
O cOrpO cinemáticO



coleção FilosoFia e comunicação

coordenação editoral: Ciro Marcondes Filho

• O corpo cinemático, Steven Shaviro



O corpo
cinemático

Steven Shaviro



título original: The cinematic body
©1993, regents of the University of minnesota
iSBn 978-0-8166-2294-8

Edição em língua portuguesa publicada por acordo com a University of Minnesota Press. 

tradução: Anna Carolina Negrini Fagundes Martino
revisão técnica: Ciro Marcondes Filho

Direção editorial: Claudiano Avelino dos Santos
Assistente editorial: Jacqueline Mendes Fontes
Diagramação: Ana Lúcia Perfoncio
revisão: Caio Pereira
 Tarsila Doná
capa: Marcelo Campanhã
impressão e acabamento: pAULUS

© pAULUS – 2015
 Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 • São Paulo (Brasil)
 Fax (11) 5579-3627 • Tel. (11) 5087-3700
 www.paulus.com.br • editorial@paulus.com.br

 iSBn 978-85-349-4136-5

1ª edição, 2015

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Shaviro, Steven
O corpo cinemático / Steven Shaviro; [tradução Anna Fagundes]. – São Paulo: Paulus, 
2015. – (Coleção filosofia e comunicação)
Título original: The cinematic body.
iSBn 978-85-349-4136-5

1. Crítica de cinema - Filosofia 2. Filmes - Estética I. Título. II. Série.

15-01883 CDD-791.4301

Índices para catálogo sistemático:
1. Cinema: Estética 791.4301



5O corpo cinemático  

Prefácio

O corpo cinemático é um trabalho transversal, exploratório, 
que atravessa as fronteiras disciplinares e procura enga-

jar novas correntes no pensamento crítico. Embora o livro es-
teja focado nos dilemas da teoria acadêmica contemporânea 
do cinema e contenha leituras detalhadas de um número de 
obras sobre filmes e diretores recentes, não se trata exclusiva-
mente – talvez, nem mesmo primariamente – de uma contri-
buição aos estudos do cinema. Trata-se também de um livro 
sobre o pós-modernismo, a política dos corpos humanos, a 
construção da masculinidade e a estética do masoquismo. Ele 
intervém no debate atual sobre a natureza e o uso da porno-
grafia, e é uma espécie de manifesto a favor de novas formas 
de expressão cultural. Este livro baseia-se na chamada teoria 
pós-estruturalista (em especial, no trabalho de Gilles Deleuze 
e Felix Guattari), mas procura evitar vícios acadêmicos típicos 
do jargão autorreferente, do ofuscamento teórico e da indife-
rença dos eruditos. Ele está mais próximo das emoções sim-
ples do que das avaliações criteriosas. O objetivo não é chegar 
a uma compreensão balanceada e politicamente responsável 
da cultura pós-moderna, mas trazer à tona um pouco das ines-
capáveis ambivalências e intensidades afetivas dessa cultura, e 
sobre tal base elaborar e ratificar uma percepção plenamente 
pós-moderna.

Por todos esses motivos, O corpo cinemático é um livro 
inegavelmente pessoal. Suas formas de expressão e processos 

de escrita não podem ser separados das formas e processos 

cinemáticos – ou, em termos mais amplos, culturais – que lhe 



6 Steven Shaviro

dizem respeito e aos quais eles se referem. Justamente porque 

o pós-modernismo dissolve qualquer noção de identidade 

pessoal fixa ou de um sujeito integral e autossuficiente, frag-

mentos e traços de subjetividade (ou, melhor, de “personalida-

de”) estão espalhados mais ou menos por todos os lados no 

cenário pós-moderno. Eu discuto esse aparente paradoxo com 

mais detalhes no capítulo VI, sobre Warhol, mas seus efeitos 

são visíveis em toda parte.

