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RESUMO
O presente estudo se caracteriza pela análise do filme “Edward Mãos de Tesoura”, que expõe uma sociedade
pacata que ao se deparar com um novo morador “Edward”, personagem principal da trama, se encontra
estarrecida com sua estranheza, pois este sujeito não era como os ditos “normais”, mas sim possuidor de tesouras
no lugar das mãos. Este estudo tem como objetivo geral compreender como o conceito de Inquietante da
Psicanálise se apresenta no filme “Edward Mãos de Tesoura” através do personagem principal e se manifesta na
contemporaneidade por via da violência. Como objetivos específicos buscam-se analisar como o conceito
Inquietante da Psicanálise se apresenta no filme “Edward Mãos de Tesoura”, por meio do personagem principal
Edward; bem como compreender na perspectiva psicanalítica como os processos de violência se apresentam na
sociedade atual e são representados no filme. Para atender tais objetivos esta pesquisa se caracteriza como
qualitativa, exploratória, documental e psicanalítica. Tendo como principais resultados o aniquilamento e seus
desdobramentos pela prática da violência diante daquele o estranho, o diferente que mobilizou nestas pessoas da
cidade algo do campo inconsciente recalcado, e que foi desqualificado diante de uma lembrança do traumático,
banindo tudo que denunciava suas imperfeições, desejos e vontades.
Palavras-chave: Psicanálise, Inquietante, Violência.

IN EDWARD'S SCISSORS: PSYCHOANALYSIS, VIOLENCE AND THE
INQUIRY
ABSTRACT
The present study is characterized by the analysis of the film "Edward Hands of Scissors", which exposes a
peaceful society that when faced with a new resident "Edward", main character of the plot, is appalled by his
strangeness, because this subject was not like the so-called “normal” ones, but with scissors instead of hands.
This study has as general objective to understand how the concept of Disquieting of Psychoanalysis is presented
in the film "Edward Hands of Scissors" through the main character and is manifested in contemporary times
through violence. As specific objectives, we seek to analyze how the disturbing concept of Psychoanalysis
appears in the film “Edward Hands of Scissors”, through the main character Edward; as well as understanding in
the psychoanalytic perspective how the processes of violence are presented in today's society and are represented
in the film. To meet these objectives, this research is characterized as qualitative, exploratory, documentary and
psychoanalytic. With the main results of the annihilation and its consequences for the practice of violence in
front of the stranger, the different who mobilized in this city something from the repressed unconscious field,
who was disqualified in the face of a memory of the traumatic, banning everything that denounced his
imperfections, desires and wills .
Keywords: Psychoanalysis. Inquiry. Violence.
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1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa se trata de um estudo sobre a relação entre o recalque/renúncia
pulsional, o inconsciente e a sociedade. Especificamente debatemos a relação entre violência,
inconsciente e cultura, conceitos esses interpretados através do texto “O Inquietante” de Freud
(1919/1996). O Inquietante, ou traduzido como um estranho ou infamiliar, em que se propõe
estabelecer uma relação com o inconsciente, e com a violência na contemporaneidade, será
apresentado frente a uma análise teórica de produções psicanalíticas e a possível interpretação
de análise do filme “Edward Mãos de Tesoura”.
Breves apontamentos sobre o filme “Edward Mãos de Tesoura” possibilitam
esclarecer do que a obra trata, e como norteiam os conceitos escolhidos no decorrer do
processo de construção desta pesquisa. O filme foi lançado em 1990 por Tim Burton, com
produção e direção do mesmo. Foi estrelado por Johnny Depp, ator principal da trama e
personagem “Edward”. Trata da história de um homem com mãos de tesouras, criado por um
inventor que morava em um castelo sombrio no alto de uma colina e, que morreu antes
mesmo de finalizar sua criação, deixando de colocar mãos humanas no lugar das tesouras.
Castelo esse, afastado da cidade chamada de Suburbia, onde habitavam sujeitos
pitorescos, em suas casas similares e coloridas, dentro de um contexto pacato e de hábitos
convencionais. “Edward” vivia isolado e não conhecia bem os trejeitos humanos de
convivência social. Um dia, “Edward” foi surpreendido por uma vendedora de produtos de
beleza que adentra a sua casa, e se assusta com esse sujeito com mãos de tesoura. A mulher
diante de “Edward” fica comovida por ele morar sozinho e afastado de uma vida “normal”, e
o leva para sua casa com o intuito de tentar ajudá-lo, causando a curiosidade de toda
comunidade do pequeno lugarejo.
“Edward” foi acolhido por essa família, e manifesta uma incrível criatividade ao
enfeitar os jardins, com cortes artísticos em suas árvores e arbustos. Logo, todos percebendo
seu dom com suas mãos de tesouras, iniciam a solicitação para cortar os cabelos das mulheres
da cidade, modificando, além de seus visuais, a autoestima e autoconfiança dessas mulheres.
Mas, mesmo com todos os benefícios e alegria que “Edward” causou nessa comunidade,
havia alguns sujeitos que não estavam felizes com sua presença. Assim, é disseminada a
desconfiança de “Edward” em toda a comunidade, reproduzindo a ele olhares de reprovação,
e ações de repulsão, sendo ele um sujeito que se torna uma ameaça à integridade física e
moral dessa sociedade. A cidade murmura que “Edward” é um perigo para todos.
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Diante da história fictícia do filme “Edward Mãos de Tesoura”, pode-se interpretar e
refletir frente a alguns recortes de cenas da trama. O fato do próprio “Edward” chamar a
atenção por ser diferente, gera diversas sensações nas pessoas dessa comunidade que já
estavam acostumados com certa normalidade, sendo que com a chegada desse sujeito algo
fugia do “normal” de seu cotidiano. Este despertar da comunidade diante desse novo
integrante, que causa diversas modificações nesse contexto social. O estranhamento, a
familiaridade e a violência que se desdobram no filme e se entrelaçam com conceitos da
perspectiva psicanalítica. Como aspectos sobre o inquietante e o inconsciente, bem como as
relações de violência, temas que para além das telas do cinema, estão presentes de forma
acentuada em nossa sociedade contemporânea. Como ressalta Ceccarelli (2006, p.118) a
relações violentas sempre existiram, mas em cada momento histórico ela se apresenta de um
modo particular e próprio. “[...] Na busca de satisfações substitutivas que mantenham a ilusão
de onipotência, a espécie humana sempre reagiu com violência frente àquilo que ameaça seu
frágil narcisismo”.
O filme “Edward Mãos de Tesoura” pode ser associado aos conteúdos inconscientes,
desta forma, frente à chegada desse diferente o “Edward”, efeitos inquietantes são
manifestados no inconsciente desta sociedade, efeitos estes exprimidos de todo conteúdo
recusado e reprimido dos sujeitos que habitam esta cidade, revelando assim o inquietante,
sendo este, presente dentro de todos nós, desta forma pode-se pensar que as manifestações de
inquietação surgem a partir da relação dialética entre o corpo social e o sujeito.
Pois, segundo Freud (1919/1996), tudo aquilo que não sabemos explicar pela via da
consciência, nos causa certa estranheza e repulsa, e não que seja completamente desconhecido
do sujeito, mas esse inquietante é algo infamiliar, e que deveria permanecer oculto. Porém,
quando emerge para consciência, o estranho-familiar é demais para o sujeito elaborar ou
suportar, e, diante disso, a violência aparece como forma de repressão, diante do que se
encontra recalcado e que seja conscientemente intolerável para sujeito.
Assim, se a Psicanálise tem algo a expressar sobre o fenômeno do Inquietante,
podemos dizer que esse sentimento de angústia frente a uma repressão, deriva de fatores da
representação de pulsões que foram banidas e reprimidas no inconsciente, e diante de
situações, vivências ou impressões, acabam retornando e sendo geradores de angústias diante
do que se parece desconhecido conscientemente para o sujeito, porém definitivamente
familiar para o inconsciente. Tal espécie de sentimento angustiante seria justamente o
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inquietante, e nisso não deve importar se originalmente era ele próprio angustiante ou
carregado de outro afeto (FREUD, 1919/1996).
Sendo assim, o inconsciente não é algo que esteja inalcançável em nossa psique, ou
que seja o contrário da consciência, e se encontre nas profundezas de nossa mente, mas sim é
outro sistema, assim como o consciente que faz parte de nosso aparelho psíquico. Assim,
“Fala-nos de um sistema psíquico — o Ics — que se contrapõe a outro sistema psíquico — o
Pcs/Cs — que é em parte inconsciente (adjetivamente), mas que não é o inconsciente”
(GARCIA-ROZA, 2009, p.170).
Neste sentido, a questão problematizadora, e que norteia a organização deste estudo se
expressa em: Qual a relação entre o personagem principal “Edward”, o conceito Inquietante e
a Violência Contemporânea? Desta forma, o objetivo geral deste estudo se pauta em
compreender como o conceito de Inquietante da Psicanálise se apresenta no filme “Edward
Mãos de Tesoura” através do personagem principal e se manifesta na contemporaneidade por
via da violência.
Os caminhos possíveis para o entendimento deste objetivo geral se estabelecem a
partir dos seguintes objetivos específicos: analisar como o conceito Inquietante da Psicanálise
se apresenta no filme “Edward Mãos de Tesoura”, por meio do personagem principal Edward,
bem como compreender na perspectiva psicanalítica como os processos de violência se
apresentam na sociedade atual e são representados no filme.
Tendo como hipótese de estudo, frente à escuta do filme “Edward Mãos de Tesoura”,
que a violência praticada pelo indivíduo se manifesta pela tentativa de satisfazer seu desejo
reprimido que se revela ao se deparar com o inquietante. Assim, justifica-se importância para
realização deste trabalho, do ponto de vista social, que se pauta na idéia de compreender como
as relações violentas se perpetuam na contemporaneidade, despertados a partir da relação com
o inquietante, ou seja, na relação com os estranhos, diferentes, infamiliares, e que nos
inquietam e nos incomodam, e dizem de nós, com o que reprimimos. Esta relação com o
inquietante tem sido vivenciada por muitos sujeitos, e os seus desdobramentos a partir da
violência se apresentam na sociedade cotidianamente diante dos casos de racismo, homofobia,
transfobia e o próprio feminicídio, sujeitos esses tidos como os estranhos e banidos de uma
relação igualitária no meio social, assim estes são alguns dos exemplos que tem gerado
imenso sofrimento nos indivíduos pertencentes a esta realidade e o respectivo reflexo de uma
sociedade adoecida, desta forma através da interpretação e análise do conceito de inquietante
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e violência observados no filme se propõe estabelecer a relação da teoria psicanalítica
freudiana com os processos contemporâneos da violência.
A relevância científica deste estudo se apresenta na possibilidade de um espaço para
discussão dos aspectos de inquietação/estranheza e violência encontrados em todos os espaços
sociais, no intuito viabilizarem estratégias a fim de minimizar e acolher o estranho que nos
habita. Assim, como o conteúdo estudado é pouco difundido cientificamente, torna-se
possível a partir deste material o estímulo para novas publicações e ações científicas, bem
como discussões acadêmicas acerca do entendimento da subjetividade humana, bem como
dos aspectos inconscientes, e os relativos às questões de violência, geradoras de angústia,
oportunizando construir um novo olhar sobre os processos psíquicos. Sendo, assim, fonte de
estímulo e provocação à comunidade acadêmica, pela via dos estudos relacionados ao tema do
Inquietante, que poderá contribuir cientificamente e socialmente para o entendimento acerca
do sofrimento humano.
Neste sentido, a fundamentação teórica no primeiro momento será percorrida pela obra
freudiana uma concepção do aparelho psíquico do conceito do Inquietante e do Mal Estar na
Civilização, para num segundo momento a partir de uma leitura e uma associação teórica
poder desdobrar uma análise do filme “Edward mãos de tesoura”, a partir da noção
Inconsciente, Inquietante e Violência.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Cabe ressaltar, antes de iniciar estes capítulos que na obra freudiana existem dois
momentos para compreensão do aparelho psíquico, que são divididos em primeira e segunda
tópica estabelecendo assim uma reorganização do aparelho psíquico, neste sentido, expresso
que este estudo se utilizará a partir da compreensão freudiana da primeira tópica
compreendida como inconsciente, pré-consciente e consciente, permitindo assim entender a
passagem e as possibilidades de sustentar o inconsciente de um conteúdo que se expressa,
assim um percurso na primeira tópica permitiria acompanhar os desdobramentos de um
retorno das expressões do inconsciente na cultura.
2.1 O DESPERTAR DO INCONSCIENTE
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O estudo do Inconsciente desenvolvido por Freud fundamenta a Teoria da Psicanálise,
pois a partir dele foi possível expandir outros estudos e conceitos para o entendimento acerca
da psique humana. Nas palavras de Laplanche e Pontalis (1970, p.235), “se fosse preciso
concentrar em uma palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente a de
inconsciente”
O termo da palavra inconsciente é compreendido por vezes, como sendo algo que se
contrapõe à consciência, sendo esta uma divisão e não seria passível de interação entre elas,
porém o inconsciente não se encontra ao contrário do consciente, e sim instâncias com
funções distintas dentro do nosso aparelho psíquico, que por vezes encontra resultados
compreendidos e passíveis de explicações, e outros, produtos deste inconsciente que se
encontra desconhecido, mas sua atividade é vasta e intensa (FREUD, 1912/1996). O
inconsciente é uma instância psíquica normal e inevitável nos processos que constituem nossa
atividade psíquica, já que todo ato psíquico começa como um ato inconsciente, e pode
permanecer assim ou continuar a evoluir para consciência, segundo encontra resistência ou
não.
Segundo Freud (1912/1996), o inconsciente tem uma concepção do elemento psíquico,
como uma memória preservada de forma oculta, inacessível em sua forma real. Por outro
lado, o consciente está ligado na concepção do presente, transmitindo que estamos cientes e
que está representado por significados passíveis de explicação.
Freud (1912/1996) reforçava e buscava provar que a divisão da consciência não
constitui imaginação fantasiosa. Ele começa afirmando que não temos o direito de estender o
significado da palavra “consciente” a ponto de fazê-la incluir uma consciência da qual seu
próprio possuidor não se acha ciente.
[...] podemos discuti-los com o máximo de propriedade como casos de uma divisão
de atividades mentais em dois grupos, e dizer que essa mesma consciência se volta,
alternadamente, para um outro desses grupos (FREUD, 1915/1996, p.176).

