estímulos visuais e sonoros que são lançados em direção ao 

espectador, que praticamente é nocauteado psiquicamente em sua confortável 

poltrona no cinema. Ainda sobre a impressão de realidade, Arlindo Machado explica: 
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A essa vivência sob o efeito de uma neurose artificial se convencionou 
chamar impressão de realidade. O termo, cunhado pelos teóricos do 
Instituto de Filmologia de Paris que, a partir de 1947, dedicaram-se ao 
estudo da subjetividade do espectador na sala de projeção, refere-se a essa 
confusão entre percepção e representação que, segundo Freud, caracteriza 
justamente o trabalho do sonho, uma vez suspensa a prova de realidade 
(MACHADO, 1997, p. 47, grifos do autor). 

 

No entanto, em A Rosa Púrpura do Cairo mostra-se extamente o ponto em 

que a impressão de realidade é interrompida na experiência espectatorial de Cecília: 

momento em que Tom Baxter estabelece contato visual e verbal com ela e opta por 

emergir da tela, o que torna o filme assistido por Cecília totalmente inverossímil. 

Neste instante, a personagem de Mia Farrow já não está mais em estado pré-

hipnótico, pois ao perceber que algo diferente aconteceu na sala escura, ela fica 

automaticamente em alerta, suspendendo seu estado de vigilância.  

 
Figura 37 – Cecília em estado hipnótico nas exibições de A Rosa Púrpura do Cairo. 

 
Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

 Dando um passo atrás, antes da quinta sessão de cinema de A Rosa Púrpura 

do Cairo assistida por Cecília e que resulta na saída de Tom Baxter da tela, o filme 

de Allen sugere que a personagem de Mia Farrow tenha passado por quatro 

sessões de forte imersão como espectadora. Por exemplo, logo após mostrá-la na 

primeira sessão de cinema, corta para uma cena em que se nota que Cecília parece 

ainda estar em estado de transe, sonhando com a narrativa que vivenciou na sala 

escura. Por exemplo, na lanchonete onde trabalha como garçonete, enquanto a 

realidade parece desmoronar à sua volta, com cobranças de chefe e clientes, e 

colegas correndo de um lado para o outro, Cecília mantém uma postura atônita de 



 
 

61 

olhar sem foco, como se as imagens do filme continuassem sendo projetadas em 

sua mente de maneira ininterrupta.  

 
Figura 38 – Cecília no trabalho, ainda entorpecida pelo filme a que assistiu. 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

  

 A experiência de entorpecimento vivenciada por Cecília na sala escura do 

cinema é intensa. Tão hipnotizadora que a repete pelo menos cinco vezes apenas 

para asssitir ao filme A Rosa Púrpura do Cairo: é o que lhe permite sonhar 

acordada; e voltar para a realidade não é algo simples. Sensação que não é 

exclusiva de Cecília, mas comum aos frequentadores de cinema ao emergirem da 

erótica escuridão, como nos explica Arlindo Machado:  

 
Entorpecidos, sonolentos, silenciosos, como se tivéssemos despertados de 
uma hipnose, não estamos aptos ainda a comentar o filme, pois nos 
encontramos demasiado mergulhados nele ou na sua situação. Se alguém 
nos observa de fora, pode perceber que denunciamos em nossa postura 
restos de vestígios do que acabamos de viver psicologicamente na sala de 
cinema. Numa palavra, nossos gestos estão alterados, nosso corpo 
estranha a nova situação, caminhamos com aquela cara levemente 
abobalhada de quem acabou de sair do cinema, e assim vamos até que a 
experiência do filme ceda perante as solicitações da realidade cotidiana 
(MACHADO, 1997, pp. 43-44). 

 

 Por meio da explicitação de significantes da linguagem cinematográfica e da 

paixão de Cecília pelo hábito de assistir a filmes no cinema, A Rosa Púrpura do 

Cairo de Allen consegue representar impactos sensoriais e psíquicos que o 

espectador comum vivencia na sala escura de projeção. Tudo isso mesmo sendo 

um filme de entretenimento que a priori não teria como objetivo problematizar e 

gerar debates a cerca da experiência espectatorial. 
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2.2 Voyeurismo e escopofilia  
 

A visão é uma capacidade física presente em grande parte dos animais. 

Seres dotados de olhos conseguem ver, no entanto o ato de olhar é propriamente 

humano. Nas palavras de Aumont (2012, p. 56), “o olhar é o que define a 

intencionalidade e a finalidade da visão”. O autor ainda afirma que a visão sobre 

qualquer objeto é quase imediata, pois não necessita de um processo de 

decodificação cultural como o campo imagético, que só existe a partir do momento 

que há percepção sobre o que está sendo olhado. Sendo assim, toda imagem é 

arbitrária e seu sentido depende dos olhos de quem vê. Da mesma forma que todo 

filme é o recorte e a montagem de uma série de escolhas a partir do olhar 

intencional do diretor. Ismail Xavier (2005, p. 18) afirma que a lente da câmera 

funciona como o olho de um astuto observador, sendo capaz de legitimar sua 

intencionalidade a partir dos movimentos e efeitos adotados pela direção. Portanto, 

estudar cinema é consequentemente também debruçar-se sobre a intencionalidade 

do olhar dos sujeitos envolvidos na imagem cinematográfica, seja na captura, 

atuação, exibição, observação ou pesquisa. E parte deste processo, como será visto 

adiante, é fonte de prazeres e subjetividades. 

 
É costume criticar os estudos sobre a percepção das imagens por serem 
etnocêntricos, por tirarem conclusões de alcance universal a partir de 
experiências feitas em laboratórios de países industriais: isso pode ser 
verdade, mas é bom lembrar também que, em princípio, a percepção das 
imagens, contanto que se consiga separá-las de sua interpretação (o que 
nem sempre é fácil), é um processo próprio à espécie humana, apenas mais 
aprimorado por certas sociedades. A parte do olho é a mesma para todos, e 
não pode ser substimada (AUMONT, 2012, p.73, grifos do autor). 

 

Como esta pesquisa vem tentando demonstrar, a sala escura do cinema há 

mais de 120 anos tem sido um ambiente onde pessoas são submetidas a uma série 

de prazeres, consequência dos múltiplos estímulos sensoriais provenientes da 

imagem, do som, da escuridão e até mesmo da presença silenciosa dos outros 

espectadores. Grande parte desses estímulos terão como porta de entrada os olhos. 

No entanto, diferente de outras linguagens artísticas que lidam constantemente com 

o olhar de quem vê, como as artes-visuais e a fotografia, o cinema foi capaz de 

acrescentar uma nova camada: o tempo. Ao trazer à tona a questão do tempo, 

Xavier (2004, p. 65) teoriza que o cinema permitiu novos questionamentos, como “o 
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que acontece durante um olhar? Que relação entre o tempo do olhar e o tempo da 

representação? Entre o tempo do olhar e o espaço da representação?”  

 
(...) o olho, o olhar mobilizado, entregue ao tempo, explora o espaço, o 
investe, o enquadra, instala nele uma profundidade ficcional, faz dele uma 
cena, e a deposita sobre uma tela, a do cinema ou do quadro. Vestígios e 
meios desse depósito, os valores, as cores, tudo o que habita a superfície 
da tela: e a arte de olhar o real tornou-se a de fabricar uma imagem: a 
mesma. A luz define um espaço para o olho, mas, fixada ela se torna a 
fonte daquilo que excede a cena, daquilo que excede toda representação 
(XAVIER, 2004, p. 193, grifos do autor). 

 

Entre as relações tecidas com os diferentes olhares envolvidos durante a 

exibição cinematográfica, estão o voyeurismo e a escopofilia. Voyeur, no idioma 

frânces, significa “aquele que vê” e é um termo utilizado para geralmente denominar 

o sujeito que sente prazer em olhar outras pessoas em momentos íntimos. Quem se 

relaciona com a arte do cinema, seja filmando ou simplemente assistindo, também 

exerce o papel de voyeur. Não que o sujeito vá necessariamente observar o 

momento íntimo de alguém, mas a experiência de olhar outra pessoa ou algum 

objeto a partir de uma fenda ou tela é inerente ao cinema. Quem filma, a todo 

momento, está com o rosto escondido atrás de um dispositivo e com os olhos 

perscrutantes no visor da câmera observando algo. Uma ação não muito diferente 

de quem espia pelo burado da fechadura, cena esta que também pode ser 

associada às pessoas que, por meio de um pequeno visor, assistiam aos filmetes 

nos cinetoscópios de Thomas Edison e aos espectadores da sala de cinemaque, 

imersos na escuridão, se mantêm anônimos e observam as cenas projetadas na 

grande tela.  

Diante deste tema, importante ao menos mencionar o clássico filme russo Um 

Homem com uma Câmera (1929), de Dziga Vertov, cuja narrativa composta por 

inusitados enquadramentos consegue estabelecer diversas associações entre o olho 

humano e a lente da câmera, provocando a reflexão sobre a relação estabelecida 

entre sujeito, dispositivo, imagem, ficção e não-ficção. Nas palavras de Xavier (2004, 

p. 65), Vertov foi capaz de tematizar e popularizar a relação olho/câmera, a partir da 

ideia de que o olhar no cinema é mobilizado e traduzido efetivamernte no 

comportamento da câmera.  
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Figura 39 – Um Homem com uma Câmera (1929), de Dziga Vertov. 

Fonte: DVD Um Homem com uma Câmera. 
 

De acordo com Machado (1997), o voyeurismo no cinema pode ser 

observado tanto nos próprios dispositivos técnicos de produção e criação, como 

câmeras nas quais cineastas espiam seus objetos de interesse por meio de buracos, 

fendas e visores, e nos ambientes de projeção, em que se pode refugiar para 

observar. “O cinema foi concebido, desde sua origem, como um lugar (em geral 

escuro) onde se pode espiar o outro, onde a pulsão do olhar encontra um terreno 

propício para manifestação” (MACHADO, 1997, p. 124). Terreno este, como também 

nos explica Machado (1997), capaz de tornar o cinema, ao mesmo tempo, 

voyeurista e narcisista, pois o espectador que espia a intimidade do outro através da 

tela, também deseja seu corpo projetado imaginariamente para dentro dela, no 

intuito de também tornar-se sujeito da narrativa cinematográfica. Experiência esta 

vivida claramente pela personagem Cecília que, protegida na escuridão do cinema, 

torna-se uma voyeur ao observar atenta os fatos do mundo imaginário de A Rosa 

Púrpura do Cairo, como também sujeito narcísico provocado pelo desejo de fazer 

parte do filme a que assiste. 

Já o termo escopofilia foi cunhado pelo médico criador da psicanálise 

Sigmund Freud (1996); refere-se, basicamente, ao prazer proveniente do ato de 

olhar ou ser olhado. No entanto, não é sinônimo de voyeurismo, pois no olhar 

escopofílico também há o desejo de dominação ou objetificação de quem olha sobre 

quem é olhado.  
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O cinema oferece um número de prazeres possíveis. Um deles é a 
escopofilia. Há circunstância nas quais o próprio ato de olhar já é uma fonte 
de prazer, da mesma forma que, inversamente, existe prazer em ser olhado. 
/ Originalmente, na obra Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud 
isolou a escopofilia como um dos instintos componentes da sexualidade, 
que existem como pulsões, independentemente das zonas erógenas. Nesse 
ponto ele associou a escopofilia com o ato de tomar as outras pessoas 
como objetos, sujeitando-as a um olhar fixo, curioso e controlador 
(MULVEY, 1983, p. 440, grifos do autor). 

