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I   VANILLA SKY SOB A ÓTICA DE FREUD E LACAN 

 

Vanilla Sky (2001) é um filme americano dirigido por Cameron Crowe1 e conta a história de 

David Aames (Tom Cruise), um jovem que só quer curtir a vida e as mulheres, mas que tem 

uma grande responsabilidade: cuidar de um império editorial – herança deixada pelo pai, mas 

que foi repartida com um grupo de sete acionistas, a que David apelidou de “os sete anões”. 

Apesar de David ser sócio majoritário – com 51% das ações – os acionistas o acham imaturo, 

irresponsável e tentam tomar a empresa do rapaz. O que gera uma pressão psicológica 

constante no personagem. 

 

Brian Shelby (Jason Lee), o melhor amigo do empresário, conheceu Sofia Serrano (Penelope 

Cruz) na biblioteca e a convida para a festa de aniversário de David, que já tem um affair com 

a amiga Julie Gianni (Cameron Diaz), mas se apaixona à primeira vista pela latina Sofia. O 

que deixa a “amante” com muitos ciúmes e o amigo, inconformado.  

 

Na manhã seguinte, Julie, que havia perseguido David até a casa de Sofia, propõe que ele siga 

com ela para que possam conversar. No caminho, Julie tem uma crise de ciúmes e joga o 

carro, em alta velocidade, de uma ponte. O trágico acidente causa a morte de Julie e deixa 

David com o braço danificado e o rosto desfigurado.  

 

Após três semanas em coma, ele desperta. Ao perceber seu estado, entra em profunda 

depressão e tem fortes dores de cabeça. A medicina ainda não desenvolveu técnicas 

suficientes para deixa-lo com a aparência de antes. Aos poucos, David tenta retomar as rédeas 

de sua vida e planeja reencontrar Sofia, seu grande amor. Entretanto, Sofia está receosa com o 

novo David. A fisionomia “grotesca” e clara insegurança a assustam. Rejeitado, David 

adormece na sarjeta e ao despertar sua vida dá uma reviravolta. Sofia está lá, pronta a 

conceder uma segunda chance. 

 

No desenrolar do filme, real, realidade, sonhos, fantasias e delírios se fundem para construir a 

trama. Pistas são fornecidas para o espectador tentar entender o que só será revelado no final. 

David, cansado de sua vida, opta por adquirir os serviços de uma empresa chamada Life 

                                                             
1
 Cameron Crowe também é o diretor de Quase famosos (2000), Jerry Maguire: a grande virada (1996), Digam 

o que quiserem (1989), Vida de Solteiro (1992)  e Tudo acontece em Elizabethtown (2005). 
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Extension (LE). Depois de “morto”, ele é criogenizado e toda sua vida não passou de um 

sonho induzido pela LE, com o auxílio de imagens e desejos recalcados pelo subconsciente. 

 

Esse trabalho propõe-se a analisar, sob a ótica da psicanálise, a vida de David para entender a 

construção de imagens sob a influência do olhar e como esse processo determina a formação 

da psiquê de um indivíduo. O que se torna um fator significante nas relações humanas, no 

convívio com o outro, principalmente no que tange ao amor.    

 

II   A FANTASIA E O DELÍRIO DE DAVID AAMES 

 

“Uma fantasia é a encenação do psiquismo da satisfação de um desejo imperioso que não 

pode ser saciado na realidade. Obervemos porém que a fantasia pode, ao contrário, 

desempenhar o papel de estimulador do desejo, reavivá-lo e aumentar seu ardor.”2 O ser 

humano fantasia constantemente. A vida, o outro é constituído a partir das fantasias do 

indivíduo. Cada um possui uma forma particular de enxergar a realidade e definir o que é real 

para si. 

 

Ao se apaixonar perdidamente por Sofia, antes mesmo de saber seu nome, elementos que 

constituem o Eu de David e, consequentemente, seu subconsciente, contribuíram para a 

formulação da fantasia de que ela tinha algo de especial. Depois de algum tempo de conversa, 

David já está completamente envolvido e se oferece para levar Sofia até em casa. 

 

Ao chegarem lá ele vê símbolos que constituem o ideal do eu de Sofia. Fotos pregadas na 

geladeira constroem a fantasia de que Sofia é uma moça jovem, divertida, de brincadeiras 

inocentes e coração puro. A conversa que se desenvolve madrugada adentro ajuda a compor a 

fantasia que cada um formulará do outro. No momento em que eles trocam desenhos, esses se 

tornam símbolos significantes da idealização do outro. Sofia faz uma caricatura de David com 

sua prancha de snowboard em uma mão, alguns dólares na outra e, aos seus pés, várias 

mulheres. É assim que ela o vê: um rapaz jovem e que tem tudo o que deseja. Enquanto 

David, já ocupando a posição de amante, desenha Sofia com um ideal de beleza tal qual ele a 

fantasia. 