Diante das explicações acerca do inconsciente (ics), o ponto de partida citado por
Freud (1915/1996), inicia-se pela explanação que nos processos mentais existem atos
psíquicos, e eles passam por duas etapas, sendo entre elas uma espécie de teste (censura).
Assim, a primeira fase do ato psíquico (ics), é não ser rejeitado pela censura (pcs/cs), se isso
ocorre o ato psíquico (ics) que foi reprimido pela censura volta a ser pertencente ao sistema
inconsciente. Se já conseguiu ultrapassar esta barreira da censura (teste), passará para segunda
fase, e posteriormente pertencerá a outro sistema o consciente (cs), porém mesmo fazendo
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parte deste sistema, ainda não se encontra como consciente (cs), mas pode se tornar. Pois,
dentro do sistema consciente existe a participação de outro agente o pré-consciente (pcs),
projetando uma nova revalidação (teste), para que de fato a representação do ato psíquico
possa se tornar pertencente do nosso consciente.
No mesmo sentido, sustenta Plon e Roudinesco (1998, p. 375):
Em “psicanálise”, o inconsciente é um lugar desconhecido pela consciência: uma
“outra cena”. Na primeira tópica elaborada por Sigmund Freud, trata-se de uma
instância ou um sistema (Ics) constituído por conteúdos recalcados que escapam às
outras instâncias, o pré-consciente e o consciente. (Pcs-Cs). Na segunda tópica,
deixa de ser uma instância, passando a servir para qualificar o isso e, em grande
parte, o eu e o supereu.

E Garcia-Roza (2009, p. 169) corrobora que
Freud não nos fala de uma consciência que não se mostra, mas de outra coisa
inteiramente distinta. Fala-nos de um sistema psíquico — o Ics — que se contrapõe
a outro sistema psíquico — o Pcs/Cs — que é em parte inconsciente
(adjetivamente), mas que não é o inconsciente.

Assim, podemos dizer que a explicação que a psicanálise afirma diante da existência
destes processos mentais inconscientes seriam também inconscientes a si mesmo, e só é
possível percebê-lo quando se tornar semelhante a processos conscientes, a percepções de
mundo existentes e sensações corporais (FREUD, 1915/1996).
É possível que o produto da atividade inconsciente penetre na consciência, mas, para
esta tarefa, é necessário certo esforço e trabalho. No inconsciente não ocorre negação ou
censura, isto é trabalho do consciente, já que no inconsciente uma representação só se
contrapõe a outra devido a menos ou mais força investida (FREUD, 1915/1996).
Neste sentido, Freud (1915/1996) descreve, ainda, sobre o Consciente e o
Inconsciente, que quando uma ideia está em nosso consciente, ela já seria um novo olhar
sobre uma ideia original, pois esta real se encontra em outro lugar o inconsciente, porém é a
única forma possível ao consciente visualizar.
Nas palavras de Garcia-Roza (2009), isso acontece porque há uma mudança funcional
na passagem da representação de um sistema para o outro, em que
Tomemos como referencial o processo de recalcamento. Sabemos que o
recalcamento opera na fronteira entre os sistemas Ics e Pcs/Cs, e que sua função é
proteger o sistema Pcs/Cs das representações ligadas às pulsões e pertencentes ao
Ics. Essas representações, por serem investidas pela pulsão, têm de ser mantidas no
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Ics ou, no caso de terem acesso ao Pcs, são expulsas de volta para o Ics. (GARCIAROZA, 2009, p. 179.)