 

Nas palavras de Laura Mulvey (1983, p. 441), o cinema não é só capaz de 

satisfazer a necessidade primordial do prazer visual, como também o aspecto 

narcisista da escopofilia. “As convenções do cinema dominante dirigem a atenção 

para a forma humana. Tamanho, espaço, histórias, tudo é antropomórfico”. Faz 

parte do cinema buscar a interação entre os diferentes modos de olhar, 

estabelecendo a todo momento conexões diversas entre os olhos de quem produz, 

assiste e atua, o que talvez seja um dos principais destaques da magia 

cinematográfica em relação às outras artes. Ainda de acordo com Mulvey (1983), no 

cinema é possível identificar três possibilidades de olhar: “o da câmera que registra 

o acontecimento pró-fílmico, o da plateia quando assiste ao produto final, e aquele 

dos personagens dentro da ilusão da tela” (MULVEY, 1983, p. 452). Para a autora, o 

cinema realmente se define nesta possiblidade de variação e exposição do olhar, 

característica que potencializa sua natureza voyeur e escopofílica. 

 
O cinema foi claramente alicerçado sobre o prazer de olhar, tendo sido 
concebido desde suas origens como um lugar de onde se poderia 
“espionar" os demais. O que Freud denominou escopofilia, o impulso para 
transformar o outro no objeto de um olhar curioso, é um dos elementos 
primordiais da sedução cinematográfica (STAM, 2003, p. 191, grifos do 
autor). 

 

Um dos méritos de A Rosa Púrpura do Cairo é conseguir demonstrar 

imagéticamente a materialização da interação entre os diferentes olhares, durante a 

exibição de um filme na sala escura de cinema. Afinal, a obra de Allen não retrata 

apenas o olhar atento e hipnótico do espectador sobre a imagem em movimento por 

meio da personagem Cecília; a figura de Tom Baxter representa o objeto ausente do 

ambiente ficcional que magicamente torna-se autônomo sobre o próprio olhar, 

conseguindo libertar-se do até então olhar pré-determinado e controlador do diretor 

do filme em que atua; Gil Shepherd e os produtores podem ser interpretados como o 

olhar ganancioso do show business da indústria cinematográfica; Monk, o marido de 
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Cecília, que além de representar a figura do homem machista e opressor, também 

simboliza o olhar da sociedade que julga e reprime. Ou seja, diferentes camadas de 

interações entre olhares diegéticos e extradiegéticos que se relacionam durante todo 

o filme e que evidenciam a intencionalidade de cada sujeito envolvido na obra. Entre 

estes olhares, não se pode desconsiderar o do próprio Woody Allen na direção de A 

Rosa Púrpura do Cairo: afinal, como afirma o já citado Xavier (2005), será a partir da 

observação e análise das escolhas feitas pelo realizador do filme (como movimentos 

de câmera, enquadramentos, duração das cenas, personagens, entre outros 

elementos), que a intencionalidade do olhar do realizador será mais ou menos 

evidente. 

 
Figura 40 – Momento em que o imaginário Tom Baxter olha encantado para Cecília, enquanto ela permanece 
perplexa, porém admirada por ter sido notada. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

Antes de Tom Baxter romper com o roteiro estabelecido no filme em que atua 

para observar Cecília, Woody Allen retrata basicamente a experiência estética 

oferecida pelo cinema dominante de Hollywood, em que geralmente persiste uma 

clara separação entre o mundo imaginário e fechado do filme diante de uma plateia 

observadora. O olhar e a interação de Tom Baxter sobre Cecília quebram a lógica 

“voyeurista ativo/passivo” (MULVEY, 1983, p. 453) da qual a indústria do cinema faz 

uso regularmente. Ou seja, em A Rosa Púrpura do Cairo, o ator que geralmente é 

objeto ausente e passivo na tela diante de olhares voyeurs escondidos na escuridão 

da sala de cinema, agora torna-se ativo e presente na complexa interação entre os 

diferentes olhares.  
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Na obra de Allen, não é mais apenas a plateia que observa o filme, mas as 

personagens do filme que também passam a observar a plateia, como se a tela do 

cinema ganhasse o atributo de janela entre a realidade e o mundo imaginário, 

permitindo que ambos os lados interajam de maneira visual, verbal e física. Em 

outras palavras, “o filme é o momento em que dois psiquismos, aquele incorporado 

na película, e o do espectador se juntam” (MORIN, 2014, p. 239). No momento que 

acontece esta interação entre filme e espectador, não são apenas olhares 

insaciados e curiosos que se cruzam, mas a fascinação pela imagem do 

semelhante. Como explica Mulvey (1983, p. 442), o sujeito reconhece a face, o 

corpo, a relação entre a forma humana e os espaços por ela ocupados, ou seja, a 

presença visível da pessoa no mundo. É também neste momento de fascinação e 

desejo por aquilo  que está sendo visto, observado, que a pulsão escópica da 

escopofilia fica evidente.  

 
Figura 41 – Interação complexa de olhares entre realidade e imaginários, tornando atores em espectadores e 
espectadores em atores. 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

A partir do momento que os dois lados – ficção e não-ficção – assumem o 

papel simultâneo de plateia e atores, podendo observar e serem observados, uma 

nova dinâmica do jogo de olhares é estabalecida na sala escura do cinema. É 

rompida a ideia de uma plateia imersa na escuridão que apenas espia o objeto na 

grande tela. Nas palavras de Laura Mulvey, acontece a quebra da “ilusão de 

separação voyeurista”: 

 
(...) o cinema dominante e as convenções nas quais ele se desenvolveu 
sugerem um mundo hermeticamente fechado que se desenrola 
magicamente, indiferente à presença de uma plateia, produzindo para os 
espectadores um sentido de separação, jogando com suas fantasias 
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voyeuristas. / Além do mais, o contraste extremo entre a escuridão do 
auditório (que também isola os espectadores uns dos outros) e o brilho das 
formas de luz e sombra na tela ajudam a promover a ilusão de uma 
separação voyeurista (MULVEY, 1983, p. 441). 

 

Desta forma, a narrativa construída por Woody Allen coloca em pé de 

igualdade os dois lados da tela de cinema: a partir de ambos pode-se observar e ser 

observado, ou seja, tornando ficção e não-ficção apenas uma questão de ponto de  

vista, o que Xavier (2004, p. 77) resume em “O cinema, uma máquina simbólica de 

produzir ponto de vista”. No entanto, é importante lembrar que, por mais que ficção e 

não-ficção possam interagir através da tela de cinema, existe distinção entre os 

lados, algo que vai na contramão do pensamento de André Breton de que o 

fantástico não existe, pois tudo é “real”. Todas as personagens de um filme, assim 

como em A Rosa Púrpura do Cairo, possuem um olhar intencional, um ponto de 

vista, a partir da intenção do diretor. Não importa o quão inverossímel seja a 

narrativa a ser contada, é função da direção cinematográfica guiar os olhos do 

espectador por entre os diferentes pontos de vista das personagens, ao mesmo 

tempo que lhe apresenta o vantage point (XAVIER, 2004), o ponto de vista ideal 

para imersão no filme e controle da situação visual. Ou seja, ao mesmo tempo que 

os olhos do espectador têm liberdade por explorar os quatro cantos da imagem 

fílmica, a direção busca guiá-los no intuito de não prejudicar a experiência estética. 

Se por um lado no cinema artístico se busca olhares ativos e curiosos, seja das 

personagens, diretores ou espectadores, Ismail Xavier faz a seguinte crítica sobre a 

relação do olhar na contemporaneidade: 

 
O olhar, no presente momento, se imobilizou, ou se desmobilizou. Adote a 
televisão os pontos de vista que quiser, só suscitará a ausência de olhar. O 
olho, aliás, só é um instrumento atual por sua capacidade de ler imagens 
esquemáticas, sintetizadas, hipersignificadas, e de lê-las rápido, sob risco 
de “morte” – como nos jogos de vídeo e outras simulações (XAVIER, 2004, 
p. 77, grifos do autor). 

  

 A Rosa Púrpura do Cairo consegue ser uma obra cinematográfica capaz de 

apresentar uma estrutura narrativa clássica, linear, de simples assimilação do 

grande público, mas ainda assim avançar na contramão do olhar imobilizado e 

desmobilizado citado por Ismail Xavier. Durante o filme todo, nosso olhar como 

espectador assume distintos pontos de vista ao ser provocado pelas diferentes 

molduras e associações apresentadas. Ora os nossos olhos, por meio da câmera 
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subjetiva, assumem o ponto de vista Cecília ou o de Tom Baxter, seja do lado 

ficcional ou não-ficcional da tela de cinema; logo na sequência é possível que 

assumamos o ponto de vista de um ser invisível aos protagonistas, mas presente na 

cena. Desta forma, Woody Allen, por meio dos diferentes posicionamentos de sua 

câmera, guia o espectador por um jogo imbricado de olhares e pontos de vista nada 

esquemático e sintetizado.  

Outro ponto a ser observado em A Rosa Púrpura do Cairo no que diz respeito 

ao voyeurismo e à escopofilia, é o quanto Cecília e Tom Baxter se reconhecem no 

outro a partir do olhar. Apesar de ambos conseguirem invadir o espaço um do outro, 

os dois sofrem com as diferenças que distoam de onde vieram, conforme já citado 

na primeira parte deste estudo. Independentemente das diferenças, o fator da 

fascinação entre eles está presente e acontece pelo olhar que atravessa a tela de 

cinema. Não importa se Cecília está no ambiente não ficional e Tom seja o ser 

fantasmagórico de uma película fílmica: um se reconhece no corpo do outro não 

pelo o que realmente são, mas pelo que possivemente gostariam de ser. Neste 

caso, é possível evidenciar as relações que comparam a tela do cinema com o 

espelho. Conforme Jacques Lacan (2005), o sujeito quando criança passa por um 

momento fundamental na constituição do Eu ao reconhecer sua imagem no espelho. 

No cinema, o sujeito não vê sua imagem exatamente projetada, mas, 

eventualmente, a imagem de um ser que julga superior, de um ego ideal. Apesar da 

diferença clara entre o espelho e o cinema, Christian Metz faz algumas associações 

entre eles ao afirmar o quanto que o cinema é formado por numerosos espelhos nas 

peças de seus dispositivos, fazendo dele “um mecanismo simultaneamentre frágil e 

robusto: como o corpo humano, como um utensílio de precisão ou como uma 

instituição social. É que ele é efectivamente tudo isso ao mesmo tempo” (METZ, 

1980, p. 61). 

Sobre a possibilidade de o espectador visualizar na tela de cinema a imagem 

projetada de algo que julga superior, no filme de Allen pode ser ilustrada pelas cinco 

sessões em que Cecília assiste à A Rosa Púrpura do Cairo. Afinal, a cada sessão, a 

personagem de Mia Farrow fica ainda mais encantada pela figura de Tom Baxter e 

por todo o ambiente de glamour no qual ele está inserido. Da mesma forma que, 

após a saída da personagem de Jeff Daniels da tela, também descobrimos o quanto 

ele desejava abandonar o filme para angariar uma vida não roteirizada. Cecília e 

Tom exercem o olhar ecopofílico sobre o outro: não se contentam em apenas 
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observar e serem observados; o desejo deles transborda pelos olhos e há a 

necessidade do toque, da interação entre os corpos. 