 

                                                             
2 NASIO, Juan-David. A fantasia: o prazer de ler Lacan, p. 10 
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Mesmo em momentos de profunda tristeza, David fantasia reconquistar Sofia e continuar a 

viver seu amor. “A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos 

muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos 

dispensar as medidas paliativas.”3 Quando ele vê que não será possível, após ser rejeitado, ele 

opta por desistir da vida como a conhece e adquiri os serviços da empresa Life Extension que 

lhe fornece, além da criogenização, um pacote chamado “sonho lúcido”, em que o indivíduo, 

mesmo depois de morto, continuará sonhando, fantasiando uma vida normal, uma vida 

perfeita em que todos os seus desejos serão satisfeitos. Essa fantasia, intensificada pelo 

subconsciente de David, o leva a um estágio delirante. Coisas acontecem além do “imaginário 

comum”: um céu pintado por Monet aparece nos momentos de maior felicidade para David, 

seu rosto é restaurado, mesmo os médicos já tendo alertado que a medicina não havia 

evoluído ao ponto de deixa-lo perfeito novamente e ele vive um verdadeiro sonho de amor 

com Sofia. Mas seu sonho perfeito vira um pesadelo quando outros aspectos do 

subconsciente, como a culpa, começam se manifestar. 

 

Há muitas formas de satisfazer a libido. Fantasiar que se tem o emprego perfeito é uma delas. 

Entretanto, satisfações dessa natureza se tornam muito tênues quando comparadas à satisfação 

dos instintos grosseiros e primários. Já as satisfações por meio de ilusões são ainda mais 

intensas do que as outras. Nelas, o indivíduo nega a realidade e cria uma fonte de satisfação 

idealizada que é conduzida através de suas próprias fantasias. Freud afirma que quem nega 

totalmente a realidade torna-se um louco porque, na maioria das vezes, não encontra ninguém 

para tornar real o seu delírio.4 David Aames recria um mundo em que a impossibilidade de 

ficar com Sofia e a sua desfiguração são eliminados. Essas situações são substituídas por 

outras que estão mais próximas de satisfazer seus desejos. 

 

Segundo Freud, é na sensação de amar e ser amado (amor sexual) que o homem vai buscar o 

molde da felicidade perfeita. Além de ser uma enorme fonte de prazer é a forma que mais se 

aproxima de como encontramos a felicidade pela primeira vez (instintos primários). Apesar 

desse modelo de felicidade ser o mais perseguido ele é também o mais frágil5. O amor tornou-

se fonte de profundo sofrimento para David através da ameaça eminente de perder Sofia e o 

amor que ela poderia lhe oferecer. 

                                                             
3
 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização in Edição standard brasileira das obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud, p. 83 
4 Idem, ibidem, p. 87-89 
5 Idem, ibidem, p. 89-90 
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Essa foi apenas uma breve introdução do processo de fantasia e delírio que ocorre no filme a 

que se propõe essa análise. Outros aspectos da fantasia e do delírio do personagem serão 

elucidados no decorrer do trabalho, já que esta se mistura constantemente com diversas 

dimensões da psicanálise. 

 

II.1   Símbolos e cultura na formação da fantasia 

 

Alguns símbolos que aparecem durante o filme são de primordial importância para a 

compreensão do que acontece no subconsciente de David, por isso eles devem ser aqui 

destacados, já que serão novamente citados ao longo da análise. 

 

                 
figura 1                                                 figura 2                                                figura 3 

 

Talvez, o mais importante deles seja a tela de Monet O Sena em Argenteuil (figura 1). No dia 

do aniversário, David leva Sofia para uma parte mais reservada da casa. Enquanto procura 

alguma coisa para beber, ela pergunta quem pintou os quadros. “Esse foi Joni Mitchell6, esse 

aqui é um Monet... Mas este aqui, eu mesmo pintei (figura 2)”7 David brinca mostrando a 

prancha de snowboard. A prancha em si remete ao pai que tinha como uma das paixões a 

prática de esportes, o filho tentando ser a semelhança do pai para conquistar a mãe (Complexo 

de Édipo). Enquanto que as cores utilizadas e a forma como foram aplicadas naquele objeto 

são uma referência clara à mãe, já que se assemelha ao céu de baunilha pintado por Monet e o 

quadro favorito dela. Em suas fantasias, toda vez que David estiver vivendo um momento 

feliz com Sofia, esse céu estará presente, assim como ele também estará presente nos últimos 

momentos antes de se libertar do delírio (figura 3) em que está aprisionado por 150 anos. Essa 

é uma forma que David encontrou para ter a mãe sempre presente. Um resgate do primeiro 

modelo de felicidade que ele encontrou, o primeiro Outro em que ele se espelhou. 