Freud (1915/1996) afirma que em análise existem processos mentais ocultos que
deduzimos desfrutar de alto grau de independência, sendo recíproco como se nenhum deles
tivesse ligação um com o outro e nem soubessem de sua existência. “[...] Numa consideração
superficial, isso poderia revelar que as ideias conscientes e inconscientes constituem registros
distintos, topograficamente separados, do mesmo teor” (FREUD, 1915/1996, p.180).
Desta maneira, o que a psicanálise tem a dizer sobre estes processos latentes (ocultos),
seria que esses processos fazem parte de um sistema inconsciente, que diferente do consciente
não temos acesso, e pela forma racional não encontramos explicação. Porém, frente às
manifestações que nos deparamos, diante de características que nos parecem estranhas e
inexplicáveis ao que conhecemos se encontram os fragmentos de nossas representações do
inconsciente. “[...] Descritivamente, isso é incontestável, na realidade, porém, o afeto, de
modo geral, não se apresenta até que o irromper de uma nova representação do sistema
consciente tenha sido alcançado com êxito” (FREUD, 1915/1996, p. 184).
A esse respeito, a psicanálise aponta que alguns destes processos psíquicos ocultos
possuem características estranhas e inexplicáveis para nós, mas que de alguma maneira nos é
familiar, tendo em vista que tudo que é estranho, em algum momento, nos foi familiar.
[...] Em suma, deve-se dizer que o inconsciente, continua naquilo que conhecemos
como derivados, que é acessível às impressões da vida, que influencia
constantemente o pré-consciente, e que, por sua vez, está inclusive sujeito à
influência do pré-consciente (FREUD, 1915/1996, p.195).

Ao falar do Inconsciente, Freud (1915/1996) revela que o mesmo possui um centro
que consiste de impulsos carregados de desejos. Desejos esses na busca de encontrar
representantes, a fim de descarregar sua energia. Estes impulsos são variados e nem sempre
coincidem entre si, porém não se fazem distinção, já que entram em um consenso para exercer
uma só finalidade, atingir a realização deste desejo.
[...] Um instinto nunca pode se tornar objeto consciente, só a idéia que o representa,
se o instinto não se prendeu a uma idéia ou não se manifestou como um estado de
afeto, nada podemos conhecer sobre ele (FREUD, 1915/1996, p. 184).

De acordo com Masson (1986) não há indicações de realidade no Inconsciente, de
modo que não se pode distinguir entre realidade e fantasia, quando esta é investida de afeto,
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no que se diz respeito da fantasia do desejo recalcado. Já ao analisar a teoria de Freud, conclui
Garcia-Roza (2009, p. 117-178) que
“O inconsciente é constituído apenas por representações de coisas, ficando as
representações de palavras e o afeto restritos ao sistema pré-consciente-consciente”. Ao
estudar a teoria Freudiana, Garcia-Roza (2009) conclui que são nas lacunas das manifestações
conscientes que temos que procurar o caminho do inconsciente. E, segue afirmando que os
primeiros fenômenos normais que chamaram a atenção de Freud foram à parapraxias, os
chistes e os sonhos, já que tais fenômenos funcionam como indícios seguros do determinismo
psíquico e dos motivos inconscientes. No mesmo contexto, se manifesta Lacan (1979, p.30)
ao chamar de “formações do inconsciente” o sonho, o lapso, o ato falho, o chiste e os
sintomas.
Isso se dá, de acordo com Fromm (1992), porque apenas algumas representações
podem chegar à consciência.
Antes de mais nada, vejamos o conceito de filtro social que determina quais
experiências são permitidas de chegar à consciência. Esse filtro, que consiste numa
língua, numa lógica e costumes (idéias e impulsos tabus ou permitidos,
respectivamente) é de natureza social. É específico em cada cultura e determina o
inconsciente social [...]. O recalcamento de certos impulsos e idéias tem uma função
muito real e importante para o funcionamento da sociedade e, em consequência,
todo o aparato cultural serve ao propósito de conservar intacto o inconsciente social
(FROMM, 1992, p. 80).

Neste contexto, entendendo que de fato não existe outra consciência em nossa
constituição subjetiva, e sim elementos da existência de outros atos psíquicos que carecem de
consciência, desta forma, é possível explicar a mudança de nossa conclusão sobre nós
mesmos e do movimento psíquico realizado pelas instâncias tanto do inconsciente quanto do
consciente, possibilitando assim a compreensão de como o inquietante se manifesta no
sujeito.
2.2 O INQUIETANTE ATRAVÉS DAS TESOURAS DE “EDWARD”
Freud (1919/1996) começa seus estudos e escritos sobre o inquietante trazendo
questões de tradução da palavra “Das Unheimliche”, que é o título de seu texto e que pode
ser traduzido em diferentes línguas, e em nossa tradução para o português se apresenta como,
O infamiliar, O inquietante ou O Estranho. Diante dessas premissas, no intuito de possibilitar
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uma breve introdução, relacionamos as diversas interpretações da palavra do alemão, e
nenhuma de fato a traduz de forma fiel e igualitária.
Assim, será discorrido sobre o inquietante, aquilo que nos gera angústia e que ao
mesmo tempo é desconhecido pela consciência, despertando repulsa em nós por ser um tanto
familiar em nossa psique. Desta forma, a própria tradução da palavra apresenta uma
indefinição, em que as duas são oposições uma a outra, mais complementares entre si, sendo
Heimlich (familiar), e o Unheimlich (o estranho, e infamiliar), e esse estranho se apresentando
como antônimo ao que é familiar (FREUD, 1919/1996).
[...] o mais interessante para nós é que a palavra heimlich ostenta, entre várias
nuances de significado, também uma na qual coincide com seu oposto, unheimlich.
O que é heimlich vem a ser unheimlich. [...] Somos lembrados de que o termo
heimlich não é unívoco, mais pertence a dois grupos de idéias que, não sendo
opostos, são alheios um ao outro: o do que é familiar, aconchegado, e do que é
escondido e mantido oculto (FREUD, 1919/1996, p.337-338).

O inquietante se apresenta na psique de cada sujeito, pois são fragmentos dos desejos
recalcados e barrados pelo consciente em algum momento de nossas vidas. Quando nos
deparamos com alguns objetos, essas representações dos desejos retornam se conectando a
estes, para uma nova tentativa de se tornar consciente, despertando estas inquietações,
projetando novamente à consciência aquele desejo que deveria permanecer escondido,
estabelecendo um conflito interno, e gerando angústia frente aquilo que não conhecemos.
Porém, nos é muito familiar, mas não se sabe da onde (FREUD, 1919/1996).
Primeiro, se a teoria psicanalítica está correta ao dizer que todo afeto de um impulso
emocional, não importando sua espécie, é transformado em angústia pela repressão,
tem de haver um grupo, entre os casos angustiantes, em que se pode mostrar que o
elemento angustiante é algo reprimido que retorna. Tal espécie de coisa angustiante
seria justamente o inquietante, e nisso não deve importar se originalmente era ele
próprio angustiante ou carregado de outro afeto (FREUD, 1919/1996, p.18).

Segundo Freud (1915/1996) a satisfação de uma pulsão que se encontra sob repressão
seria possível. Embora aconteça uma dualidade, pois no contexto esta satisfação seria
completamente agradável a si mesma, porém desagradável no ponto de vista de ser
irreconciliável a outras exigências e intenções de nossa atividade psíquica. Causando prazer
de um lado e desprazer de outro. Desta forma, o trabalho da repressão é propiciar um contra
investimento maior de força motora do desprazer, adquirindo mais vigor do que pode ser
obtida na satisfação, afastando qualquer conteúdo que deve permanecer inconsciente. Assim,
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a repressão não está ativa a todo o momento, ela surge quando temos um conflito marcante
entre o material inconsciente e o material consciente.
Assim, mediante a outro conflito, este sendo na compreensão de Freud seu grande
incentivo para se desdobrar sobre o conceito de inquietante, seriam pelos estudos já realizados
pela estética literária, que pautavam quase por completo somente artifícios do belo, dos contos
fantásticos e perfeitos, deixando de lado outros olhares que por via deveria também ser
compreendida e estudada, como o horripilante, o estranho e o diferente.
Neste sentido, se de um lado os estudos sobre a estética seriam para descrever o que é
o belo, a psicanálise parte do princípio dos estudos da estética para caracterizar o lado
esquecido e marginalizado, que se apresenta na constituição de nosso sentir, e se apresenta na
psique humana (FREUD, 1919/1996).
Desta forma, para Freud (1919/1996) as questões para a visão da estética pautam seus
trabalhos de forma positiva e atraente do belo, deixando de lado o olhar inquietante do
desconforto, doloroso e repulsivo, que se dá por razões tanto sociais, quanto por questões que
se encontram em conflito para todos os sujeitos.
“O inquietante” é um desses domínios, sem dúvida, relaciona-se ao que é terrível, ao
que desperta angústia e horror, e também está claro que o termo não é usado sempre
num sentido bem determinado de modo que igualmente equivale ao angustiante. É
lícito esperarmos, no entanto, que exista um núcleo especial [de significado] que
justifique o uso do termo conceitual específico (FREUD, 1919/1996, p. 329-330).