 
O reconhecimento é, assim, revestido de um falso reconhecimento: a 
imagem reconhecida é concebida como o corpo refletido do ser, mas esse 
falso reconhecimento da imagem como superior projeta este corpo para fora 
de si mesmo como um ego ideal, aquele sujeito alienado que, reintrojetado 
como um ideal de ego, dá origem aos futuros processos de identificação 
com os outros (MULVEY, 1983, p. 442). 

 

Esta discussão sobre o reconhecimento da imagem na tela como um ego 

ideal e como o sujeito espectador lida com este desejo será aprofundada no terceiro 

e último capítulo desta pesquisa. No entanto, é relevante para a compreensão 

apresentar já a questão abordada por Mulvey, pois trata de um processo pelo qual o 

espectador vivencia na experiência cinematográfica e q as ue tem como ponto de 

partida o ato de olhar. A partir das reflexões tecidas sobre as relações imbricadas 

nos atos de voyeurismo e escopofilia, é possível afirmar que o filme A Rosa Púrpura 

do Cairo é capaz de retratar o quanto a imagem cinematográfica e a sala escura são 

potentes em agir e despertar djos no espectador. Basta um ambiente escuro e um 

feixe de luz projetado para que a íris de quem olha seja penetrada pelo turbilhão de 

cores, movimentos e possibilidades. Uma realidade fantasmagórica, um excesso de 

simulacros, que se torna quase impossível não se deixar seduzir, querer fazer parte 

desta fantasia perfeita, simultaneamente emoldurada e desejada por quem olha.  

As personagens de Mia Farrow e Jeff Daniels podem ser consideradas 

representações de nós mesmos como gente que olha, observa e testemunha o outro 

lado da tela com vontade e curiosidade, pois a não-ficção que nos cerca dificilmente 

será tão sedutora quanto a imagem fílmica. Torna-se um diferencial de A Rosa 

Púrpura do Cairo a tentativa de narrar a complexa relação entre os olhares e 

desejos sem apelar para recursos narrativos subjetivos demais para o grande 

público. Além do mais, a história de Cecília e Tom Baxter deixa claro o quanto é 

prazeroso o sujeito permanecer na posição de olhar e desejar. No entanto, alcançar 

o objeto almejado e descobrir que não era exatamente como havia imaginado, torna-

se mais um motivo para ir a uma nova sessão de cinema e voltar a sonhar. 
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2.3 Imagens fílmicas e oníricas 
 

 A experiência de estar no escuro do cinema e começar a observar as 

imagens em movimento que surgem, desaparecem e mesclam-se por meio de 

fusões é, para o espectador, semelhante à experiência de fechar os olhos e sonhar 

com imagens que são projetadas pela mente humana. “Começa então na tela, e no 

interior da pessoa, a incursão pela noite do inconsciente” (BUÑUEL, 1983, p. 336). 

Para o surrealista Luis Buñuel, não há dúvidas que o cinema é o meio de expressão 

que mais se assemelha ao funcionamento da mente humana em estado de sonho. 

Não é difícil começar a estabelecer diversas associações e analogias entre as 

experiências de sonhar e assistir a um filme. Em ambos os casos a pessoa está em 

estado de relaxamento para visualizar as imagens, sendo que no sonho o escuro 

que precede as imagens é proveniente pelo fechar dos olhos, enquanto no cinema 

os olhos permanecem abertos na escuridão para serem penetrados pela luz da 

imagem projetada. Outro ponto de análise é que na sala escura do cinema há o 

projetor, que localizado atrás da cabeça do espectador, lança o feixe de luz na 

grande tela fixada em frente a seus olhos; enquanto no sonho obviamente não há 

projetor e tela, mas existe a sensação de que as imagens são projetadas pela mente 

e lançadas aos olhos. Nas palavras de Graeme Turner: 

 
A analogia é bastante precisa sob muitos aspectos. Os sonhos não 
acontecem “realmente”, embora possamos experenciá-los como se 
acontecessem; contraditoriamente, mesmo que o conteúdo do sonho não 
tenha ocorrido, a experiência do sonho em si ocorreu. Como filmes, os 
sonhos têm a capacidade de expressar o pensamento por meio de imagens; 
e também tendem para estruturas narrativas (mesmo que genéricas), com a 
impressão de serem mais do que reais (TURNER, 1997, p. 111, grifos do 
autor). 

 

Ao falar de imagens fílmicas e oníricas, importante relembrar que, 

estranhamente, Sigmund Freud, que estudou a fundo o mecanismo dos sonhos na 

psique humana, em momento algum cita ou faz alguma referência direta ao cinema. 

Pelo contrário: de acordo com Machado (1997), o pai da psicanálise sempre 

demonstrou aversão à imagem e às questões do olhar, estudando o acesso ao 

inconsciente apenas por meio da escuta e da palavra. No entanto, coincidência ou 

não, o modo como Freud descreve o processo da formação de imagens na mente 

humana é muito semelhante ao modo como funciona uma sala escura de cinema. 

Sobre este fato, Arlindo Machado afirma:  
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(…) quando Freud explica o sonho como um cenário composto de imagens, 
no qual se narra a história do desejo e dos interditos em relação aos quais 
aquele se mascara, não é de cinema que ele está falando? E quando invoca 
mecanismos psíquicos como a projeção e a identificação, a semelhança 
com o vocabulário cinematográfico será apenas metafórica? O espectador, 
prostrado diante da tela em estado de abandono e submotricidade, reduzido 
a um grande olho que se reconhece na tela-espelho qual Narciso na água, 
não reproduz uma situação primordial que pertence à psicanálise? O olhar é 
elemento constitutivo da pulsão escópica que atua tanto no sujeito quanto 
no cinema (MACHADO, 1997, p. 41). 

 

No entanto, diferente de apenas fechar os olhos e sonhar, testemunhando as 

imagens geradas pelo inconsciente, assistir a uma obra cinematográfica é também 

permitir-se sonhar o sonho do outro, ou seja, o filme age como um pacote de ficção 

pré-determinado que é entregue para fruição e interpretação de quem assiste. Para 

Arlindo Machado (1997), o cinema funciona como uma máquina de moldar o 

imaginário, agindo diretamente no trabalho psíquico do espectador. Fato que 

acontece regularmente em A Rosa Púrpura do Cairo, pois Cecília não está 

sonhando acordada nas sessões de A Rosa Púrpura do Cairo? Ela, em estado 

hipnótico na sala escura do cinema, não fantasia e molda o ambiente ficional do 

filme a que assiste? Quantos desejos e possíveis histórias a personagem de Mia 

Farrow pode ter imaginado ao lado de Tom Baxter antes de ele sair da tela? Ou 

seja, a experiência espectatorial de Cecília também é uma experiência onírica. 

Certamente, não só dela, mas como de outros espectadores da sala de cinema por 

ela frequentada, assim como em nossa experiência extradiegética ao assistir ao 

filme de Woody Allen. Para Lucia Santaella (2014), o espectador é dominado tanto 

pela tela iluminada de uma sala escura quanto no sonho, não conseguindo ter poder 

algum sobre as imagens que são capazes de fascinar e perturbar simultaneamente. 

“Tudo se passa em um instinto lugar, fora de seu alcance, mas, simultaneamente, 

dentro de si” (SANTAELLA, 2014, p. 128).  

 A própria linguagem cinematográfica contribui para as associações 

estabelecidas entre as imagens fílmicas e oníricas. Efeitos como fusões, distorções, 

transições, flashbacks, entre outros, que podem ser facilmente observados em 

filmes também são eventualmente utilizados pela mente na construção de sonhos 

com narrativas extremamente complexas ou mesmo lineares. Desta forma, não é 

incomum um sonho macabro assemelhar-se a um filme do expressionismo alemão, 

ou um sonho repleto de colagens e recortes de imagens lembrar determinadas obras 
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do cinema soviético. Ao apagar as luzes do cinema ou ao fechar os olhos para 

dormir, o sujeito está entregue a uma nova sucessão de imagens, seja ela escolhida 

pelo diretor do filme ou por seu próprio inconsciente.  

 
O filme, tal como um sonho, conta uma história – uma história produzida em 
imagens e, por isso, reverberando a lógica de um processo primário que 
“figura a si mesmo através de imagens”. Técnicas especificamente 
cinematográficas como a superposição e a fusão “imitam" as condensações 
e os deslocamentos por meio dos quais a lógica de processo primeiro dos 
sonhos trabalha seus objetos fantasiados (STAM, 2003, pp.185-186, grifos 
do autor). 

 

No filme A Rosa Púrpura do Cairo, os efeitos de fusão, transição e 

transposição de imagens são amplamente utilizados quando Cecília está inserida no 

ambiente de Tom Baxter, ou seja, quando está imersa literalmente na experiência de 

um sonho dentro da tela de cinema. Em uma sequência de imagens (de 

aproximadamente um minuto), são apresentadas as personagens de Mia Farrow e 

Jeff Daniels transitando por diferentes danceterias e bailes, dançando variados 

ritmos, bebendo e namorando. Ambos estão vivenciando a experiência de uma vida 

sem amarras, em que só há espaço para a liberdade e o gozo, mas que na verdade 

não existe de fato pois é apenas um ambiente de sonho, um filme. De acordo com 

Buñuel (1983, p. 336), as noções reais de tempo deixam de existir em um filme: 

“como no sonho, as imagens aparecem e desaparecem mediante fusões e 

escurecimentos; o tempo e o espaço tornam-se flexíveis, prestando-se a reduções 

ou distensões voluntárias”.  

Na referida sequência, de aproximadamente um minuto, o uso dos efeitos 

visuais é potencializado: tornam-se perceptíveis aos olhos do espectador, sendo 

possível observar constantemente ao menos duas camadas de imagens 

sobrepostas e que se relacionam: geralmente, em primeiro plano, está o casal 

Cecília e Tom, enquanto em segundo plano aparecem detalhes de elementos que 

ajudam a compor a suposta sensação de felicidade sentida pelas personagens. Para 

exemplicar, é possível citar ao menos três passagens: 1ª) o casal Cecília e Tom 

Baxter encantados com as luzes da cidade grande, enquanto seus corpos são 

atravessados por letreiros luminosos; 2ª) quando dançam e se divertem, em 

segundo plano estão as mãos do pianista tocando a música da trilha sonora; 3ª) 

enquanto ainda dançam, no lugar das mãos do músico aparece uma taça na qual é 

despejada uma bebida espumante até que a imagem do casal desaparece e a taça 
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transborda. Possivelmente, isso tudo sinaliza que o prazer intenso está próximo do 

fim. 
 
Figura 42 – Cenas com efeitos visuais que representam o estado de sonho.  

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
 

Interessante observar que, com exceção desse trecho do filme em que a 

personagem de Mia Farrow integra-se como parte dos simulacros da linguagem 

cinematográfica, em nenhum outro momento os efeitos de edição são utilizados para 

serem de fato evidenciados e percebidos pelo espectador. O que reforça, ali, a 



 
 

75 

possível intencionalidade do olhar da direção em tornar evidente a associação entre 

cinema e sonho, que Jacques Lacan explica:   

 
(…) as imagens são construídas nos sonhos. Existe aí uma concorrência, 
uma superposição de símbolos, tão complexa quanto o é uma frase poética 
que vale ao mesmo tempo por seu tom, sua estrutura, seus trocadilhos, 
seus ritmos, sua sonoridade. Tudo se passa em diversos planos, e tudo é 
da ordem e do registro da linguagem (LACAN, 2005, p. 24). 