 
                                                             
6
 Joni Mitchell é cantora, compositora e pintora. "I'm a painter first, and a musician second...", 

http://jonimitchell.com/paintings/, Acessado em 14/07/2010 
7 Vanilla Sky, conversa entre David e Sofia. Tempo estimado: 00:23:48 
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figura 4                                                            figura 5  

 

Os momentos do delírio de David, produzidos pelo seu subconsciente e que no filme recebe o 

apoio da empresa LE, se assemelham a símbolos como esse. Após a primeira noite de amor 

que passa com Sofia, os dois saem felizes conversando pela rua (figura 5): um típico casal 

jovem e apaixonado. Mas a idealização perfeita para esse momento é retirada da capa do 

disco The freewheelin’ (figura 4), do artista Bob Dylan. Um dos álbuns favoritos de David, 

uma personificação da felicidade e da juventude. 

 

A partir de símbolos culturais introjetados pela civilização em que David se encontra, ele cria 

a fantasia ideal para satisfazer os desejos, a libido, exigida pelo Eu. O analista, por exemplo, 

que ilustra a personificação do pai perfeito, foi retirado da cena de um filme.  

 

Nos momentos que precediam o acidente, Julie pergunta a David se ele acredita em Deus. 

Sem tempo para a resposta, ela joga o carro da ponte e causa a colisão em uma parede. O 

desvendamento para essa questão vem depois, durante o delírio de David. Não como uma 

resposta convencional, mas na letra da música One of us, de Joan Osborne que é cantada por 

David a caminho da cirurgia que deixará seu rosto perfeito de novo. A construção facial, o 

retorno de sua beleza jovial, traz para David um novo propósito de vida e a certeza que assim 

jamais perderá Sofia novamente. “Só a religião é capaz de resolver a questão do propósito da 

vida. Dificilmente incorremos em erro ao concluirmos que a idéia de a vida possuir um 

propósito se forma e desmorona com o sistema religioso.”8  

 

 

 

                                                             
8 FREUD, Sigmund. op. cit., p. 83-84 
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III   TRAUMA E DEPPRESSÃO  

 

David, como qualquer ser humano, tem questões que precisam ser trabalhadas. Sofre pressão 

no trabalho por ser considerado imaturo e nunca amou de verdade, até encontrar Sofia. Tudo o 

que ele quer é curtir a vida. Aproveitar os bons momentos ao lado do melhor amigo Brian 

Shelby e viver seu novo amor. Essa vida perfeita se transforma quando a amiga com que 

David está tendo um envolvimento, Julie Gianni, provoca um terrível acidente que a leva à 

morte e deixa David com graves sequelas, como já foi mencionado anteriormente. 

 

Tal experiência causou um profundo trauma em David. “O trauma não é o acontecimento em 

si, mas o modo como esse acontecimento incide sobre o psiquismo de alguém e por ele é 

processado”9. Durante a conversa que Julie e David têm no carro momentos antes do acidente, 

Julie faz uma pergunta que o marca profundamente: “O que é felicidade para você, David?”10 

Julie responde que felicidade para ela é estar com ele. Freud diz que só podemos desfrutar a 

felicidade em “doses homepáticas”. Não possuímos a capacidade de senti-la plenamente, pois 

tal ato resultaria em morte. Já a tristeza pode ser sentida facilmente. Estamos constantemente 

sob três ameaças de sofrimento: “nosso próprio corpo, que nos envia sinais se alarme através 

da dor e da angústia devido a seu inevitável processo de envelhecimento; o mundo externo, 

que pode nos lançar ataques intensos e destruidores; e, finalmente, o desgosto decorrente de 

vínculos com os outros seres humanos, que de todos os males é o mais ingrato”.11 

 

Na tentativa de fazer que com que ela pare o carro, ele diz que a ama. Julie não responde e 

pergunta se ele acredita em Deus. Sem ter tempo para a resposta, ela acelera o carro, que cai 

da ponte e colide com um muro. O questionamento sobre o que é felicidade, o sentimento de 

culpa por não amar Julie e deixa-la magoada, a inserção de Deus no meio desta problemática, 

a desfiguração após o acidente, a beleza e pureza da juventude que lhe são arrancadas e a 

impossibilidade de conseguir conquistar o amor de Sofia são elementos trabalhados no 

subconsciente de David que ocasionam o trauma. 