Este livro é “pessoal”, em primeiro lugar, por conta de sua 

escolha idiossincrática de trabalhos a serem discutidos; estou 

ciente da incongruência de colocar George Romero ao lado 

de Robert Bresson, ou Jerry Lewis junto com Andy Warhol. Ao 

priorizar o meu próprio “gosto” dessa maneira, procuro enfati-

zar a importância da singularidade e do acaso, em contrapon-

to à tendência objetificante dos acadêmicos, que procuram 

reduzir o particular ao geral, exceções bizarras a padrões re-

presentativos, e práticas específicas a regularidades previsíveis 

de gênero. Em segundo lugar, este livro é “pessoal” no sentido 

de que ele põe visceralmente em primeiro plano respostas 

afetivas ao cinema, em contraste agudo com a preocupação 

exclusiva da maioria dos críticos com questões de forma, sig-

nificado e ideologia. O cinema é um medium vívido, e é im-

portante falar sobre como ele provoca reações corpóreas de 

desejo e medo, prazer e nojo, fascínio e vergonha. Tento evocar 

essas respostas pré-reflexivas em minhas próprias discussões 

sobre vários filmes. Também argumento que tais experiências 

afetivas envolvem direta e urgentemente uma política. O poder 

trabalha nas profundezas e nas superfícies do corpo, e não so-

mente no mundo descorporificado das “representações” ou do 

“discurso”. É antes de tudo na carne, muito longe de qualquer 

nível de suposta reflexão ideológica, que a política se torna 

pessoal, e o pessoal se torna político.
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Todas essas considerações me levaram a criticar e rejei-

tar o modelo psicanalítico atualmente em voga nas discussões 

acadêmicas de teoria do cinema. A teoria psicanalítica do ci-

nema incorporou todos os atributos de um culto religioso, com 

seus ritos e textos sagrados. Vinte anos de evocação obsessiva 

da “falta”, da “castração” e do “falo” levou-nos a uma ortodoxia 

ensandecida que torna impossível qualquer nova discussão. É 

hora de reconhecer que nem todos os problemas podem ser 

resolvidos com repetidas referências e análises fechadas, cada 

vez mais engenhosas, aos poucos textos de Freud e Lacan. O 

modelo psicanalítico para a teoria do cinema, a essa altura, 

está totalmente falido; ele não precisa ser refinado e reforma-

do, mas totalmente abandonado. Este é o golpe mais polêmico 

deste livro.

Rejeitando Freud e Lacan, tomo por referências uma sé-

rie de fontes teóricas: Benjamin, Bataille, Blanchot, Foucault, 

Deleuze e Guattari. Meu objetivo não é promover uma nova 

ortodoxia, mas sugerir que existem alternativas para a fé cega 

na psicanálise, de um lado, e para os alegados essencialismo e 

apoliticismo, de outro. Nada é realmente definitivo. O sucesso 

de um trabalho teórico deve ser medido por sua capacida-

de de provocar diferentes respostas, e não por sua habilidade 

de forçar aceitação unânime. Na sua instância teórica, este 

livro mais uma vez defende explicitamente traços de parcia-

lidade, do excessivo e do desigual, do “pessoal”: eu acolho o 

patrocínio e o entusiasmo do fã como uma maneira de evitar 

qualquer aparência de objetividade e universalidade. Acredi-

to que muitos dos meus leitores não vão querer me seguir em 

alguns atalhos embaraçosos, abjetos e politicamente suspei-

tos dos meus argumentos.

Precisamente, considerando que um livro como este é 

“pessoal”, ele envolve uma dívida que nunca poderá ser paga 
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adequadamente, ou mesmo completamente enunciada. Eu 

também sei que qualquer demonstração pública de gratidão 

tem alguma coisa de um gesto agressivo, já que coloca o outro 

em algo que pode ser uma posição de cumplicidade não de-

sejada. O ritual do reconhecimento é, portanto, outra instância 

da ambivalência insolúvel atormentante, tema principal deste 

livro. No entanto, devo dizer que mesmo uma lista incompleta 

das muitas pessoas cuja ajuda, consciente ou não, foi impor-

tante para mim na criação deste livro teria que incluir os no-

mes de Kathy Acker, Charles Altieri, Safar Fathi, William Flesch, 

Therese Grisham, Michael Hardt, Faye Hirsch, Katurah Hutche-

son, Paul Keyes, Filip Konstantinovic, Casy McNeese, Brian Mas-

sumi, Tatjana Pavlovic, Roddey Reid, Mark Savitt, Barry Schwab-

sky, Steve Tackitt, Robert Thomas, Thomas Wall, Laurie Weeks e 

Philip Wohlstetter.