Tendo em vista que todos são surpreendidos em algum momento de sua trajetória de
vida com situações inquietantes, o que se pode ressaltar é que a manifestação da inquietude
humana seria justamente fragmentos de desejos ocultos que não conseguimos decifrar, mas
que de alguma forma nos parece familiar. Esse desconhecido manifesta inquietação
angustiante no sujeito, de alguma forma, na tentativa de evitar o desprazer o sujeito projeta
repulsa a tudo que lhe causa essa impressão, justamente por ser um sentimento além da sua
capacidade consciente para explicação.
[...] a condição essencial para que surja o sentimento do inquietante é a incerteza
intelectual. O inquietante seria sempre algo que nós achamos desarvorados, por
assim dizer. Quanto melhor a pessoa se orientar em seu ambiente, mais dificilmente
ter a impressão de algo inquietante nas coisas e eventos dele (FREUD, 1919/1996, p.
332).
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Neste sentido, sentir-se sob impressões inquietantes são constantes no decorrer da
vida, pois o conhecimento sobre todas as coisas e nossa autocrítica são fatores que sempre
irão nos escapar, em certos momentos.
2.3 O MAL ESTAR E VIOLÊNCIA EM SUBURBIA
O mal estar produzido pela sociedade contemporânea se apresenta na ideia de não
sermos mais donos de nossas vontades e desejos. Isso se dá a partir de que estruturas rígidas
impostas pelas regras sociais e paradigmas criados para manter a ordem da sociedade, são
rupturas que criam a estagnação dos sujeitos no que corrobora para satisfação pulsional. Pois
por um lado, viver em sociedade já apontada pela história da humanidade nos causa mal estar,
nos causa angústia, não é sem desafio, sem sofrimento que a gente vive em sociedade e
vivemos em sociedade justamente porque não conseguiremos sobreviver sozinhos, então a
civilização se faz em nome das renúncias de satisfações individuais.
A relação dual narcísica, na mortal armadilha da ilusão da completude imaginária, é
convocada como eixo estruturante da subjetivação contemporânea. Deveríamos,
portanto, passar do paradigma da estrutura neurótica para analisar o potencial
heurístico da perversão em lançar luz sobre o mal-estar na atualidade (CAMPOS,
2007, p.186).

Desta forma, o sujeito ao se deparar com o imaginário criado por uma sociedade que
valoriza questões que se apropriam na formação de sujeitos superficiais, e que anulam seus
desejos e prazeres, produzem uma sociedade reprimida, que contrapõe aos aspectos narcísicos
de satisfação dos desejos individuais, facilitando a projeção de uma sociedade à margem do
sofrimento e do adoecimento psíquico.
Desse modo, configura-se a tese de que a pós-modernidade seria decorrência da
falência dos projetos sociais de superação do mal-estar, levando à ruína do sujeito
epistêmico e do indivíduo social, e consequente ameaça de niilismo de relativismo
cultural (CAMPOS, 2007, p.186).

Sendo assim, o sujeito inserido em um contexto social entrelaçado por preceitos
impostos para normatização da população, se encontra paralisado diante do seu fazer
enquanto social, e da busca de exercer todo seu desejo enquanto ser de pulsão e libido que foi
exprimido por toda pauta de ajustamento contemporâneo e sócio-político.
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[...] em geral as pessoas usam medidas falsas, de que buscam poder, sucesso e
riqueza para si mesmas e admiram aqueles que os têm, subestimando os autênticos
valores da vida. E, no entanto corremos o risco, num julgamento assim genérico, de
esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida psíquica (FREUD, 1930/2010,
p.7).

A busca pela aprovação e formas por vias fáceis de prazer acabam por escapar e não
gerar satisfação ao sujeito se tornando o princípio de toda angústia e sofrimento psíquico do
ser humano. Todavia, uma sociedade que valoriza bens materiais, acessões ao sucesso
financeiro e outras características apresentadas nos tempos de hoje, distanciam o indivíduo de
sua singularidade, de seu conhecimento sobre seus desejos e fragilidades no decorrer deste
percurso de vida.

Como vemos, o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do
princípio do prazer. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho psíquico
desde o início. Não pode haver dúvida sobre sua eficácia, ainda que o seu programa
se encontre em desacordo com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto
com o microcosmo. Não há possibilidade alguma de ele ser executado; todas as
normas do universo são-lhe contrárias (FREUD, 1930/1996, p.50).

Neste sentido, podemos notar que ao falar sobre a violência temos a compreensão que
desde o início da humanidade a relação com ações violentas se perpetuam na sociedade, se
expressando como fonte de repressão aos sujeitos que não se adequaram às normas propostas
pelos grandes governantes de sua época, e oprimidos pela necessidade de controle e poder que
gostariam de exercer diante das massas.
Entretanto, a história nos mostra que a violência tem estado presente desde a aurora
da humanidade: guerras sempre existiram; civilizações sempre dominaram outras; os
grandes descobrimentos foram acompanhados de uma virulência sem precedentes,
tal como a destruição das grandes civilizações das Américas; a intolerância religiosa
levou à queima das bruxas em praça pública; os regimes totalitários, e a queda
desses regimes, tudo isso são exemplos da violência na civilização (CECCARELLI,
2006, p.113).

Neste contexto, a violência além de estar presente em nossa história e na constituição
da humanidade, se encontra intrinsecamente como pertencente ao desenvolvimento do ser
humano. Ao expressar que todo sujeito, em sua constituição, transita por aspectos de
violência, se torna inadmissível para o entendimento da sociedade este tipo de afirmação, pois
verbalizar a violência é obter a generalização do negativismo. Outrora, pela questão que nem
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os sujeitos, e nenhuma sociedade, se encontram disposta a afirmar que a violência está
presente em seu cotidiano.
Passando direto ao que nos importa, a violência, neste como em outros trabalhos do
gênero, ou é tratada como um tabu, cercado e protegido do pensamento, por uma
aura romântico-pessimista, indicativa, talvez, de "nobreza intelectual"; ou é
considerada o zero e o infinito da existência do sujeito, tornando-se uma espécie de
categoria a priori irredutível a qualquer análise. Indo de um pólo a outro, a
psicanálise entra no compasso das ideologias modernas. Fala da violência diluindo
seu impacto e atenuando seu horror. Pois, no momento em que a define como
sinônimo da morte, do que há de impensável e intocável na experiência humana,
sacraliza-a. E, no momento em que a define como, a "condição de possibilidade
natural" do existir humano (dado seu caráter de impulsão primeira e permanente do
psiquismo), banaliza-a. A violência torna-se o trivial variado de toda atividade ou
experiência psíquicas, dando seu toque ao inconsciente, ao sonho, à sexualidade, a
relação inevitável como o outro, etc (COSTA, 1986, p. 14).

Segundo Souza (2018), as manifestações de violência fazem parte da constituição
subjetiva do indivíduo. E isso, não é o mesmo que diminuir a gravidade de ações destrutivas e
violentas praticadas por pessoas, que em nome de seu desejo inconsciente, se dispõe a ver o
sofrimento do outro. Entretanto, significa relevar que o humano no plano coletivo e no plano
singular necessitam recorrer a valores éticos (filosóficos, culturais, religiosos), e mesmo a
sanções e punições, para controlar e cercear seus impulsos violentos e destrutivos (SOUZA,
2018, p. 472).
Neste sentido, cabe ressaltar que ações violentas são praticadas para satisfação do
prazer subjetivo e inconsciente do sujeito em observar o sofrimento do outro, e por
necessidade de transbordar as regras sociais impostas. Assim, o sujeito reverbera pela
violência todo desejo reprimido pelo contexto sociocultural em que se encontra inserido.
A violência, individual ou coletiva, funciona como uma “solução”, uma saída aos
problemas de identidade. A renúncia à satisfação pulsional, decorrente da
organização social moderna, pode levar o psiquismo a procurar outras formas de
satisfação associadas à violência. Para o autor, algumas práticas violentas funcionam
como formações substitutivas, possibilitando que os componentes agressivos das
pulsões recalcadas possam ser descarregados (SOUZA, 2018, p, 472-473).