 

Do momento do acidente até o reencontro com Sofia, David sofre fortes momentos de 

depressão. Ele não vê mais sentido na vida e a única coisa que lhe dá alguma vontade de 

                                                             
9
 RUDGE, Ana Maria. Trauma. p. 8 

10 Vanilla Sky, conversa entre Julie e David momentos antes do acidente. Tempo estimado: 00:40:00 
11 PERES, Urania Tourinho. Depressão e melancolia, p. 20-21 
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voltar à normalidade e ao trabalho é sua “amada fonte de conhecimento”. Entretanto, ao 

mesmo tempo em que busca forças no seu amor, ele também lhe proporciona profundos 

sentimentos de tristeza. Como a bela e vívida Sofia poderá amar um ser disforme como ele? 

Freud caracteriza essa melancolia como uma “neurose narcísica”12. Como já mencionado 

anteriormente, remorso e culpa são companheiros constantes da pessoa deprimida. “Quanto 

mais intensos são os sentimentos de ódio inconscientes, maior a tendência para as ideias 

delirantes de culpa e o sentimento depressivo. Assumindo uma posição passiva, o paciente 

acaba por obter prazer de seu sofrimento”13. 

 

A partir desse momento, David começa a trabalhar e a dar uma nova ordem para o mundo, um 

novo sentido para as coisas. Para isso, ele vai buscar apoio em suas memórias e fantasias14. 

Logo após o acidente David tem um “sonho” com Sofia, no Central Park, em que ele está 

perfeitamente bem e eles conversam sobre o ocorrido. “Meus sonhos são brincadeiras crueis. 

Zombam de mim. Até nos meus sonhos eu sou um idiota que está prestes a acordar para a 

realidade. Se pelo menos eu conseguisse não dormir, mas não posso. Tento dizer a mim 

mesmo o que devo sonhar. Tento sonhar que estou voando, que estou livre.”15 Enquanto 

David relata seus desejos e decepções, imagens que irão compor a fantasia de origem 

traumática aparecem como flashes em sua mente: o carro batendo, as frases de Julie, os 

momentos com Sofia, sua ida à Life Extension e o céu de baunilha, pintado por Monet em que 

ele voa, leve e livre como um pássaro. Um local onde não há mais dor nem sofrimento. A tela 

O Sena em Argenteuil (figura 1), de Monet, era o quadro preferido da mãe, cuja morte (trauma 

mais antigo para David) levou para longe seu primeiro amor (de acordo com a lógica do 

Complexo de Édipo). Se imaginar voando nesse céu cheio de simbolismos o aproxima não só 

da mãe, a mulher que lhe daria carinho e conforto em um momento como esse, mas também 

de Deus. 

 

“Uma vez que os temas sexuais envolvendo os pais surgiam tão frequentemente nas falas dos 

pacientes, Freud concluiu que isso se devia a fantasias, que são expressões de desejos.”16 Se 

formos olhar com atenção, talvez o trauma antigo que David nutria em relação ao pai nada 

mais era do que fruto do Complexo de Édipo. O desejo pela mãe sendo ameaçada pela figura 

                                                             
12

 PERES, op. cit, p. 8 
13 Idem, ibidem, p. 35 
14 RUDGE, op. cit., p. 8-9 
15 Vanilla Sky, David conversa com o analista. Tempo estimado: 00:46:50 
16 RUDGE, op. cit., p. 23 
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de autoridade do pai. “Tudo o que o homem será foi delineado na infância, nas primeiras 

relações com os que dele cuidaram. (...) As fantasias vem recobrir os acontecimentos da 

infância”.17 

 

O flashback do acidente, que se repetirá para David algumas vezes, é uma consequência dos 

sintomas traumáticos. Embora a pessoa tenha a consciência de que o acidente não está se 

repetindo, sentimentos intensos de tristeza e desconforto acompanham esses momentos. O 

subconsciente é fortemente afetado com os sintomas traumáticos.18 Em um nível um pouco 

diferente dos flashbacks, estão os sonhos traumáticos, experimentados por David diversas 

vezes. Vanilla Sky começa com um sonho traumático de David, em que ele acorda e ao sair de 

casa de carro, não há absolutamente ninguém nas ruas de Nova York. Ao perceber que está 

sozinho no mundo, começa a correr e gritar em desespero. Ao acordar, ele se sente aliviado 

por estar em seu apartamento acompanhado de Julie e ao sair na rua, todos estão lá, vivendo 

suas vidas. O personagem mostra-se novamente reconfortado por não estar só. Quando 

crianças, os pais de David o deixavam muito sozinho e um dos seus traumas se tornou a 

solidão. Após o acidente, com uma experiência traumática mais intensa, esses sonhos se 

tornam mais frequentes. Mesmo acreditando que a fantasia da reconstrução facial é real, ele 

sempre tem o sonho traumático de estar novamente deformado. “Subitamente ele é assaltado 

por uma rememoração desse trauma de modo tão intenso e vívido que é quase equivalente a 

sofre-lo novamente.”19 

 