 

Além da riqueza de interpretações possíveis, geradas na sequência de planos 

com efeitos visuais explícitos para ilustrar a experiência onírica vivenciada por 

Cecília no espaço diegético, a ideia de sonho é reforçada por um diálogo entre o 

casal, quando chega ao apartamento de Tom após a noite de diversão. Cecília, 

ainda encantada com o ambiente de sonho que tem experienciado, é supreendida 

por Tom lhe dizendo “Seus sonhos são os meus sonhos” ao que ela responde “Por 

toda a vida, imaginei como seria estar deste lado da tela”. 

 
Figura 43 – Tom dizendo para Cecília que os sonhos dela também são os dele. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

A seguir, antes de beijá-la, Tom ainda afirma que naquela cidade, ambiente 

cinematográfico, basta ela pedir para que o desejo seja atendido. Afinal, tudo não 

passa de ficção, ambiente em que sonho e desejo estão libertos da prática, do 

esforço, do trabalho, da realidade. “É evidente que o sonho se opõe à ferramenta 

(MORIN, 2014, p. 247). “Os sonhos de Tom são os mesmos de Cecília, pois no 

fundo ele é a representação do ego ideal projetado por ela. Sobre estas 

semelhanças que aparentam acontecer coincidentemente entre cinema e sonho, 

Edgar Morin (2014, p. 241) também explica: “Não é um puro acaso que a linguagem 
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da psicologia e a do cinema coincidam muitas vezes em termos como projeção, 

representação, campo, imagem. O cinema se construiu à semelhança de nosso 

psiquismo total”. A personagem de Mia Farrow não está simplesmente vivenciando 

algo que desejara, é possível interpreter a cena como uma possível representação 

de que ela esteja de fato sonhando e que tudo ao seu redor esteja se adequando 

conforme suas vontades inconscientes. No entanto, como todo sonho é interrompido 

pelo ato de acordar, quando Cecília está sendo beijada por Tom um agente externo 

ao ambiente onírico grita “Cecília!” e interompe tanto o beijo cinematográfico do 

casal quanto a trilha sonora que acompanhava a cena. Quem grita por ela é Gil 

Shepherd – que entra na sala de cinema e olha ambos na grande tela 

cinematográfica. Neste momento, Cecília dirige o olhar para fora da tela e pergunta 

o que ele está fazendo naquele local. Começa então a discussão entre Tom Baxter e 

Gil Shepherd, para convencer Cecília a escolher entre um dos dois: o primeiro como 

representante da ficção, o segundo como opção da não-ficção. 

Além da sequência de efeitos visuais nas cenas de Cecília com Tom na 

diegese fílmica, outro elemento em A Rosa Púrpura do Cairo que contribui para 

acentuar o contraste entre ficção e não-ficção é a cor. Todas as cenas que têm lugar 

no filme A Rosa Púrpura do Cairo assistido por Cecília – que representam o 

ambiente de sonho do cinema – são em preto e branco; a não-ficção, por outro lado, 

é colorida. A mente humana, assim como uma ilha de edição, tem total suporte para 

trabalhar com o excesso ou a ausência de cor, em velocidade lenta ou acelerada, 

com foco ou desfoque, com ou sem trilha sonora, entre outras infinitas possibilidades 

de manipulação da imagem e do tempo, conforme explicita Lucia Santaella: 

 
Assim como as pálpebras se fecham para que venha o sono e este traga o 
sonho, no cinema, as luzes se apagam. A tela ilumina-se, inundada pelas 
imagens que, como no sonho, surgem para encartar e rapidamente 
desaparecer à maneira dos sons da música. Espaços e tempos 
metamorfoseiam-se em contrações e dilatamentos livres do andamento do 
tempo real. Acelerações e retardamentos, recusos e avanços amalgamam o 
fluxo de imagens ao fluxo psíquico do sonhador e do espectador 
(SANTAELLA, 2014, p. 128). 

 

Sobre esta ideia das semelhanças com que cinema e mente lidam com a 

manipulação do tempo e da imagem, Morin (2014, p. 241) afirma que tudo o que 

pode ser associado ao espírito humano também é valido para o cinema, pois ambos 

são animadores e criadores de imagens em movimento – sendo o cinema capaz não 

só de unir teatro, poesia e música, mas também os sonhos e as imaginações que 
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habitam o pequeno cinema que toda pessoa tem na cabeça. Até porque um filme 

não se cria sozinho, é fruto do olhar e da visão de mundo do diretor que tenta 

transpassar suas ideias para a grande tela por meio da linguagem cinematográfica. 

 
Figura 44 – Cecília sendo interrompida de seu sonho por Gil Shepherd. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

Esta cena de A Rosa Púrpura do Cairo permite, também, refletir sobre as 

diferentes possibilidade dos diversos ângulos de visão que são proporcionados pela 

relação entre as imagens onírica e fílmica. De um lado, está a protagonista 

vivenciando uma experiência de sonho no espaço diegético em preto e branco, ao 

mesmo tempo que dialoga com alguém presente no espaço diegético a cores. Um 

processo de alucinação proporcionada pela experiência do filme, assim “como o 

sonho é para Freud uma ‘psicose alucinatória do desejo’” (MACHADO, 1997, p. 46). 

A intensidade e complexidade do jogo de múltiplos olhares, janelas e pontos de vista 

simultâneos permite inclusive que os espaços presentes na situação cinematográfica 

se tornem híbridos e se mesclem com os espaços psíquicos. Lúcia Santaella 

contribui para a compreensão desta complexa relação: 

 
Filme e sonho liberam o olhar para estranhos ângulos de visão. Enquanto 
no sonho chegamos ao limite de contemplar a nós mesmos, o filme nos 
conduz por errâncias de pontos de vista libertos dos constrangimentos 
impostos pela realidade. Em ambos, abundam identificações projetivas que 
só a luz gerada das sombras poderia permitir (SANTAELLA, 2014, p. 128). 

 

Outra relação possível no estudo entre sonho e cinema é o fato de que, em 

ambos os casos, o espectador e o sonhador não sabem o que será visto até o fim do 

filme/sonho. Ao mesmo tempo em que a pessoa mantém o desejo de parmanecer, 

seja dormindo ou em estado de relaxamento na poltrona da sala escura, observando 
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as imagens em movimento, ela também almeja ter o controle sobre a narrativa 

projetada, torcendo para que o fim da trama seja revelado. De acordo com Turner 

(1997, p. 112), na maioria dos filmes de entretenimento a narrativa promete e 

entrega o domínio sobre a história ao espectator, já que este geralmente possui o 

ponto de vista pelo qual o filme faz sentido.  

 
Mas há uma profunda contradição que mais uma vez faz lembrar a do 
sonho, pois os espectadores oscilam entre, por um lado, o desejo pela 
imagem, o deleite nessa amplificação do real e a celebração do poder da 
contemplação; e, por outro lado, o desejo de controle da narrativa, de atingir 
o domínio. O resultado é que ambos queremos que o filme termine - para 
conhecê-lo – e desejamos que continue oferecendo seus objetos de desejo 
(TURNER, 1997, p. 112). 

 

As cinco sessões de A Rosa Púrpura do Cairo assistidas por Cecília em um 

curto período de tempo representa este ciclo, quase vicioso, de o espectador desejar 

estar no cinema, desejar que o filme termine, desejar que comece uma nova sessão. 

No entanto, a saída de Tom Baxter na quinta sessão rompe com o domínio 

prometido pela narrativa citado por Turner (1997). Naquele momento, o filme torna-

se tão imprevisível à espectadora Cecília que ela precisa lidar com o turbilhão de 

sensações que conectam imagens fílmica e onírica, conforme nos narra o filme. De 

acordo com (MACHADO, 1997, p. 46), “O espectador, na verdade, não ‘assiste’ ao 

filme: ele o vive com uma vivência próxima do sonho e numa tal intensidade que não 

raro ele próprio se surpreende gritando, ‘torcendo’ ou transpirando de tensão”. Ou 

seja, o que a personagem de Mia Farrow vivenciou literalmente ao interagir com o 

lado ficcional representado pelo cinema. 

No fim de A Rosa Púrpura do Cairo, quando Cecília opta pela promessa de 

amor eterno feita por Gil Shepherd, mas se decepciona ao ser abandonada, é como 

se ela estivesse acordando de um sonho e voltado à realidade. Neste momento, na 

esfera extradiegética, o filme de Allen também está acabando para nós como 

espectadores: precisamos nos acostumar com a ideia de voltar às tarefas cotidianas 

após o término da narrativa, ou então postergar e entregar-nos novamente a outra 

sessão de cinema – exatamente o que foi feito por Cecília na última cena do filme: 

ainda chateada com a decepção amorosa, resolve entrar na sala escura do cinema 

e deixar-se sonhar, novamente, por meio das imagens cinematográficas.  

No filme aqui analisado, é possível identificar o quanto as palavras de Luís 

Buñuel estão presentes no olhar do diretor Woody Allen: “Nas mãos de um espírito 
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livre, o cinema é uma arma magnífica e perigosa. É o melhor instrumento para 

exprimir o mundo dos sonhos, das emoções, do instinto” (BUÑUEL, 1983, p. 336), 

afinal A Rosa Púrpura do Cairo é uma obra cinematográfica que fala exatamente 

sobre esta poderosa relação entre cinema e espectador, de maneira direta e 

substancial.  
 
 

A psicologia recente – particularmente a psicanálise – tem abordado com 
freqüência o problema das fantasias e dos sonhos que ocorrem nos 
primeiros instantes do adormecimento – em outras palavras, desses 
fenômenos fronteiriços entre a consciência plena, inteiramente desperta e o 
sono mais profundo. É característico desses fenômenos o fato de que, 
embora ainda não completamente desligada, a consciência da realidade 
encontra-se amplamente privada de suas faculdades críticas sem que o 
inconsciente tenha assumido controle absoluto da atividade psíquica. Não 
se pode ignorar a afinidade existente entre a situação cinema, de um lado, e 
as fantasias, do outro. A experiência cinematográfica oferece material 
plausível para as fantasia e os sonhos que acalentam inúmeras pessoas 
(MAUERHOFER, 1983, p. 378, grifos do autor). 

 
 

Desde o início desta pesquisa têm sido investigados, por meio da análise 

fílmica, os elementos presentes em A Rosa Púrpura do Cairo que possam contribuir 

para a compreensão dos estímulos, desejos e jogos de olhares possíveis de 

acontecerem na sala escura do cinema. Este segundo capítulo se encerra após a 

citação de Mauerhofer sobre a “situação cinema” como também um elemento de 

análise e associação entre cinema e sonho, retomando exatamente um conceito que 

fora aprofundado no início do capítulo, quando abordada a sensação que permeia o 

espectador momentos antes da exibição do filme. Portanto, este capítulo encerra um 

ciclo que começou pela investigação da sala escura, os estímulos causados no 

sujeito e espaços presentes na situação cinematográfica, partindo na sequência 

para a compreensão dos desejos envolvidos na relação espectatorial entre sujeito e 

imagem em movimento, os jogos de olhares e, por fim, investigar nestas últimas 

páginas as possíveis relações estabelecidas entre imagens fílmica e onírica.  