Assim, o sujeito como forma de driblar a castração, e em busca da satisfação de seu
princípio de prazer, encontra pela forma da violência a gratificação por todas as questões
reprimidas. Como aponta Ceccarelli (2006):
[...] não há encontro com o outro que não nos remete à diferença à castração, logo, à
agressividade; não há satisfação que console o narcisismo abandonado; não existe
contexto social – independentemente do modo de produção – que esteja isento de
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criar situações que rompam o laço social produzindo violência (CECCARELLI,
2006, p.118).

Toda satisfação pulsional e narcísica que o sujeito tenta restaurar pela prática da
violência com o outro, em busca de restabelecer a falta e o desconhecimento sobre si mesmo,
se caracteriza pela ruptura no seu desenvolvimento infantil em que toda libido era investido a
si próprio. E, no decorrer de seu crescimento essa projeção é rompida e reprimida, desta
forma, a via possível subjetiva que este sujeito encontra para reencontrar que lhe falta, e se
reconhecer perante ao mundo se reverbera pela prática da violência.
A satisfação pulsional via narcisismo (primário) é um dos primeiros recursos usados
pelo psiquismo humano para driblar a castração. Se nos reportarmos às
extravagâncias das classes dominantes ao longo da história – aristocracia, realeza,
“ditaduras” comunistas ou capitalistas, dificilmente acharemos diferenças em termos
de economia psíquica na busca de objetos que mantenham a ilusão da eliminação da
falta e da volta ao paraíso perdido do narcisismo primário (CECCARELLI, 2006, p.
114).

Assim, a violência acompanha a civilização em toda sua história, desmistificando que
sua prática seja restrita a consciência do sujeito, por se encontrar presente em toda trajetória
da civilização, vindo ao encontro dos pensamentos psicanalíticos que determina que todo
sujeito se ampara e se constitui a partir de sua subjetividade, pulsões e seu inconsciente
(SOUZA,2018, p.472).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia proposta neste trabalho se pauta na modalidade de pesquisa qualitativa,
exploratória, documental e psicanalítica, tendo em vista que o objeto da pesquisa se propõe
em analisar recortes do filme “Edward mãos de tesoura”, e sua relação com conceitos da
psicanálise propostos por Freud nos escritos sobre o Inquietante, interpretando a relação dos
mesmos com a possível prática da violência e o mal estar contemporâneo.
Nesta pesquisa, quanto à abordagem se caracteriza por uma pesquisa qualitativa.
Segundo Gil (2002) nas pesquisas qualitativas o conjunto do material a ser estudado é
reexaminado e modificado constantemente, a fim de produzir novas ideias e significações
mais amplas.
A pesquisa qualitativa tem como objetivo o estudo de escritos já produzidos a fim de
obter um novo olhar, ou somente ampliá-lo, a fim de produzir tanto para comunidade
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acadêmica, quanto para sociedade, novas percepções e conhecimentos acerca das produções
científicas.
A pesquisa qualitativa responde a questão muito particular. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja,
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis
(MINAYO, 1994, p. 21-22).

Em conjunto com elementos exploratórios que fazem parte desse estudo, temos a
noção da significação da escolha desses procedimentos como pertencentes e fundamentais
para realização desta pesquisa. Neste sentido, Gil (2008) apresenta a pesquisa exploratória
como um olhar amplo, e como fonte de aproximação do objeto de estudo escolhido, partindo
do princípio que o objeto escolhido se encontra pouco difundido e explorado, dificultando
formas possíveis de formulação de hipóteses mais precisas e operacionalizáveis.
Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma
investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se
necessário seu esclarecimento e delimitações, o que exige revisão da literatura,
discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo
passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante
procedimentos mais sistematizados (GIL, 2008, p. 27).

Frente ao processo metodológico desta pesquisa, cabe incluir o método documental,
pois a partir dos estudos de documentos frente ao tema escolhido, estes são fundamentais para
o entendimento científico a partir da coleta de dados, e ocupa um papel principal na retórica
da compreensão de questões para além da comunidade acadêmica, mas que são
frequentemente praticadas na contemporaneidade.
A pesquisa e as fontes documentais são importantes como metodologia, pois
permitem pensar as práticas feitas por nós, em uma determinada sociedade,
marcando o tempo e o espaço em que ocorreram enquanto vetores relevantes ao
olhar do pesquisador atento. A história e a psicologia auxiliam a romper com as
cristalizações instituídas e naturalizadas, na medida em que se ocupam do estudo
documental (LEMOS et al, 2015, p. 467).

Neste conjunto de elementos para a produção científica desta pesquisa, se encontra a
base principal para a mobilização do interesse do tema escolhido, a teoria psicanalítica e o
método da psicanálise, que são fornecidos neste estudo, tanto como teoria, quanto prática, e
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considerando a premissa que a psicanálise por si só é seu método de prática, quando sua
própria metodologia de estudo.
Pautada pela dimensão do enunciado e da enunciação do discurso, a pesquisa
psicanalítica produz conhecimento interceptando a transmissão de dogmas e de
idealizações, mediante o conhecimento de uma série de contextos e histórias,
acrescido de articulações fora da história oficial (DOMINGUES; ROSA, 2010, p.
182).

Em decorrência de a pesquisadora estar diante do material a ser pesquisado, este
estabelece uma relação de análise, sendo a escuta e transferência a possibilidade de
estabelecer uma relação para interpretação do material a ser analisado, recontando essa
história a partir de novos pontos de vista sobre a temática. De tal modo que “[...] o campo
observacional é construído na interação entre o pesquisador e seu interlocutor, num processo
de realimentação (transferência) (DOMINGUES; ROSA, 2010, p.185).
Neste contexto, Domingues e Rosa (2010) apresentam como a escuta também faz
parte do processo de análise, porém pode ser o maior entrave do analista/pesquisador, pois
diante do material a ser analisado, o pesquisador se defronta com suas próprias resistências
diante das possíveis fragilidades e familiaridades que vão se apresentando no seu objeto de
pesquisa escolhido.
A construção do conhecimento desta pesquisa percorreu o caminho da busca de
aspectos do filme que se relacionassem com o tema proposto para interpretação e análise.
Neste sentido, a coleta de dados se utilizará dos textos de Freud, e de outros autores pós
freudianos, para estabelecer relações com os recortes do filme “Edward mãos de Tesoura”.
A metodologia utilizada neste estudo para a análise de dados se refere à relação entre o
saber psicanalítico se entrelaçando com os recordes do filme “Edward Mãos de Tesoura”.
Buscou atingir uma reflexão acerca das questões de violência que se apresentam tanto
fundamentadas pela psicanálise, quanto pelo mal estar contemporâneo, a fim de fundamentar
teoricamente, quando metodologicamente a partir da psicanálise.
O método para alcançar sua mensagem tem como via de acesso a palavra. O saber, a
criação de novos saberes, só será instaurado pela transferência que supõe a relação
de pelo menos dois inconscientes, a escuta de um outro. A psicanálise porta uma
dimensão própria de sujeito e de objeto, a qual constitui o seu método específico de
pesquisar e em que o desejo do pesquisador faz parte da investigação e o objeto da
pesquisa não é dado a priori, mas sim produzido na e pela investigação
(DOMINGUES; ROSA, 2010, p. 182).
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Nesta análise se propõe também a atentar para a reflexão da escolha do objeto, neste
caso o filme proposto, quanto aos caminhos percorridos para a relação entre a pesquisa e a
pesquisadora.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo iremos caminhar para a compreensão e as reflexões realizadas diante da
análise do filme “Edward Mãos de Tesoura”. Buscou-se entrelaçar os recortes do filme, que
supostamente vem ao encontro da temática do Inquietante, produzida por Sigmund Freud em
1919, e sua conexão com as questões de Violência e o Mal-Estar Contemporâneo, que se
desdobram também no filme citado.
Desta forma, a apresentação dos resultados e discussões deste estudo não seguirá por
explicitar os recortes de forma cronológica do filme “Edward Mãos de Tesoura”, mas sim,
em relacionar aspectos escutados pela pesquisadora, que se defronta com o tema escolhido, e
de modo que possam ser apresentados como em uma relação analítica, do encontro entre o
analista e o analisado, ou da pesquisadora e o filme.
No decorrer dos estudos realizados para esta pesquisa, pode-se observar que os
conceitos do Inquietante, Inconsciente, Violência e o Mal Estar Contemporâneo não se
apresentam separadamente na constituição subjetiva dos sujeitos, e nas formações sociais,
mais se expressam entrelaçadas como pertencentes à criação dos mesmos.
Assim, para melhor compreensão do leitor sobre cada aspecto discutido nesta
pesquisa, as relações apresentadas entre os recortes do filme “Edward Mãos de Tesoura” e os
fundamentos psicanalíticos, e todos os conceitos selecionado pela pesquisadora, serão
discorridos em dois capítulos. Esta organização foi feita com o intuído de expor a conexão do
ato elaborado perante o objeto (filme) que permeia este estudo, seguido pela apresentação de
algumas imagens do filme em questão, para aproximação do leitor com cada contexto traçado.
4.1 EDWARD E ESSE O INQUIETANTE
No filme, “Edward” é um sujeito que apresenta características incomuns, e estranhas
frente aos outros sujeitos que habitam a comunidade exibida no filme. Essas peculiaridades
derivam de traços físicos, como tom da pele, cicatrizes e tesouras no lugar de mãos, além de
suas vestimentas cheias de fivelas, em uma roupa inteira preta, como um macacão, aos meus
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olhos algo muito similar de uma lembrança sadomasoquista de uma prática sexual com as
cores do “Edward” lembra algo muito erótico frente aos tons das roupas, diferentemente das
encontradas nos sujeitos da cidade, que são retratadas por trajes mais “comuns”, como
camisas, calças, blusas e vestidos, mas sempre em tons pastéis, em comprimentos sempre
recatados e sem muita exposição.