Oppenheim caracterizou de “neurose traumática” as perturbações nervosas que surgiam como 

consequência de catástrofes, como um acidente de carro inesperado que aconteceu com 

David. E acabavam resultando em dolorosos sentimentos depressivos, que também foram 

encarados pelo personagem.20 Segundo Charcot, “a formação de sintomas traumáticos 

dependia de um ‘estado de hipnoide’, ou seja, um estado espontâneo semelhante ao de 

hipnose, em que certas pessoas recairiam espontaneamente devido à disposição 

constitucional, muito favorável à autossugestão”21. Pode-se afirmar que David ingressou 

nesse estado espontaneamente ao assinar um contrato com a LE, que “hipnotizado”, criou com 

os desejos recalcados no subconsciente uma outra vida. Ao relatar ao analista tudo o que 

                                                             
17 RUDGE, Ana Maria. Trauma. p. 25 
18 Idem, ibidem, p. 40-41 
19 Idem, ibidem, p. 47 
20 Idem, ibidem, p. 11-12 
21 Idem, ibidem, p. 13 



11 

 

havia lhe acontecido, conseguiu curar os sintomas traumáticos, o que segundo a primeira 

teoria de Breuer e Freud só seria possível no estado de hipnose. Um momento para poder 

expressar adequadamente os “afetos estrangulados” de raiva, vergonha ou angústia.22 

 

Freud chegou à conclusão que, presas a uma necessidade inconsciente de castigo, as pessoas 

traumatizadas sofrem para se eximirem do sentimento inconsciente de culpa.23 Em suas 

fantasias, David sofre ao pensar que está novamente desfigurado para aliviar a culpa do 

inconsciente que acredita ter se aproveitado do amor de Julie e por se sentir culpado por ter 

sofrido o acidente ao aceitar entrar no carro da amiga, enquanto havia dito à Sofia que iria 

diretamente para o trabalho. Essas rememorações24 são tão intensas e vívidas para David que 

seus sonhos viram verdadeiros pesadelos, que o levam a querer acordar e sair do estado de 

criogenização induzido pela LE. O desejo em estar com Sofia é uma intervenção no sonho de 

David, mas, de acordo com Ana Maria Rudge25, esta fantasia servirá apenas para tornar o 

trauma que o sonho encobre menos doloroso. 

 

O diagnóstico de David, além do trauma, é claramente a depressão. De acordo com Peres, em 

Depressão e melancolia, é possível encontrar claramente no personagem, principalmente 

antes de começar o estágio dos delírios, as características do paciente depressivo: humor 

disfórico (tristeza, irritabilidade e falta de coragem), perturbações do sono, fadiga, lentidão, 

falta de interesse, sentimentos de culpa e ideias de suicídio26.  

 

IV   TEORIA DO AMOR 

 

No complexo jogo do amor há sempre dois lados, o do amado e o do amante. O amante busca 

no amado um conhecimento que ele pensa que não tem e que o outro pode lhe fornecer. Já o 

amado deixa envolver-se nesse jogo por simples narcisismo. O amado não espera nada do 

amante. “Criamos nosso próprio mundo juntos. Nós contra eles (...) Nós formávamos um par 

e tanto. Ela, acreditando em mim, e eu, acreditando que merecia isso.”27  

 

 
                                                             
22

 RUDGE, op. cit., p. 14-17 
23 Idem, ibidem, p. 49 
24 Idem, ibidem, p. 52-53 
25 Idem, ibidem, p. 56 
26 Idem, ibidem, p. 50 
27 Vanilla Sky, David refere-se à Sofia ao conversar com o analista. Tempo estimado: 01:12:00 
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IV.1   Um amor chamado Sofia 

 

Segundo Lacan, o amor e a busca pela verdade andam sempre juntos. Ambos são criações da 

psiquê para justificar os enigmas da vida que não podem ser decifrados.28 David, na posição 

de amante está fascinado por Sofia – que em grego, Σοφία, quer dizer sabedoria, o que nos 

leva a pensar que o nome da personagem não tenha sido escolhido por acaso, justificando sua 

posição na trama. O amante acredita profundamente que o ser amado possui um 

conhecimento que ele não domina. É em Sofia que está sua salvação. Tudo nela é envolvente, 

seu jeito, sua vida, sua profissão, a forma de encarar o mundo com tanta leveza e 

simplicidade... “Eu me apaixonei por ela. Havia encontrado a última garota semipura de Nova 

York.”29 Não é possível afirmar que Sofia seja tão ingênua e “despreocupada”, mas é assim 

que o espectador a vê, já que a visão mostrada é sob a ótica idealizada do personagem. 