Até este ponto da pesquisa, a personagem Cecília tem se revelado além da 

representação de uma pessoa apaixonada por cinema: é a representação do ser 

que sonha, ou que ao menos tem a sensibilidade de perceber a importância do 

sonho e da ficção para encarar a não-ficção de todos os dias. No próximo e último 

capítulo, os desejos serão o ponto central. Afinal, o que move Cecília em direção ao 

cinema? 
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Capítulo 3 - Desejos e sala escura do cinema 
 

 A curiosidade e o fascínio que a imagem fílmica e a sala escura do cinema 

despertam no espectador foram sendo investigados no decorrer desta dissertação, a 

partir da análise de A Rosa Púrpura do Cairo. No entanto, quais os processos e 

subjetividades estabelecidos entre sujeito e filme que motivam múltiplos vínculos de 

identificação ou repulsa? No centro do título desta pesquisa estão as palavras 

“desejo” e “prazer”, unindo olhares e a sala escura: Olhar e ser olhado: desejo e 

prazer na sala escura de A Rosa Púrpura do Cairo. Portanto, para aprofundar o 

estudo sobre o prazer da experiência espectatorial será relevante entrar no campo 

do desejo, que aqui será abordado a partir da concepção lacaniana. A grosso modo, 

Jacques Lacan (1958-59) define o desejo como a busca do sujeito por um prazer e 

ou objeto capaz de preencher algo que lhe falta. De acordo com Lacan, o processo 

de procura não é claro ao sujeito, pois a falta age em seu inconsciente, sendo a 

linguagem, por meio da fala e da escuta, o modo para acessar e ter consciência 

sobre os possíveis motivos de desejar algo (o que pode acontecer no tratamento 

psicanalítico).  

 
O ato de falar vai muito mais longe do que a simples fala do sujeito, uma 
vez que toda a sua vida está capturada em atos de falar, porque sua como 
tal, ou seja, todas as suas ações, são ações simbólicas, fosse apenas 
porque são registradas, porque estão sujeitas a registro, porque 
frequentemente são uma ação para dar fé (...). Todas as suas ações lhe são 
impostas um contexto de linguagem, e seus próprios gestos são sempre 
gestos a escolher num ritual preestabelecido, a saber, numa articulação de 
linguagem (LACAN, 1958-59, p. 43). 

 

 Todo filme, em maior ou menor grau, estabelecerá vínculo com seu 

espectador, consequência do quanto o conteúdo exibido é capaz de se conectar 

com o repertório intelectual e experiência de vida de quem o assiste. Motivo pelo 

qual a mesma obra desperta sensações distintas em pessoas diferentes. A partir dos 

elementos utilizados no cinema, em termos de linguagem e narrativa, sempre existe 

a possibilidade de o espectador estabelecer alguma conexão simbólica com algo 

que viu, sentiu ou escutou, e ter a sensação de desejo saciada. Porém, a cada vazio 

preenchido, abre-se espaço para uma nova busca, um novo desejo. 

Consequentemente, um novo motivo para o sujeito se submeter a mais uma sessão 

cinematográfica. 
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O sujeito sempre aliena seu desejo num signo, numa promessa, numa 
antecipação, em algo que comporte, como tal, uma perda possível. Devido 
a essa perda possível, o desejo se acha ligado à dialética de uma falta. Está 
subsumido num tempo que, como tal, não está lá – assim como tampouco o 
signo é o desejo –, um tempo que, em parte, está por vir  (LACAN, 1958-59, 
p. 116). 
 
 

 A protagonista de A Rosa Púrpura do Cairo, Cecília, é um interessante 

exemplo de representação do espectador e o modo como lida com os desejos no 

decorrer da “situação cinema” (MAUERHOFER, 1983) antes, durante e depois da 

sala escura. Do início ao fim do filme de Allen, a personagem de Mia Farrow é 

colocada em situações capazes de ilustrar a relação com o desejo: 1) já na primeira 

cena, ela surge com o olhar curioso, contemplando o material de divulgação da nova 

produção cinematográfica que entrará em cartaz, e videnciando que nasce ali o 

desejo de ir ao cinema (possivelmente como uma forma de preencher as lacunas da 

sofrida vida que leva); 2) na sequência, já na sala escura, indica-se seu desejo 

contraditório, como espectadora, de saber o fim do filme, ao mesmo tempo que não 

quer que a sessão termine; 3) a vontade de deixar-se hipnotizar pela imagem em 

movimento imersa na escuridão, obervando como voyeur parte daquele universo de 

sonho narrado; 4) o desejo de retornar mais de uma vez à sessão de cinema; 5) 

quando tem a oportunidade de escolher por uma vida de sonho no desejado mundo 

da ficção, momento em que é levada para dentro da tela por Tom Baxter, a 

personagem decide pela opção que lhe mantém no ambiente da não-ficção. Ou seja, 

possivelmente, a escolha que lhe garantirá a manutenção do constante vazio que a 

faz movimentar-se. 

 Ao longo deste terceiro capítulo, a proximidade entre os termos nos estudos 

de cinema e psicanálise ficará ainda mais evidente, já que terá como ponto central 

os possíveis desejos do espectador na sala escura de projeção cinematográfica. De 

acordo com Xavier (2003, p. 48-49), “No cinema faço uma viagem que confirma 

minha condição de sujeito tal como a desejo”, sendo a maior realização do cinema 

possiblitar que o indivíduo se aproprie de uma consciência transcendente que lhe 

permite enxergar o mundo com outros olhos, estando presente em diferentes 

lugares por ângulos diversos, ao mesmo tempo que permanece separado e inerte na 

poltrona. Ainda nas palavras do autor, o aparato tecnológico torna-se o monitor da 

fantasia individual do espectador.  
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3.1 Desejo de estar 
 

O cinema é fruto de um período histórico em que uma série de invenções (a 

locomotiva, a fotografia, o automóvel, a comida enlatada, o telefone, a lâmpada, 

entre outras) começou a transformar o modo como os indivíduos se relacionam nos 

centros urbanos. Apesar de tais inventos proporcionarem mais conforto às pessoas, 

gradativamente o ritmo de vida começou a ficar mais veloz e caótico, o que pode 

explicar o desejo do indivíduo em se proteger na sala escura do cinema, permitindo-

se sair do estado de alerta que a cidade lhe exige de manera ininterrupta. Sobre 

estas mudanças no modo de se viver ocasionadas no século XIX, Ben Singer 

explica:  
 

A modernidade implicou um mundo fenomenal – especificamente urbano – 
que era marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador 
do que as fases anteriores da cultura humana. Em meio à turbulência sem 
precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que 
se acotovelavam, vitrines e anúncios de cidade grande, o indivíduo 
defrontou-se com uma nova intensidade de estimulação sensorial (SINGER, 
2004, p. 96). 

 

Como consequência desta turbulência de novos estímulos na cidade, Singer 

afirma que as experiências subjetivas não foram ressignificadas apenas no que diz 

respeito aos maiores impactos visuais e auditivos, mas também nas tensões 

viscerais e nas cargas de ansiedade das pessoas. É possível ter uma noção da 

preocupação e tensão sobre o novo modo de vida nos centros urbanos no fim do 

século XIX e início do XX por intermédio das ilustrações de charges publicadas em 

periódicos da época. Nelas é possível observar ambientes de caos instaurado, com 

vários acidentes provocados por veículos motorizados, tumulto de pessoas 

aglomeradas, gente machucada, entre outros. Ou seja, o retrato de uma realidade 

inóspita para o homem comum que vive na cidade. O próprio cinematógrafo dos 

Irmãos Lumière, inventado em 1895, registrou parte desta nova lógica urbana, com 

imagens de trabalhadores saindo de fábricas, pessoas atravessando pontes, a 

chegada do trem na estação. Ironicamente, até mesmo a primeira exibição pública 

de cinema com o filme L'Arrivée d'un Train à La Ciotat, no Salão Grand Café, em 

Paris, poderia ter sido tema dessas ilustrações sensacionalistas comuns na época. 

Afinal, conta-se que a projeção do trem vindo da tela, em direção à plateia, causou 

pânico e motivou a fuga de espectadores presentes, pois não sabiam ao certo o que 

estava acontecendo e imaginavam que a locomotiva iria invadir a sala escura.  
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Figura 45 – Duas ilustrações publicadas na revista Life. À esquerda, em 1895, com o título: “No rastro do 
bonde”. À direita, em 1909, com o título: “Cidade de Nova York: Ela vale a pena?”. 

 
Fonte: SINGER, Ben. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. In: 
CHARNEY; SCHWARTZ. Org. O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac e Naify. 
2004. pp. 95-123. 
 

Da mesma forma que os choques sensoriais na cidade iam aumentando, o 

autor afirma que as sensações promovidas pelos ambientes de entretenimento 

também seguiam em constante crescente. Nas palavras de Singer (2004, p. 112), 

“Perto da virada do século, uma grande quantidade de diversões aumentou muito a 

ênfase dada ao espectáculo, ao sensacionalismo e à surpresa. (…) A modernidade 

inaugurou um comércio de choques sensoriais”. Diante deste novo modelo de 

realidade, onde no campo do entretenimento reinavam estabelecimentos como 

parques de diversões e vaudevilles que apresentavam espetáculos burlescos e 

grotescos, no início do século XX o cinema se torna um grande atrativo popular, pois 

tratava-se de uma opção de lazer que unia preço baixo e potente estímulo sensorial. 

Edgar Morin afirma que apesar dos cinemas na época ainda exibirem apenas 
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imagens cotidianas, as pessoas não estavam lá exatamente pelo conteúdo exibido, 

mas sim pelo fascínio gerado pela imagem em movimento: 

 
A saída da fábrica, um trem na estação, coisas já vistas inúmeras 
vezes, gastas e menosprezadas, atraíram as primeiras multidões. 
Isso quer dizer que o que atraiu as primeiras multidões não foi a 
saída da fábrica ou um trem entrando na estação (bastaria ir a fábrica 
ou a estação), mas uma imagem do trem, uma imagem da saída da 
fábrica. Não era pelo real, mas por uma imagem do real que as 
pessoas se empurravam as portas do Salon Indien. Lumière havia 
sentido e explorado o encanto da imagem cinematográfica (MORIN, 
2014, p. 31, grifos do autor). 

 

A personagem Cecília é um exemplo deste indivíduo que, encantado pela 

imagem e inserido em um contexto caótico de vida urbana, evidencia o fascínio pela 

sala escura do cinema, por seu espaço de acolhimento. Afinal, a protagonista do 

filme de Allen pertence a uma classe de trabalhadores simples,constantemente 

oprimida; tem uma agitada rotina no restaurante em que está empregada, sofre com 

as demandas dos clientes, com a pressão por produtividade feita pelo chefe, lida 

com um marido desempregado e que não lhe dá atenção – mas ela consegue 

desligar-se de sua tumultada realidade a partir do momento que coloca os pés na 

sala do cinema. Na verdade, não apenas ao entrar na escuridão, mas antes mesmo 

da sessão começar, pois tomada pela “situação cinema” (MAUERHOFER, 1983, p. 

377), Cecília embarca na sensação pré-hipnótica da expectativa pela experiência 

espectatorial, e ao deixar a escuridão da sala ainda permanece entorpecida pelos 

estímulos sensoriais recebidos durante a exibição do filme. 
 

Figura 46 – Contraste da vida de Cecília dentro e fora do cinema. 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
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Encontrar-se na sala escura do cinema, por si só, pode ser considerada uma 

experiência prazerosa ao espectador. É a sensação de estar em um ambiente que 

será ocupado por inúmeros objetos sensoriais e simbólicos capazes de preencher 

ou simplesmente despertar o desejo lacaniano do sujeito que, acolhido pelo 

aconchego da poltrona na escuridão, olha. Inerte, relativamente, entra em estado 

pré-hipnótico pelo mundo de sonho repleto de simulacros projetado na grande tela. 