Imagem 1: Edward, o Estranho
Fonte: Tim Burton (1990)
Estas peculiaridades de “Edward” estão relacionados ao que Freud (1919/1996)
considera como inquietante, pois
[...] o efeito inquietante é fácil e frequentemente atingido quando as fronteiras entre
a fantasia e a realidade é apagada, quando nos vem ao encontro algo que até então
víamos como fantástico, quando um símbolo toma a função e o significado pleno do
simbolizado, e assim por diante (FREUD, 1919/1996, p. 364).

Neste sentido, podemos pensar que “Edward” seria justamente esse estranho e
inquietante para esta sociedade habituada com conceitos “normais”, tanto de comportamento
social, quanto de aspectos físicos. Nesse caso, somos capazes de refletir: se vivêssemos todos
iguais, não seria justamente isso o inquietante? E a chegada de “Edward” nesta cidade perfeita
cercada por tons pastéis, causa a ruptura desse mundo perfeito e encantado onde o diferente
não tem espaço, mobilizando o inquietante, que habitava cada sujeito daquela comunidade, já
que
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Restam apenas algumas coisas a acrescentar, pois com o animismo, a magia e a
feitiçaria, a onipotência dos pensamentos, a relação com a morte, a repetição não
intencional e o complexo de castração nós praticamente esgotamos os fatores que
transformam algo amedrontador em inquietante (FREUD, 1919/1996, p.362).

O que mais inquietante que uma cidade construída por casas todas exatamente iguais,
uma do lado da outra, em uma comunidade exatamente constituída de uma rotina rígida e
contínua, que não encontra espaço para possibilitar a singularidade e a realização de seus
desejos, dentro de padrões muito particulares de convívio estabelecidos entre eles?

Imagem 2: A cidade Inquietante
Fonte: Tim Burton (1990)
E se considera pertinente destacar aspectos do Inquietante pelas palavras de Freud
(1919/1996), pois acrescenta que
[...] o inquietante que se vivência depende de condições muito menos numerosas.
Creio que ele se enquadre plenamente em nossa tentativa de solução, que sempre
remonta a algo reprimido, há muito tempo conhecido. [...] consideramos o
inquietante da onipotência dos pensamentos, da imediata satisfação dos desejos, das
forças ocultas nocivas, do retorno dos mortos (FREUD, 1919/1996, p. 368-369).

Além das casas padronizadas, a chegada de “Edward” na cidade provoca muita
curiosidade da vizinhança, pois todos querem saber quem é o homem estranho que chega a
seu território. Todavia quem tem o primeiro episódio de inquietação é justamente “Peg”, uma
mulher moradora desta cidade, que no fracasso referente a venda de seus produtos de beleza
em sua comunidade, avista o castelo ao alto da colina, tido por todos como mal assombrado, e
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que seria uma parte constituinte dessa sociedade, porém um lugar excluído e esquecido por
todos como parte integrante da mesma.

Imagem 3: Personagem “Peg” diante do seu encantamento e inquietação
Fonte: Tim Burton (1990)
“Peg” encara esse castelo como uma nova possibilidade de venda. Sua chegada ao
local lhe causa um encantamento diante da beleza interior do lugar, com esculturas nos
jardins. Mas, em contraponto expressava estranhamento e medo por sua arquitetura exterior
de um castelo escuro, imenso e esquecido. Neste sentido, a personagem “Peg” se depara com
o inquietante, quando mesmo diante da beleza, que encontra na chegada do castelo, adentra
esse lugar proibido pela comunidade, e que reverbera um espaço conhecido e familiar, no
entanto reprimido, já que, todavia era considerada uma zona estranha e amaldiçoada.
Podemos ainda refletir sobre “Peg”, no aspecto referente a essas novas possibilidades que
podem ser para além de uma oportunidade de venda, mas sim uma alternativa, que no
encontro com esse diferente ela igualmente possa ter uma possibilidade ser diferente também,
que possa mudar, se transformar e evoluir.
Essas primeiras elaborações podem ser relacionadas de encontro com nossa
organização psíquica e das funções do inconsciente, e que se conecta relativamente com o
inquietante, visto que este inconsciente faz parte de nossa constituição humana. Entretanto,
deriva de um lugar que não conhecemos, que é imenso e vasto, nas quais se encontram nossos
desejos e pulsões, confrontando as barreiras e repressões de nosso pré consciente e consciente.
Assim, nota-se como precisas as palavras de Freud (1919/1996):
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Como o efeito inquietante do retorno do mesmo pode remontar à vida psíquica
infantil é algo que posso apenas mencionar aqui, indicando para isso uma exposição
detalhada, já pronta, realizada em outro contexto. Pois, no inconsciente psíquico
nota-se a primazia de uma compulsão a repetição vinda dos impulsos instintuais,
provavelmente ligada à íntima natureza dos instintos mesmos, e forte o suficiente
para sobrepor-se ao princípio do prazer, que confere a determinados aspectos da
psique um caráter demoníaco, manifesta-se claramente ainda nas tendências do bebê
e domina parte do transcurso da psicanálise do neurótico. As considerações
anteriores nos levam a crer que será percebido como inquietante aquilo que pode
lembrar essa compulsão de repetição interior (FREUD, 1919/1996, p. 356).

Esse lugar escuro, imenso, e por vezes esquecido, que nos causa estranheza e medo,
que desperta a inquietude humana, seria justamente o nosso inconsciente carregado de desejos
e representações pulsionais, que consegue escapar das barreiras impostas pelo pré-consciente
e consciente, e vem a luz de nossa realidade. Porém, como deriva de um lugar desconhecido
conscientemente para os sujeitos, e tido como não pertencentes de sua constituição, tomamos
por reprimi-los, desqualificamos. Mas, a inquietação surge uma vez que entendemos como
estranho, inquietante e infamiliar algo que também nos remete impressões do que é nosso,
familiar, íntimo, e conhecido de sua constituição singular, mas tentamos a todo custo diante
do desprazer manter oculto.
A análise de casos do inquietante nos levou à antiga concepção do animismo, que se
caracterizava por preencher o mundo com espíritos humanos, pela superestimação
narcísica dos próprios processos psíquicos, a onipotência dos pensamentos e a
técnica da magia, que nela se baseia, a atribuição de poderes mágicos
cuidadosamente graduados a pessoas e coisas estranhas, e também por todas as
criações com que o ilimitado narcisismo daquela etapa do desenvolvimento
defendia-se da inequívoca objeção da realidade (FREUD, 1919/1996, p. 359).

Outro recorte que possibilita a interpretação frente ao inquietante provém do encontro
de “Edward” com algumas mulheres da cidade, por estarem muito curiosas com chegada
deste estranho visitante, e indo até a casa de “Peg” solicitando a ela que apresente seu
hóspede. Desta forma, “Peg” marca um churrasco em sua casa, para marcar essa apresentação
de “Edward” à comunidade, e neste encontro todos compartilham as boas vindas a “Edward”,
cada um de seu jeito particular. Porém, em um momento da trama, uma das moradoras, a
religiosa “Esmeralda”, adentra a festa verbalizando sobre “Edward” ser uma obra do diabo, e
que todos iriam se arrepender por estarem o acolhendo em sua cidade.
Nesta perspectiva, “Esmeralda” é tomada pela inquietação de acreditar que “Edward”
seria justamente o diabo, ou como ela mesmo cita obra dele. Frente a isso, ela se defronta com
aquilo que ela mais temia e reprimia, uma possível lembrança do infantil ao terrível medo de

23

ser castigada por esse “enviado do diabo”, e estava ali bem diante de seus olhos, fazendo com
que ela recordasse de uma angústia, advinda possivelmente de um recalque pulsional, que a
fez realizar a ligação de “Edward” com possível trauma infantil.