 

“Lacan afirma que amar é amar um ser para além do que ele parece ser. Assim o amor, ao 

contrário da paixão, aceita os erros, os defeitos e as fraquezas do amado.”30 O amor é 

construído de forma simbólica. Os símbolos criados por David que, teoricamente, traduziam a 

vida de Sofia, o fizeram apaixonar-se por ela. Mas, ao ver David desfigurado devido ao 

acidente, a fantasia, os símbolos, que construíram o amor dela por ele foram abalados, o que 

levou Sofia a rejeita-lo. 

 

O amor é possível porque existe uma infinidade de objetos que causam desejo, mas não existe 

o objeto de desejo31, como o que é imaginado por David. Sentimento comum a todos os 

amantes. Todo esse amor que o personagem diz sentir faz parte da fantasia criada para o ser 

amado, portanto a “alma gêmea” não existe. O amor pleno é uma situação, pode-se dizer, 

momentânea, criada pelo sujeito. 

 

Durante toda a fantasia criada por David em relação à Sofia, é ele que ocupa o lugar de 

amante. Só há transição do lugar de amante e de amado na revelação final da trama, quando 

David descobre que Sofia compareceu ao seu enterro e sofreu ao ter a certeza que jamais 

poderia viver o amor esperado, pois o objeto de desejo estava eternamente perdido. Nesse 

momento, Sofia ocupa o lugar de amante e David, o de amado. Lacan explica essa troca de 

                                                             
28 FERREIRA, Nadiá Paulo. A teoria do amor na psicanálise, p. 8 
29 Vanilla Sky, David refere-se à Sofia ao conversar com o analista. Tempo estimado: 00:30:00 
30 FERREIRA, op. cit., p. 39 
31 Idem, ibidem, p. 11 
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posições pela sublimação desse amor. Na verdade, Sofia nunca deixou de amar David, esse 

amor encontrava-se apenas recalcado. Essa troca acontece devido à sensação de falta. Sofia 

sente que faltava alguma coisa em sua vida: o ser amado. Só que nesse caso, essa falta foi 

sentida tarde demais, por ambos. Em Vanilla Sky, a troca da posição de amante e amado se dá 

em tempos totalmente diferentes para os dois personagens. Somente ao deixar a posição de 

amante de Sofia é que David se liberta do delírio e da morte e volta à vida, volta à realidade 

do mundo que o espera. 

 

Na noite do aniversário de David, quando ele e Sofia se encontram pela primeira vez, pode-se 

dizer que aconteceu o milagre do amor ou amor-paixão exposto por Lacan. Assim que se 

encontram é David quem assume primeiramente o lugar de amante. Posteriormente, ao se 

dirigirem à casa de Sofia pode-se afirmar que ali há uma troca constante entre as duas 

instâncias para os personagens. Já durante as fantasias criadas por David, ele exercia a 

posição de amante constantemente, sempre buscando forças e razões para viver em Sofia, na 

busca de um conhecimento que ele pensa não possuir.  

 

Entretanto, é possível afirmar que o amor cortês também está presente na história e que Sofia 

e David o experimentam, novamente, em momentos diferentes. David o vivencia quando é 

rejeitado por Sofia. Inconformado com esse amor não correspondido, ele escolhe a morte, a 

criogenização e uma fantasia para não sentir as dores desse amor. Após 150 anos de 

congelamento e delírio, ele é ressuscitado para continuar vivendo o amor cortês, pois jamais 

deixará de amar Sofia. Enquanto a Sofia, ela passa a viver o amor cortês após a morte de 

David, pois é quando finalmente se dá conta de que perdeu o ser amado, que nunca deixará de 

ama-lo e jamais terá a chance de voltar a viver esse amor. Além do amor não correspondido, 

outra característica do amor cortês é ausência de relação sexual, embora haja desejo32. 

 

“Sem privação não há amor cortês. Logo, o luto é a condição para que o homem ocupe o lugar 

de amante e possa dirigir seu amor à Dama. O sofrimento, como um estado de luto 

permanente, corresponde ao morrer-de-amor. O objeto amado só pode comparecer na 

estrutura da privação, porque se trata de um amor em que as relações entre sujeito e objeto se 

inscrevem na falta. É por lhe ter sido dado o sentido de um objeto precioso e, como tal, 

privilegiado que a Dama se converte em símbolo da própria ausência do objeto do desejo. 