Em A Rosa Púrpura do Cairo, Cecília é a fiel representação da pessoa guiada pelo 

desejo de estar na sala escura, ao ponto de ir diversas vezes assistir ao mesmo 

filme, e considerar a experiência espectatorial como possibilidade de lazer tanto em 

momentos felizes quanto tristes de sua árdua rotina. Possivelmente, é na escuridão 

e diante da presença dos outros espectadores no cinema que Cecília se sente 

acolhida, pertencente a um grupo que compartilha na experiência espectatorial pelo 

menos um gosto em comum. Também é possível que nesta sensação de 

acolhimento ela consiga saciar parte de seu desejo por afeto, algo que tanto lhe falta 

na relação com o marido Monk. Além disso, o deixar-se seduzir mentalmente pela 

dança das imagens e sombras em movimento que seus olhos acompanham na 

grande tela, enquanto o corpo permanece inerte, representa seu desejo pelo olhar 

onipresente e onisciente – já que fora da sala escura ela precise lidar com as 

incertezas de estar sendo traída e de se manter empregada, consequência de um 

olhar que nem tudo vê. “As satisfações ilusórias do sujeito são evidentemente de 

ordem diversa das satisfações que encontram seu objeto no real puro e simples” 

(LACAN, 2005, pp. 16-17). 

No entanto, não parece uma contradição o sujeito que está inserido na 

tumultuada vida urbana buscar se proteger do caos dentro de um ambiente em que 

também será altamente estimulado sensorialmente tanto por imagens, sons, quanto 

pela presença de dezenas ou centenas de pessoas? A busca mais coerente não 

seria por um ambiente silencioso e distante de outros indivíduos? Arlindo Machado 

(1997), a partir de uma associação com a caverna da alegoria de Platão, explica 

essa aparente contradição em relação ao desejo de permanecer na sala escura de 

cinema: por mais que fosse um lugar onde a realidade era representada apenas 

pelas sombras que a deformava, quem estava dentro dela realmente não desejava 

sair para entrar em contato com a realidade de fato. Semelhante ao espectador de 

um filme que, imerso na escuridão da sala de cinema, entrega-se de maneira 
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hipnótica a imagens em movimento que são representações de uma realidade da 

qual tenta se proteger.  

 
Caverna subterrânea e escura, o local onde se passa a alegoria de Platão 
é, apesar de tudo, um lugar desejável, no qual os seus habitantes insistem 
em permanecer, mesmo que prometam maravilhas do lado de fora. Haverá 
cenário capaz de representar melhor a matriz freudiana – o ventre materno 
ao qual todos aspiram retornar? A mesma nostalgia do útero poderia 
também estar na raiz desse desejo de ir ao cinema, de soltar o corpo na 
poltrona, de isolar-se anonimamente no silêncio e nas trevas, de relaxar o 
estado de alerta, de buscar o repouso ou o sono. Como a caverna de 
Platão, como o quarto de dormir, a sala de exibição é sempre um lugar 
desejável, pois é o cenário ideal para poder realizar artificialmente uma 
regressão. (MACHADO, 1997, p. 44, grifo do autor). 

 

Diante das múltiplas demandas e pressões que o estilo de vida moderna 

impõe ao sujeito contemporâneo, a sala escura do cinema torna-se refúgio possível 

e comparável ao ventre materno e à caverna de Platão: um local que permite ao 

indivíduo oprimido trabalhar o desejo em seus dois corpos “narcísico e perverso” 

(BARTHES, 2004); como já citado anteriormente neste trabalho, o primeiro é 

proveniente da identificação pela imagem projetada do filme e o segundo pelo 

fetiche sobre os diferentes elementos sensoriais da sala escura de projeção. Ainda 

como nos lembra Barthes, o espectador na escuridão do cinema sente-se como um 

bicho-da-seda em seu casulo, onde protegido tem a possibilidade de deixar o corpo 

trabalhar, dando vazão aos seus desejos. 

Ben Singer (2004) aponta também que outro ponto importante no estudo 

sobre a motivação do sujeito pela experiência espectatorial no cinema é a teoria 

elaborada por Sigmund Freud (1996), na obra Além do princípio do prazer [1920], 

que aborda a ansiedade como uma defesa de adaptação contra o choque 

traumático. O criador da psicanálise chega a essa conclusão após estudar soldados 

que estiveram na Primeira Guerra Mundial, percebendo que o trauma do choque 

gerado pelo combate era maior naqueles que não tiveram a oportunidade de contato 

com pequenas doses de pertubação antes da guerra. Ou seja, o indíviduo que não 

entra em contato prévio repetidas vezes com doses de ansiedade controladas, não 

tem a oportunidade de se acostumar aos fatos de um possível grande choque e 

consequentemente tem o seu potencial de trauma potencializado. Walter Benjamin 

(apud SINGER, 2004) contextualiza a teoria de Freud para o cinema, afirmando que 

a experiência de assistir a um filme permite ao espectador entrar em contato com as 
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doses necessárias de estímulos e ansiedades que lhe ajudarão a enfrentar os 

possíveis choques da vida moderna:  

 
O cinema é a forma de arte que acompanha a ameaça crescente à vida que 
o homem moderno tem que enfrentar. A necessidade do homem de se 
expor aos efeitos do choque é o seu ajustamento aos perigos que o 
ameaçam (BENJAMIN apud SINGER, 2004, p. 118). 

 

Trazendo estas ideias de Freud e Benjamin ao contexto de A Rosa Púrpura 

do Cairo, é possível dizer que a personagem de Mia Farrow também é empoderada 

pela obra fílmica a que assiste repetidas vezes no cinema. A imagem de mulher 

oprimida e submissa do início do filme aos poucos dá espaço para uma mulher 

capaz de sonhar e buscar algo diferente para sua realidade. A experiência 

espectatorial regular de Cecília e a saída de Tom Baxter da tela, rendem a ela, 

literalmente, a oportunidade de conhecer e transitar entre ficção e não-ficção, 

assumindo novos riscos e as consequências provenientes de suas escolhas entre os 

dois lados da tela de cinema. O filme de Allen não termina mostrando Cecília 

concretizando seus sonhos, pelo contrário: a personagem recebe um choque de 

realidade ao ser abandonada pela promessa do amor romântico. No entanto, um 

choque que não a paralisa, mas que a faz continuar se movendo, inclusive abafando 

a dor do abandono ao entrar novamente dentro de uma sala de cinema, sendo agora 

para assistir ao musical o Picolino. 

O desejo que moveu Cecília tantas vezes para dentro de uma sala escura de 

cinema lhe rendeu previamente as doses de ansiedade para conseguir lidar com as 

dificuldades que a vida moderna pode lhe apresentar. Por mais que não tenha 

optado em fazer parte do mundo em preto e branco repleto de sonhos e simulacros 

de Tom Baxter, poder testemunhar o ambiente ficcional acomodada na poltrona da 

sala escura é básico objeto de desejo na vida de Cecília; e que ajuda a desafiar 

problemas e frustrações cotidianas. Possivelmente, caso optasse por fazer parte do 

ambiente fantasmagórico vivendo ao lado de Tom Baxter, permaneceria envolta em 

simulacros na diegese fílmica: seria pautada por uma vida roteirizada, na qual não 

haveria opção de escolha e nem oportunidade de sentir falta de algo (e diga-se, o 

vazio é inerente ao humano). Desta forma, a protagonista do filme de Allen firma-se 

como alguém que se movimenta guiada pelo desejo na busca daquilo que lhe falta, 

sem abrir mão da possibilidade da escolha, e que tem na sala escura de cinema o 

ambiente que lhe permite ser transportada, hipnotizada por múltiplas realidades. 
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3.2 Desejo de perceber 
 

Após analisar as possíveis motivações capazes de atrair a pessoa para 

dentro da sala escura do cinema, o foco agora é debruçar-se sobre a relação de 

atração estabelecida entre o espectador e a imagem na grande tela. Afinal, o desejo 

que move o sujeito para o cinema não está apenas no contraste de realidade entre 

os ambientes externo e interno da sessão, ou nas doses regulares de ansiedade 

proporcionadas pelos estímulos do filme para o enfrentamento de choques 

traumáticos na realidade. Como será visto adiante, o espectador estabelece 

relações complexas de identificação com a imagem fílmica, projetando nela seus 

anseios e expectativas na busca por algo que lhe falta, pois assistir a um filme é 

entrar em contato com o olhar do outro e permitir que o próprio olhar seja 

ressignificado. 

 A noção lacaniana de que o ato de se ver no espelho é fundamental na   

construção e percepção do Eu no sujeito, conforme já foi brevemente mencionado 

neste trabalho ao abordar o tema da escopofilia, será retomada e aprofundada a 

partir de agora para contribuir na investigação sobre o fascínio do espectador pela 

imagem projetada. Para Lacan, (1998, p. 97), a criança ao se olhar repetidas vezes 

no espelho inicia o processo de constituição do Eu e da sua matriz simbólica, 

começando então a assumir e a reconhecer uma imagem de si mesmo que, 

provavelmente, deverá acompanhá-la pela vida toda, sofrendo apenas alterações 

com o passar do tempo. Importante frisar que a identificação da própria imagem não 

é um processo estritamente individual. Não basta a criança olhar sua imagem 

refletida para se perceber como tal, pois quem irá legitimar sua imagem é o olhar do 

outro. De acordo com o autor, assim que a criança olha no espelho e percebe sua 

imagem refletida, passa por um momento de euforia e logo em seguida olha para o 

adulto para que legitime o que acabou de ver. Essa fase imbricada de alienação, 

descoberta e encantamento sobre o próprio Eu é denominada por Lacan como o 

Estágio do Espelho: 

(...) o Estágio do Espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 
insuficiência para a antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no 
engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 
imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 
chamaremos de ortopédica – e para a armadura enfim assumida de uma 
identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 
desenvolvimento mental (LACAN, 1998, p. 100). 
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Portanto, sendo a percepção do sujeito sobre si o seu reflexo no espelho 

aliado ao olhar do outro, o eixo do imaginário por meio da linguagem e do simbólico 

é fundamental no modo com a pessoa se percebe. Ou seja, a percepção que cada 

um tem sobre si é reflexo dos significantes provenientes da fala, do olhar e da 

escuta gerados entre os choques de quem olha e quem é olhado. Sobre esta 

entrelaçada relação, a professora e psicanalista Maria Lucia Homem (2014) afirma:  
 

O pequeno mamífero em formação, prenhe de prematuração e desamparo, 
no real da experiência com seu corpo – de fato, tão desarticulado e fora de 
controle – não pode deixar de se fascinar com uma imagem de si que lhe 
desvela uma unidade ilusória. É somente assim, a partir da imagem de si e 
da voz do outro que o nomeia, que a criança pode passar a assumir um 
domínio que de fato não tem, mas que paradoxalmernte aí se funda 
(HOMEM, 2014, p. 53).  

 
E o que une espelho, cinema e desejo? Se é diante do espelho, fronteira 

entre realidade e imaginário, que o sujeito toma conhecimento sobre a imagem de 

seu corpo, é diante da tela de cinema que este mesmo sujeito entra em contato com 

a sua imagem-espectro, o seu “duplo” (MORIN, 2014), no qual projeta seus desejos 

na figura personificada de um ser que considera superior. Em ambas as situações, 

diante do espelho ou da tela de cinema, o sujeito encara de frente uma parte de si 

projetada. Na primeira situação, há o desejo pela aceitação do ego no olhar do 

outro, enquanto na segunda está o desejo de tornar-se semelhante à figura do ego 

ideal projetada na grande tela. E, assim como no espelho, a experiência de assistir a 

um filme não permite a interação física entre os dois lados, ficção e não-ficção, ou 

seja a interação acontece apenas pelo eixo do imaginário por meio da linguagem e 

do simbólico. Apesar de não haver interação física, as conexões, relações e 

associações estabelecidas com o campo da ficção atuam constantemente no olhar 

intencionaldo sujeito situado no plano da realidade. Neste sentido, Metz (1980, p.  