Imagem 4: Edward, obra do satanás
Fonte: Tim Burton (1990)
Sobre esta experiência parecem relevantes os apontamentos de Freud (1919/1996), já
que
Tais impulsos são revelados pelo olhar, mesmo quando têm negada a expressão em
palavras, e quando alguém se destaca por características evidentes, sobretudo de
natureza indesejada, acredita-se que sua inveja alcançará particular intensidade e
será convertida em ação. Teme-se, portanto, uma secreta intenção de prejudicar, e
supõe-se, por determinados indícios, que esse propósito tenha força para ser levado a
efeito (FREUD, 1919/1996, p. 359).

E como último delineamento de análise em relação ao conceito inquietante e o filme
“Edward Mãos de Tesoura” se pauta na própria inquietação que “Edward” sente ao se
esbarrar com fato de que todos daquela comunidade, que por hora tinham o acolhido, agora
passavam por renegá-lo. “Edward” não compreendia porque parte das pessoas que habitavam
a comunidade estava com medo dele, julgando-o e promovendo reivindicações com o intuito
expulsá-lo daquele lugar. Mais uma vez os apontamentos de Freud (1919/1996) parecem
pertinentes para compreender esta vivência, sendo que
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[...] Parece que todos nós, em nossa evolução individual, passamos por uma fase
correspondente a esse animismo dos primitivos, que em nenhum de nós ela
transcorreu sem deixar vestígios e traços ainda capazes de manifestações, e que tudo
que hoje nos parece “inquietante” preenche a condição de tocar nesses restos de
atividade psíquica animista e estimular sua manifestação (FREUD, 1919/1996, 359).

Imagem 5: A Transformação feita por Edward
Fonte: Tim Burton (1990)
Sendo que até então “Edward” tenha propiciado transformações positivas, sua chegada
vem de encontro com modificações internas e externas da cidade, através de sua habilidade
com as tesouras. “Edward” esculpiu os jardins das casas, fazendo esculturas incríveis a
pedidos das pessoas, cortou os cabelos das mulheres, permitindo não só a libertação de seus
desejos, como o encontro com sua autoestima, e também atendendo prontamente aos pedidos
de todos que o solicitavam. Neste sentido, eram intensamente inquietantes a “Edward” esses
atos e sentimentos que a comunidade estava por exercer contra ele. Apesar disso, podemos
refletir sobre o pensamento do “corte” que ocorre com a chegada de “Edward” nessa
comunidade, e até que ponto eles estariam disponíveis para essa grande mudança.
O que revalida ao que Freud (1919/1996) já dizia, que o que desperta o sentimento
inquietante em nós, seria justamente impressões dos sentidos, pessoas, coisas e as vivências
de certas situações, que em determinadas vezes acontecem em caráter velado pelo sujeito.
Porém, aparece frente a uma espécie de coisa assustadora, conectando sua relação ao que há
de muito conhecido, e bastante familiar em suas experiências.
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Neste contexto, podemos pensar nesse capítulo algo de um fascínio da comunidade
frente ao diferente e uma possibilidade de transformação, para em outro momento no encontro
com a diferença com esse que é diferente uma mobilização de uma lembrança infantil, para
que em um ponto seguinte acontece-se uma inquietação e a produção de uma violência da
cidade frente a este que era diferente.
4.2 EDWARD, A VIOLÊNCIA E O MAL-ESTAR DE SUBURBIA
Dando continuidade a proposta desta pesquisa, observamos alguns recortes realizados
no tópico acima, que explicam porque surgem nas pessoas o inquietante, daquilo que
consideramos tão estranhos a nós, refere-se inteiramente a familiaridade de nossa existência.
Neste sentido, essa estranheza e inquietação diante da negação e renúncia de nossos desejos e
pulsões, que mobilizam nossa singularidade, possibilitam a sensação de mal estar social, e a
prática da violência, como fonte e caminho possível para realização dos nossos desejos
renunciados, ou como fonte de estabelecer as normas e leis de uma sociedade.
A violência, diríamos, por tudo que é possível constatar e demonstrar, é um artefato
da cultura e não seu artífice. Ela é uma particularidade do viver social, um tipo de
“negociação”, que através do emprego da força ou da agressividade visa encontrar
soluções para conflitos que não se deixa resolver pelo diálogo e pela cooperação.
Não vemos como inferir desta presença constante da violência na história do homem
sua suposta condição de ponto alfa da cultura ou de viga mestra da ordem social
(COSTA, 1986, p.47).

Nesse sentido, em um dos recortes selecionados para fundamentar essa conexão com o
filme “Edward Mãos de Tesoura”, iniciam-se quando “Edward” é convidado por “Jim”,
namorado de “Kim”, a abrir a fechadura da porta de um quarto de sua casa para roubar
pertences trancafiados de seu pai, para compra de uma caminhonete que deseja, porém não
tem dinheiro para tal. “Edward” é estimulado a realizar esse ato, pois tem sentimentos por
“Kim”, e no intuito de agradá-la e mostrar seus sentimentos a ela, acaba por aceitar essa
solicitação.
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Imagem 6: Edward, acusado de roubo
Fonte: Tim Burton (1990)
Os escritos de Freud (1930/1996) nos levam a compreender este ato que envolvem
“Edward” e “Jim”
A primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a garantia de
que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor de um indivíduo. Isso não
acarreta nada quanto ao valor ético de tal lei. O curso ulterior do desenvolvimento
cultural parece tender no sentido de tornar a lei não mais expressão da vontade de
uma pequena comunidade - uma casta ou camada de uma população ou grupo racial
-, que, por sua vez, se comporta como um indivíduo violento frente a outros
agrupamentos de pessoas, talvez mais numerosos. O resultado final seria um estatuto
legal para o qual todos - exceto os incapazes de ingressar numa comunidade contribuíram com um sacrifício de seus instintos, que não deixa ninguém novamente com a mesma exceção - à mercê da força bruta (FREUD, 1930/1996,
p.62)

Ainda, revalida Costa (1986), pois aponta que
[...] foi com o intuito de mostrar de modo o pensamento moderno habituou-se a
pensar na violência como um verdadeiro “instinto” da história e da cultura. Ou,
então, como um substituto do “Fiat” divino. Segundo Bourdieu e Passeron,
concluímos que não existe cultura sem seleção arbitrária de significações e
imposição dessas significações através da ação pedagógica. E como esse arbitrário
cultural é produto de um necessário sociológico, reprodutor das relações de força, o
sopro fundador da cultura é a violência. Todo ato de reprodução é simbolicamente
violento (COSTA, 1986, p. 18).
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Assim, “Jim” além de querer roubar seu pai, também enxerga “Edward” como
ameaça, e ao se deparar com falha de seu ato, pois na entrada de “Edward” é disparado um
alarme e “Edward” fica preso dentro da sala. Jim deixa-o dentro da sala, se eximindo da
responsabilidade, e deixando toda a culpa recair sobre “Edward”. Assim, o entendimento
sobre esse fato seria nada mais de que pelo insucesso de seu roubo em não satisfazer sua
vontade, a responsabilidade que caíra sobre “Edward”. E a suposta visão até, então, que
“Edward” despertou de forma positiva na sociedade se modificará, em que ele será observado
agora como um sujeito perigoso e ladrão, ameaçando a integridade e os bons costumes da
cidade. Mas de fato a algo na presença de “Edward” que mobilizou lembranças, questões e
fantasmas inconscientes em “Jim”, que prepara toda uma cena pegar o “Edward”, mas quem
tem o desejo de roubar e quem é pego e deflagrado na realidade é justamente o “Jim” com
seus desejos, seus recalques, sua agressividade e violência. Desta forma, “Edward” que era
uma ameaça para “Jim” se encontra aniquilado por ele. Assim, o que é abordado por Costa
(1986) é interessante para o entendimento do vivido.
[...] o homem é o lobo do homem, Freud sempre procurou mostrar o que havia de
destrutivo e agressivo no comportamento e nos desejos mais recônditos do sujeito.
Depois de seu estudo sobre a pulsão de morte, esta crença tendeu a firmar-se e,
passou a funcionar como prova da violência existente na “natureza humana” e na
“natureza das relações sociais”. [...] o homem sem a ação da civilização, é
instintivamente destrutivo e a melhor prova disso seria o modo de vida dos povos
“primitivos”. [...] A pulsão de morte reordena a antiga divisão pulsional, colocando
no primeiro plano da vida psíquica a tendência a destruição do sujeito e do objeto
(COSTA, 1986, p.22-23).