                                                             
32 FERREIRA, op. cit., p. 41-46 
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Amar no amor cortês significa renunciar não ao amor, mas ao objeto amado. É nesse sentido 

que se pode dizer que o amor cortês ama o amor.”33 

 

Com base nessa citação, e no que já foi relatado, chega-se à conclusão que o amor entre Sofia 

e David é uma versão trágica do amor. Vanilla Sky é a história de um amor que sustenta um 

desejo, que se dirigi a um objeto como fonte de conhecimento (primordialmente Sofia). Esse 

objeto fantasiado, que está acima do bem e do mal, e se aproxima da perfeição, leva à morte o 

amante (David), que perdeu para sempre a sua amada.34 

 

IV.2   A culpa pelo pecado original e o sentimento de ódio 

 

Não há amor sem falta. Ama-se o outro por pensar que falta alguma coisa em você. Um 

subconsciente marcado por um superego cristão identificará o desejo sexual como a perdição 

e o amor como a salvação. É desse sentimento contraditório que vem a culpa que clamará pelo 

sacrifício do desejo. Portanto, a culpa proverá da falta como pecado original (remetido a Adão 

e Eva). Como é natural do homem transferir constantemente o desejo de um objeto para outro, 

a invenção do amor terá papel fundamental para suprir a falta do desejo recalcado35. 

 

Na tentativa de se eximir da culpa pelo puro desejo sexual que nutria por Julie Gianni, David 

termina a relação para começar outra em que ele pudesse sentir esse desejo, que seria 

perdoado porque era também acompanhado por um sentimento de amor. Assim, David se 

veria livre do pecado original. Mas o fato de idealizar esse amor por Sofia, não foi suficiente 

para se sentir livre da culpa, já que o desejo sexual por Julie foi encerrado de forma trágica: o 

acidente que levou a sua morte.   

 

Todo sentimento de amor também está conectado ao sentimento de ódio36. Após o acidente 

que causou a sua desfiguração, o antigo objeto de desejo (Julie) passa a ser fonte de ódio do 

personagem. Foi ela que tirou as suas possibilidades de ser feliz com um novo amor, que lhe 

tirou a beleza e a probabilidade de tornar-se o objeto desejante de outro. Portanto, é possível 

afirmar que a escolha de amor narcísico37 de David encontra-se abalada porque a imagem que 

                                                             
33

 FERREIRA, op. cit., p. 48 
34 Idem, ibidem, p. 54-55 
35 Idem, ibidem, p. 13-14 
36 AINBINDER, Rosângela. Aula de Imagem e Comunicação do dia 14/06/2010. 
37 FERREIRA, op. cit., p. 19-20 
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ele fazia dele mesmo, a partir do outro e que a sociedade faz do próprio David foi 

tragicamente alterada. As oportunidades de que alguém volte a se interessar por ele são 

limitadas já que ele não corresponde mais aos padrões de beleza e de estética estipulados por 

essa sociedade. 

 

“Apontando para a dificuldade de amar, interrogando e incluindo pela impossibilidade de 

obediência ao mandamento ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’, Freud acaba por 

afirmar a existência de uma maldade, ‘uma poderosa quota de agressividade’, inerente a todo 

ser humano. O homem não é essa criatura gentil que todos gostariam que fosse.”38 

 

Na fantasia delirante de David com Sofia, no momento do ato sexual, ele imagina ver Julie no 

lugar da atual amada. Essa peça pregada pelo subconsciente, nada mais é do que uma junção 

de dois fortes sentimentos: a culpa que sentia do pecado original cometido com Julie, sem 

ama-la, e o ódio nutrido por Sofia que, na realidade, o rejeitou; não correspondendo as suas 

expectativas. David não consegue assumir esse ódio por Sofia, mas ele se manifesta na 

fantasia ao imaginar que a matou. Seu sonho se transforma em um pesadelo porque ele não 

compreende essa ambiguidade. “Ama-se para desejar ou para gozar com o sofrimento. 

Justamente por isso, os estudos psicanalíticos se referem ao masoquismo moral do amor-

paixão”39. 