27) defende que o homem é quem faz o símbolo, mas que também o símbolo faz o 

homem, relação basilar para os estudos da psicanálise, da antropologia e da 

linguística. Sobre a semelhança entre o espelho e a tela de cinema, Laura Mulvey 

explica dando um passo além: 
 

Além da similaridade exteriores entre a tela e o espelho (o enquadramento 
da forma humana nos espaços por ela ocupados, por exemplo), o cinema 
possui estruturas de fascinação bastante fortes que permitem uma 
temporária suspensão do ego, ao mesmo tempo que o reforça. A sensação 
de esquecer o mundo da forma em que o ego subsequentemente veio a 
percebê-lo (Eu esqueci quem eu sou e onde eu estava) é nostalgicamente 
reminiscente aquele momento pré-subjetivo de reconhecimento da imagem 
(MULVEY, 1983, p. 442). 
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 O diferencial no filme A Rosa Púrpura do Cairo está no mérito de conseguir 

representar a materialização da interação entre sujeito e sua imagem-espectro de 

maneira literal, por meio das personagens Cecília e Tom Baxter, ou seja, no contato 

entre quem olha e quem é olhado através da tela que divide ficção e não-ficção. 

Tom Baxter é a imagem-espectro de Cecília e portanto sua representação de ego 

ideal: é nele que ela olha, projetado, aquilo que lhe falta na vida fora do cinema: 

afeto, coragem, dinheiro, estusiasmo etc.  

 
Geneticamente, o homem se enriquece durante todas essas transferências 
imaginárias; o imaginário é o fermento do trabalho de si sobre si e sobre a 
natureza, através do qual se constrói e se desenvolve a realidade do 
homem (MORIN, 2014, p. 247). 

 

A direção do filme deixa claro o contraste no modo de se relacionar de Cecília 

com o marido Monk e o amante Tom Baxter. Monk representa a realidade na qual 

ela está inserida, tratando Cecília com agressividade, impaciência e sempre dando a 

entender o quanto menospreza o gosto dela pelo cinema, por sua personalidade 

sonhadora, sempre em busca daquilo que deseja. Em contraponto, Tom exerce a 

postura oposta, preenchendo exata e precisamente as lacunas de afeto de Cecília, 

prometendo-lhe o melhor dos mundos, ou seja, fazendo jus à sua origem fílmica: e, 

ao emergir da tela de cinema, consegue interferir de fato no campo da não-ficção 

(uma das potencialidades do cinema, diga-se). 

 
Figura 47 – Contraste da relação de Cecília com Monk e Tom Baxter. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 

A ausência de elementos positivos na vida de Cecília oportuniza-lhe encarar 

Tom Baxter como o objeto lacaniano de seu olhar; uma extensão imagética de seu 
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corpo, mas que consegue dar vazão a desejos reais. Nas palavras do psicanalista 

Juan David Nasio sobre o objeto lacaniano, "o outro eleito é a parte fantasística e 

gazoza de meu corpo que me prolonga e me escapa” (1993, p. 95). Sobre a questão 

da satisfação do olhar, Arlindo Machado afirma: “O filme – qualquer filme – trabalha 

fundamentalmente com essa perversão do olhar abelhudo que se satisfaz em ver o 

outro objetivado” (1997, p. 125). 

Importante destacar em A Rosa Púrpura do Cairo o fato de que a partir do 

momento em que Tom Baxter olha Cecília de dentro da tela e assume o desejo de 

emergir da diegese fílmica para ir ao encontro dela, a personagem de Mia Farrow 

também torna-se imagem-espectro dele. Afinal de contas, a personagem de Jeff 

Daniels também se sentiu motivada a sair de seu ambiente e buscar sua satisfação 

no outro, no caso a Cecília. Desta forma, Woody Allen consegue quebrar a barreira 

intransponível da tela de cinema, permitindo o diálogo literal entre ficção e não-

ficção, a partir da interação entre o sujeito que deseja e o sujeito objeto, 

problematizando a definição agora do que seria ficção e não-ficção, já que ela 

depende do ponto de vista de quem olha. 

Para Machado (1997, p. 47), o desejo de ir ao cinema pressupõe também a 

vontade do sujeito em se relacionar com a realidade alucinatória vista na tela. O 

corpo está inerte na poltrona do cinema, mas a mente o projeta imaginariamente 

para dentro da imagem fílmica com o objetivo de tornar-se sujeito da narrativa. Fato 

que para o autor torna a identificação de quem assiste ao filme com as personagens 

quase inevitável, pois “o modo de enunciação da imagem cinematográfica 

pressupõe sempre um observador presente, um sujeito da visão, cuja identidade o 

espectador assume” (MACHADO, 1997, p. 47). Ele ainda complementa: 

 
O cinema desenrola-se num espaço imaginário que demanda a participação 
e a identificação (…) Não basta, portanto, dizer simplesmente que o 
espectador vivencia os eventos projetados na tela como algo que está 
acontecendo de fato (impressão de realidade), mas como algo que de fato 
lhe está acontecendo (efeito de sujeito) (MACHADO, 1997, pp. 47-48, grifos 
do autor). 

 

A partir do ponto de vista de ambos os lados da tela de cinema – espectador 

e imagem-espectro – e dos estímulos sensoriais emitidos e sentidos na experiência 

espectatorial, Edgar Morin afirma que “dois dinamismos, dois sistemas de 

participação, o da tela e o do espectador intercambiam-se, despejam-se um no 
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outro, completam-se, unem-se num dinamismo único” (2014, p. 239). Para o autor, 

também é neste contato alucinatório entre imaginário e realidade, subjetividade e 

objetividade, que o espectador tem a possibilidade de encontrar o duplo, instância 

em que projeta suas necessidades, medos, desejos e finalmente consegue resolver 

o problema da vida finita. Ou seja, na imagem fílmica o espectador projeta uma 

presença vivida ao mesmo tempo que mantém uma ausência real, o que Morin 

(2014) denomina de presença-ausência. Portanto, de acordo com o autor, a 

experiência espectatorial permite ao sujeito colocar em suspensão sua percepção de 

realidade, saciando necessidades e livrando-se dos medos mais subjetivos. Afinal, a 

projeção da imagem antropormófica é objeto de atração ao espectador, que vê ali a 

possiblidade de ter eternalizada sua imagem-espectatorial. 

 
(...) o duplo, imagem-espectro do homem. Essa imagem é projetada, 
alienada, objetivada a tal ponto que ela se manifesta como um ser ou 
espectro autônomo, estranho, dotado de uma realidade absoluta. Essa 
realidade absoluta é ao mesmo tempo uma super-realidade absoluta: o 
duplo concentra nele, como se nele fossem realizadas, todas as 
necessidades do indivíduo e, em primeiro lugar, sua necessidade mais 
loucamente subjetiva: a imortalidade (MORIN, 2014, p. 43, grifo do autor). 

 

 Existem outras duas características da imagem fílmica que contribuem para o 

desejo do sujeito na experiência espectatorial no cinema. A primeira explicamos a 

partir da ideia apresentada por Maria Lucia Homem (2014), que teoriza sobre a 

incapacidade da imagem fílmica em registrar o vazio. Mesmo quando há o preto 

absoluto na projeção, existe ali o registro de um objeto ausente. Desta maneira, 

conforme aponta a autora, os vazios presentes no espectador são preenchidos pela 

substancialização da imagem fílmica, proporcionando nele a sensação de plenitude. 

Em suas palavras, “ver um filme apazigua” (2014, p. 54). 

A outra característica fundamenta-se na ideia de que a imagem fílmica projeta 

apenas “objetos ausentes” (MACHADO, 1997), o que permite o sujeito a assistir a 

um filme com a sensação protetora de segurança diante da imagem em movimento 

na grande tela. Conforme explica Machado, o sujeito não busca o cinema pelo fato 

de querer testemunhar o aparato mecânico da projeção fílmica funcionando, ele 

busca motivado pela possibilidade de entregar-se à trama do cinema como se fosse 

a realidade de um acontecimento efetivo, mas sem sofrer os verdadeiros perigos e 

as vicissitudes das situações narradas. Nas palavras do autor, “Justamente porque o 

indivíduo ‘sabe’ de antemão que o que se passa na tela é objeto ausente e que, 
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portanto, ele pode viver suas emoções sem riscos de qualquer espécie (MACHADO, 

1997, p. 51, grifo do autor). 

Portanto, sentir-se pleno, aventurar-se sem correr riscos, projetar anseios 

sobre o corpo-espectatorial e ainda manter em constante ressignificação o próprio 

ego, a partir do olhar do outro, são exemplos de possíveis desejos engendrados na 

imbricada relação de olhares e subjetividades entre o espectador e a imagem fílmica 

na sala escura do cinema.  

 

 

3.3 Desejo de falar 
 

 Os vínculos estabelecidos entre sujeito e cinema na experiência espectatorial 

não ficam restritos ao campo da imagem fílmica. O espectador, além de acompanhar 

a imagem que se movimenta na grande tela, interage com as camadas do som, do 

discurso e da palavra presentes no filme. Uma combinação de estímulos sensoriais 

que, sendo bem explorada pelo realizador da obra, é capaz de provocar e tensionar 

novas conexões simbólicas e significados no sujeito receptor, ou, na pior das 

hipóteses, apenas entreter sem gerar transformação. Um diálogo entre 

personagens, a voz do narrador, ou um lettering inserido na obra, são exemplos de 

interações verbais pelas quais o espectador é impactado ao assistir a um filme. 

Sobre o poder da palavra no cinema, Maria Lucian Homem afirma: “uma camada de 

simbólico-verbal pode se sobrepor ao véu da imagem. A palavra pode se misturar à 

imagem, ao mesmo tempo em que a limita, castra. Palavra necessária, que 

devemos ler (2014, p. 59). 

Na sala escura do cinema, o sujeito presente não fala: se mantém em silêncio 

absoluto na sua posição de voyeur, mas escuta atento enquanto deixa-se hipnotizar 

pelos estímulos sensoriais da sessão.Afinal de contas “o espectador do cinema 

observa porque a imagem em si mesma é sedutora, maior que a vida, um objeto de 

desejo” (TURNER, 1997, p. 112). No entanto, a importância da palavra não está 

apenas na narrativa projetada. A palavra está presente no desejo do sujeito em falar, 

ler, discutir sobre a experiência cinematográfica, antes e depois da sessão de 

cinema. Desejo que não se concretiza dentro da sala escura, mas que é estimulado, 

na escuridão, pelas imagens que o corpo inerte, em estado hipnótico, observa na 

grande tela.  
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Assim como a pessoa que se submete a uma sessão de análise precisa 

escolher palavras para verbalizar o que sente, anseios, desejos, inclusive relatando 

sonhos para investigar possíveis pistas do inconsciente, o espectador de cinema 

passará por situação semelhante ao deixar a sessão. 

 
Espaço ambíguo em que não se trata nem da realidade interna subjetiva 
nem da realidade externa compartilhada, nem eu, nem não eu. Numa 
sessão de análise (...) esse jogo se faz no escolher as palavras, as inflexões 
de voz, no molde das personas em atuação, no senso de humor (cf. 
Winnicott, 1971), enfim, capacidade de imaginar, forjar e subverter. É neste 
campo híbrido que também o cinema seduz e aliena, ao mesmo tempo em 
que é somente aí que algo de novo pode se gestar (HOMEM, 2014, p. 61). 