Imagem 7: A sociedade murmura que “Edward” é perigoso
Fonte: Tim Burton (1990)
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Outro recorte escolhido para dialogar sobre aspectos de mal-estar da sociedade e as
práticas de violência, acontecem em alguns fatos. Após o episódio de roubo e sua prisão,
“Edward” volta a conviver na cidade. No entendimento de todos, ele não agiu nesta situação
com maldade, e sim como forma de sua ingenuidade em ajudar a família que o acolheu.
Contudo, é disparado o início de uma desconfiança frente a “Edward”, e isso toma força no
momento que “Joyce”, após ser rejeitada por “Edward” espalha boatos que ele teria a
estuprado.
Começando os boatos na cidade de que “Edward” seria um perigo para aquela
comunidade. Assim, como na festa de natal oferecida por “Peg”, ninguém compareceu
mobilizado pelo medo, podemos pensar que isso acontece porque “Edward” sempre foi o
estranho entre eles, mas que exercia um papel de realizar seus desejos, até então impossíveis.
Neste momento, a ameaça afirmada por eles, classifica “Edward” como o único
motivo diante de seus fracassos enquanto sociedade.

Imagem 8: Ao rejeitar Joyce, “Edward” agora é estuprador
Fonte: Tim Burton (1990)
Sobre aspectos relativos à agressividade, Freud (1930/1916) enfatiza que
[...] Sua agressividade é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada de
volta para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido do seu próprio ego. Aí,
é assumida por uma parte do ego, como superego, em que então, sob forma de
“consciência”, está pronta para pôr em ação contra o ego a mesma agressividade
rude que o ego teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos, a ele estranhos
(FREUD, 1930/1996, p. 77).
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A reunião desse grupo, que agora condena “Edward” por toda frustração e desgraça
que já permeava o dia a dia dessa sociedade, advém com o intuito de que sempre
necessitamos culpabilizar e responsabilizar algo, ou alguém, a fim de nos sentirmos menos
agentes de nossa própria renúncia e repressão. Que ao reverberarmos nossos instintos de
agressividade, praticando a violência ao outro, satisfazemos nossos desejos mais primitivos de
autopreservação, e também na satisfação de observar o sofrimento alheio, como forma de se
sentir superior e onipotente.
A violência é associada à agressividade instintiva, a violência nasce da agressividade
da “inclinação instintiva” do homem para matar ou fazer sofrer seus semelhantes.
Entre eles está certamente o desejo da agressão e destruição: as incontáveis
crueldades que encontramos na história e em nossa vida de todos os dias atestam a
sua existência e a sua força. [...] A satisfação desses impulsos destrutivos
naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e
idealista (COSTA, 1986, p.24).

A confirmação desses fatores se instaura quando “Edward” foge de volta para o
castelo em que morava, e “Jim” vai ao seu encontro com a intenção de matá-lo. Ao chegar ao
local, “Jim” se depara com a presença de “Kim” e fica mais enfurecido, indo em direção de
“Edward” para atacá-lo, e, então, começa uma briga, em que em um momento “Kim” na
tentativa de proteger “Edward” é golpeada por “Jim”. “Edward” que até, então, estava
somente por se defender, ao ver “Kim” no chão se mobiliza contra “Jim” o atacando com suas
tesouras, fazendo com que “Jim” morra, e caia pela janela do castelo.

Imagem 9: “Edward” mata “Jim”
Fonte: Tim Burton (1990)
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Sobre a violência se destaca os escritos de Freud (1930/1916):
[...] violência é o emprego desejado da agressividade, com fins destrutivos. Esse
desejo pode ser voluntário, deliberado, racional e consciente, ou pode ser
inconsciente, involuntário e irracional, a existência destes predicados não altera a
qualidade especificamente humana da violência, pois o animal não deseja, o animal
necessita. E é por que o animal não deseja que seu objeto é fixo, nada disso ocorre
na violência do homem, o objeto de sua agressividade não é só arbitrário como pode
ser deslocado (COSTA, 1986, p.30).

Por fim, com o objetivo de proteger “Edward” da comunidade que caminhava em
direção ao castelo para acabar com a existência de “Edward”, e na intenção que ele seria todo
o mal que poderia comprometer a segurança e o bem estar daquela cidade, “Kim” apresenta as
mãos de tesoura a todos, e dizendo que ele está morto. Argumenta que nada mais todos desta
comunidade têm com que se preocupar, e se presencia o alívio daquelas pessoas, que não
estavam satisfeitas somente por “Edward” voltar ao seu castelo, mas sim na satisfação de
concluir que ele estava aniquilado, e se não poderia mais exercer nenhum tipo e “corte” nos
sujeitos e nem naquela sociedade.

Imagem 10: “Kim” proclama a morte de “Edward”
Fonte: Tim Burton (1990)
Ainda sobre a agressão, Freud (1930/1916) aborda que
A existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmos e
supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba
nossos relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a um tão elevado
dispêndio [de energia]. Em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres
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humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração
(FREUD, 1930/1996, p.71).

Neste sentido, tanto a violência quanto o mal estar vivenciados no filme e na
contemporaneidade são produtos de uma sociedade que não possibilita espaço para os sujeitos
exercerem sua subjetividade, e como esses prazeres e desejos são impedidos de sua
realização, ocorre um conflito entre o dever e o desejo. Todavia, o desejo tem que ser
satisfeito em algum momento, então, surge à violência para como um ato de movimento
frente à dominação da sociedade, que reverbera no intuito de reconstituir sua autonomia,
diante da satisfação atendida.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo percurso apresentado até aqui, temos a compreensão que os principais
grandes eixos manifestados na elaboração da análise se pautam no inquietante. Em uma
cidade muito comum e igual, diante de um castelo que habita algo do enigmático e é da ordem
do encantamento, que possibilita nesta comunidade uma oportunidade de mudança e
transformação, para num momento se deparar com o estranho esse o “Edward”, o diferente
que mobiliza algo do recalcado. Da história de uma lembrança encobridora traumática de uma
personagem na cena do diabo, assim esta sociedade se movimenta em nome da violência, pois
essa comunidade ficou inquieta diante do diferente. Esse diferente rompe exatamente por ser
quem é, e deixa surgir algo que estava negado, desqualificado e mobiliza o recalcado no
próprio inconsciente dos moradores desta cidade.
Assim, ficam explícitos os desdobramentos da violência, e da projeção dessa violência
na figura do diferente, no sentido que “Edward” não era o violento, mais que a figura dele
mobilizou nos moradores suas violências recalcadas. Nesse sentido, são analisadas
determinadas cenas em que os personagens criam ocasiões violentas para “Edward” ser pego,
ou em outros para que o mesmo seja acusado de abuso, mas essas cenas nestes recortes dizem
mais de quem acusa do que de fato do próprio “Edward”. O inocente não sabia o que estava
acontecendo, mais que de alguma forma participava ao mobilizar esses atos nesses sujeitos,
sendo assim, foi preciso aniquilar a diferença para poder novamente dormir tranquilamente
nos travesseiros desta cidade tão comum e tão igual.
Desta forma, a hipótese de que a violência praticada pelo indivíduo se manifesta pela
tentativa de satisfazer seu desejo reprimido, que se revela ao se deparar com o inquietante se
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confirma, pois praticamos a violência em nome de manter o equilíbrio de nossa sociedade.
Assim, esquecemos de pensar que esses desdobramentos violentos derivam mais da busca de
nossas próprias satisfações e desejos, e que ao excluir e aniquilar esses estranhos anulamos a
possibilidade de serem revelados nossas fragilidades e escuridão. Também, neste sentido,
deixamos de lado a nossa chance de mudança e transformação, que acontece quando nos
relacionamos e abrimos espaços para que esses diferentes nos mostrem novas possibilidades
de viver. Está aí toda riqueza do existir, que na troca das relações entre os diferentes
possamos transmutar nossa singular realidade.
Sendo assim, a grande fragilidade desta pesquisa se pauta na realidade de estarmos
vivendo cotidianamente manifestações de violência e intransigência por parte da população e
de alguns governantes, que acreditam que essas diferenças tanto raciais, de gênero e de etnia
não pertencem como parte integrante da comunidade, mobilizando e fomentando ações para
excluir, violar e banir esses sujeitos do contexto social, desqualificando toda riqueza e
processo de sua história, que possibilitaria a mudança e transformação diante desse novo olhar
frente ao mundo.
Diante disso, acredita-se que a maior validade deste estudo se caracteriza na
possibilidade de darmos espaços de fala às diferenças, sejam elas quais forem, pois só assim
podemos transformar nossa realidade encarando os estranhos e diferentes, não como parte
excluída e marginalizada por nós, mas como parte fundamental para constituição de uma
sociedade mais igualitária que faz das diferenças o motor e propulsor para renovações
constantes. Neste viés cabe reforçar a importância do contexto acadêmico em reforçar e
estimular novos estudos sobre as temáticas da violência e do mal estar, do inquietante, do
feminicídio, da homofobia, da transfobia e tantas outras práticas de preconceito vivenciadas
em nosso país, pois só a partir da educação e da informação que poderemos minimizar e
modificar essa realidade.
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