 
De acordo com Barthes (2004), ao sair da sala escura, o sujeito leva um certo 

tempo para retomar sua percepção total sobre a realidade, pois encontra-se ainda 

sonolento: é como se recém tivesse acordado de um sonho. No entanto, ao passar 

por este período de adaptação à realidade, é comum o espectador de cinema se 

utilizar da palavra também para fazer as possíveis conexões, associações, ou seja, 

tentar compreender as ressignificações que a obra a que assistiu lhe provocou. 

Palavra que pode ser usada tanto pra escrever sobre o filme, ou, então, para 

discutir, conversar, verbalizar sonoramente com o outro. Neste sentido, a 

experiência espectatorial deixa de ser apenas uma mão dupla entre filme e 

espectador: extrapola a duração da projeção e continua fora da sala escura, 

envolvendo também outras pessoas que desejam falar sobre aquilo a que 

assistiram. 
A experiência do cinema é, por si mesma, coletiva: seja respirando na 
mesma sala, seja compartilhando o filme virtualmente em telas e redes 
sociais. Talvez pelo próprio coletivo da recepção – mais que um livro, pela 
individualidade da fruição; mais que um concerto ou uma exposição, pelo 
não verbal –, o filme mobiliza algo que fala. Sair do cinema e comentar o 
filme, um clássico (HOMEM, 2014, p. 60). 

 

 A troca entre percepções diferentes dos espectadores – independentemente, 

do grau de instrução, idade, classe social – permite ao sujeito ampliar o jogo de 

olhares iniciado na projeção. Torna possível não só a troca e o compartilhamento 

entre aqueles que assistiram ao filme, mas muitas vezes também com aqueles que 

participaram na produção do mesmo. “As palavras de inúmeros realizadores e 

pensadores de cinema e de cultura que podem vir a injetar gotas de outro olhar e, 

propriamente, outra escuta da vasta produção audiovisual” (HOMEM, 2014, p. 59). 

Se dentro da sala escura a geração de significado acontece nas conexões entre os 
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olhos de quem olha e os olhos de quem é olhado, no ambiente externo da sessão os 

olhares voyeurs de outros espectadores se revelam e podem apresentar novos 

sentidos para o filme.  

Afinal de contas, um filme se relaciona de maneira distinta com cada sujeito, 

sendo que nem sempre consegue estabelecer o vínculo esperado pelo realizador 

(fato que de acordo com Homem (2014, p. 62) acontece porque o “núcleo vivo que 

pulsa na obra se deslocou para um lugar em que o núcleo sintomático não ecoa). E, 

algumas vezes, o filme é algo mais que assunto, continuidade ou embotamento, pois 

diz alguma coisa que corta”, sendo que este corte não será o mesmo para cada 

pessoa. Portanto, o sujeito que consegue dar vazão ao seu desejo de falar, 

externalizar, compartilhar, e da mesma forma também escutar, permite-se a 

perceber novos significantes no filme capazes de ressignificar o próprio Eu. 

 
Nesse tipo de ‘pós-experiência cinema’, os sujeitos se oferecem como palco 
para a continuidade das reverberações que o filme produz e se implica 
como espectadores e, no reverso da posição, falantes daquele fenômeno 
específico. O filme diz, o sujeito diz (HOMEM, 2014, p. 60, grifos do autor). 

 

Em A Rosa Púrpura do Cairo, Cecília também representa este espectador 

que vivencia a “pós-experiência cinema”. Em diversas cenas, ela é mostrada 

conversando sobre o que assistiu no cinema, as expectativas sobre a próxima 

estreia e o universo das estrelas de Hollywood. Ou seja, fica evidente o quanto a 

personagem de Mia Farrow frequenta e acompanha o universo cinematográfico. Sua 

rotina parece ser pautada pelos filmes em cartaz, sendo que para ela não basta 

assistí-los, é necessário verbalizar suas impressões com as pessoas à sua volta. Já 

no início do filme de Allen, no segundo minuto, Cecília é mostrada trabalhando na 

lanchonete e conversando com sua colega sobre o filme que estava em cartaz na 

semana anterior e a novidade que iria estrear naquele dia. Algumas cenas a seguir, 

Cecília é novamente retratada em seu ambiente de trabalho, mas agora no dia 

seguinte após ter assistido ao filme A Rosa Púrpura do Cairo, comentando com a 

colega o quanto tinha apreciado o filme e tentando convencê-la a ir também ao 

cinema: assim, ela aproveitaria para assistir a tudo novamente. A cena exemplifica 

como a experiência espectatorial de Cecília deixa de ser uma relação individual 

entre ela e o filme, ampliando-se para o coletivo. 
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Figura 48 – Cecília conversando sobre cinema enquanto trabalha. 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 

 
O desejo de Cecília em verbalizar e compartilhar suas impressões sobre 

cinema é retratado de maneira explícita em outros momentos no filme de Allen. Além 

dos diálogos no ambiente de trabalho a respeito daquilo a que assiste na grande 

tela, que evidenciam o contraste da fantasia cinematográfica do cinema com a 

realidade à sua volta, Cecília também expõe seu conhecimento sobre filmes nas 

conversas com as duas personagens de Jeff Daniels – Tom Baxter e Gil Shepherd. 

Assim que Tom sai da tela de cinema para ir a seu encontro e ambos abandonam a 

sala escura, Cecília questiona-o sobre o desfecho do filme e o destino que 

determinadas personagens terão sem a presença dele na trama. Outro momento 

semelhante é quando a personagem de Mia Farrow encontra Gil Shepherd e, em 

estado de graça por encontrar-se frente a um ídolo, cita filmes em que ele atuou, 

emite opinião e, inclusive, sugere ao ator que experimente também atuar em 

musicais, conclusão que tira após vê-lo cantar. 

 
Figura 49 – Cecília elogiando o talento de Gil Shepherd como ator de cinema. 

 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
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Nestes dois exemplos de cenas em A Rosa Púrpura do Cairo, Allen consegue 

retratar literalmente a interação entre o sujeito que olha, o sujeito que interpreta e a 

personagem que é olhada, acrescentando a camada da interação verbal entre eles. 

Possivelmente, se não fosse pela possibilidade do encontro mútuo, o que Cecília 

externalizou para Tom e Gil poderia ter permanecido apenas em sua psique e não 

seria verbalizado. No máximo, compartilhado com quem ela convive ou com outros 

simpatizantes do cinema. 

Além desses movimentos que mostram Cecília no centro da cena, o filme de 

Allen também apresenta outros momentos “pós-experiência cinema” (HOMEM, 

2014) a partir do ponto de vista de personagens diferentes. Dois exemplos: a 

jornalista que entrevista Gil Shepherd, perguntando-lhe sobre as personagens que 

tem interpretado nos filmes e sobre sua participação em novas produções; ele 

responde a todas as perguntas e também menciona que tem recebido elogios da 

crítica especializada. Outra cena que representa o falar sobre cinema é a que 

acontece dentro da própria sala escura frequentada por Cecília: a plateia é exibida, 

indignada e discutindo com as personagens presentes na grande tela (pois o filme 

teria se tornado muito monótono com a saída de Tom Baxter). 

 
Figura 50 – Jornalista entrevistando Gil Shepherd cinema e a plateia indignada. 

Fonte: DVD A Rosa Púrpura do Cairo. 
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 Em ambos os exemplos, verifica-se a presença do uso da palavra para falar 

de cinema. O desejo de falar e escrever sobre filmes é refletido nas perguntas da 

jornalista, assim como o desejo de falar da plateia revela-se na reivindicação de que 

o filme A Rosa Púrpura do Cairo continuasse da forma como fora escrito, planejado 

e roteirizado. Conforme já apontado nesta pesquisa, Turner (1997) afirma que o 

espectador de cinema carrega em si o desejo de que um filme termine com o 

objetivo de saber rapidamente o final da narrativa. Possivelmente, para finalmente 

poder externalizar, por meio do ato da fala, as impressões sobre o filme – e 

compartilhar com outras pessoas. Portanto, um desejo que inicia na sala escura do 

cinema, mas que pode ganhar outras dimensões após a exibição do filme. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao analisar o filme A Rosa Púrpura do Cairo, esta pesquisa buscou uma 

revisão teórica sobre os prazeres e desejos envolvidos na experiência espectatorial 

de quem frequenta a sala escura do cinema. Para que o objetivo fosse alcançado, a 

investigação precisou traçar diálogos com temas que são caros aos estudos de 

cinema e psicanálise, como as associações entre imagens fílmica e onírica, os 

estímulos e prazeres do corpo na escuridão provenientes da pulsão escópica e os 

desejos potencializados no sujeito que assiste às imagens em movimento.  

 No decorrer da pesquisa, ao analisar sobre as escolhas estéticas e narrativas 

de Allen, foi possível concluir que o filme A Rosa Púrpura do Cairo consegue 

representar com clareza e inovação a complexa relação de elementos e 

subjetividades envolvidos na experiência espectatorial da sala escura do cinema. Ao 

tratar destes temas, o filme pode ser considerado como uma obra metalinguística, 

pois, do primeiro ao último plano, o diretor nos apresenta diferentes etapas possíveis 

de serem vivenciadas pelo espectador na experiência de assistir a um filme. Desde 

o olhar da protagonista sobre o cartaz na bilheteria; a situação pré-hipnótica que 

antecede a imersão na escuridão do cinema, o corpo relaxado na poltrona, o olhar 

voyeur que observa curiosamente a imagem em movimento, e até os desejos que a 

experiência espectatorial provoca na personagem antes, durante e depois da 

sessão. 

 Também foi possível observar que o filme analisado não foi o primeiro e nem 

será o último a retratar a relação ficção e não-ficção a partir da experiência 

espectatorial. O tema é eventualmente abordado por diretores de décadas e 

nacionalidades diferentes, mas com tratamentos estéticos e narrativos distintos, 

sendo que possivelmente um tenha servido de referência ao outro. Como já dito ao 

final do primeiro capítulo, em futuros trabalhos nesta temática é possível ampliar o 

leque de filmes analisados, buscando obras de David Cronenberg, John McTiernan, 

Herbert Ross, Maurizio Nichetti, Michael Haneke e Leos Carax. 

Na extensa filmografia de Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo, assim 

como A Era do Rádio, são exemplos de filmes em que o diretor homenageia em tom 

saudosista a importância de a pessoa entrar em contato com o imaginário: no 

primeiro, por meio da experiência de ir ao cinema; no segundo, pela experiência de 

escutar histórias pelo rádio durante a infância. No entanto, não é por homenagear a 
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experiência cinematográfica, que o diretor abandona seu ceticismo ao colocar ficção 

e não-ficção lado a lado, deixando claro que por mais importante que seja o contato 

do indivíduo com a fantasia, é pelos caminhos da não-ficção que ele terá de 

continuar percorrendo, por mais difícil que possa ser.  

Por fim, esta dissertação é também um reflexo da “pós-experiência cinema” 

(HOMEM, 2014), em que o sujeito após assistir ao filme deseja continuar discutindo 

e compartilhando suas impressões sobre o que viu. Afinal, a vontade de investigar e 

escrever sobre A Rosa Púrpura do Cairo surgiu a partir de minha experiência 

espectatorial com o filme e foi sendo concretizada por meio de leituras e conversas 

com gente também disposta a discutir sobre cinema.   
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