 

De acordo com Freud, a relação de amor-ódio pode facilmente levar à execução de crimes 

passionais. A idealização do ser amado é tão forte que o amante acaba sobrepondo as 

vontades do objeto sobre as dele. A dor de perder Sofia é tão intensa porque, mesmo ela 

dispensando-o e deixando claro que não o deseja, o investimento nutrido por David é mantido 

pelo eu. Essa introjeção do outro causa transformações no eu.40   

 

Logo após receber a máscara, ou prótese facial, a auto-estima de David tem uma pequena 

melhora e ele sai da depressão. Pensar em Sofia lhe dá forças para enfrentar os acionistas e 

voltar a falar com ela. Mesmo com a certeza de que não seria aceito, ele insiste. Precisa tentar 

encontrar motivos para continuar vivendo. A ameaça de perda eminente transformou o eu de 

David. “Um novo eu começou a tomar forma. Planejei meu retorno como a invasão da 

                                                             
38

 PERES, Urania Tourinho. Depressão e melancolia, p. 25 
39 FERREIRA, op. cit., p. 15 
40 Idem, ibidem, p. 22-23 
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Normandia41. (...) No dia 5 de dezembro os meus aviões encheram o céu. Era a volta do 

Cidadão Dildo42”.43 

 

IV.3   A beleza e o amor 

 

Segundo Freud, seja a escolha do amor narcísico ou do amor anaclítico o narcisismo primário 

está presente em ambos, já que o eu é formado a partir do outro. “Aqueles que renunciaram a 

uma parte do seu narcisismo, se lançam à procura do amor, transferindo o seu próprio 

narcisismo para o objeto amado”44. Se o objeto não obedece aos padrões narcísicos, ele deixa 

de ser desejante. É o que acontece na repúdia manifestada por Sofia ao ver o rosto desfigurado 

de David. Sentindo o desconforto de Sofia na sua presença, David insiste para que ela fale, 

assuma que o desejo que ela sentia por ele não existe mais, devido a sua atual aparência 

grotesca. Na tentativa de amenizar a situação e o sofrimento do outro, Sofia esboça uma 

piada: “Eu te digo em outra vida quando nós dois formos gatos”45. Tal declaração, na tentativa 

inútil de compara-la aos felinos, deixa claro que a beleza é ponto fundamental do desejo pelo 

objeto. 

 

Freud diz que a psicanálise não tem uma definição para o que é exatamente a beleza, já que os 

órgãos sexuais, cuja simples visão proporcionam prazer, dificilmente são considerados como 

belos. Mas que essa característica está profundamente enraizada na cultura da civilização. 

“‘Beleza’ e ‘atração’ são, originalmente, atributos do objeto sexual”46. 

 

No texto O banquete, de Platão, um grupo de homens se reúne para beber e falar sobre o 

amor. Entre todos que se pronunciam, o discurso de Agatão é o que mais se aproxima do que 

se fala aqui. Agatão era um ator e – havia ganhado um concurso de tragédia naquele ano (416 

                                                             
41 “A operação "Overlord", como foi denominada a invasão à Normandia que começou em 6 de junho de 1944, 
foi fundamental para determinar a ordem da Europa depois do fim da II Guerra Mundial. Os aliados ocidentais 
apresentaram durante muito tempo a invasão à Normandia como o fato que determinou a derrota do Eixo e o 
primeiro-ministro britânico da época, Winston Churchill, costumava definir a operação como o ponto culminante 
da guerra. (...) operação "Overlord" é a maior ação militar da História: somente no dia 6 de junho, o célebre "Dia 
D", participaram dela 156 mil homens, 16 mil veículos terrestres e 6,4 mil embarcações, enquanto foram 
lançadas sobre alvos alemães 11.912 toneladas de bombas.”  
Disponível em http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI319172-EI2418,00.html, Acessado em 
12/07/2010 
42 Vanilla Sky, apelido dado pelos amigos devido à facilidade de David em conquistar as mulheres. 
43 Vanilla Sky, narração de David ao analista, contando como superou a depressão. Tempo estimado: 00:55:50 
44 FERREIRA, op. cit., p. 21 
45 Vanilla Sky, Sofia para David, na boate. Tempo estimado: 1:05:00 
46 FREUD, op. cit., p. 90 
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a.C.) –, portanto, seu discurso é fundamentalmente poético47. Agatão justifica que o amor, por 

ser uma criação dos deuses, está intimamente conectado à juventude e à beleza. Se não há 

beleza, não pode haver o amor. Nesse texto, o deus Eros vem como o representante do amor. 

“Eros, ao aparecer, passou a amenizar os conflitos divinos. Como se vê, ele busca o belo e 

repele o desprezível, afirmei-o a pouco. Narrativas míticas relatam que, antes dele, intrigas 

apavorantes dividiam os deuses porque regidos pela Necessidade. Com a aurora de Eros, o 

desejo do belo suscitou o universo dos empreendimentos louváveis em território divino e 

humano.”48 

 

Pode-se dizer que o amor segue a ética da estética. A busca da felicidade, ou a busca de um 

amor, está conectada ao belo, à juventude. Portanto, o bem e o belo se complementam. Já o 

mal vem da ignorância humana, do não saber que não se sabe, que não se tem a resposta para 

todas as coisas. Sofia está em estado de ignorância por não compreender o porquê da rejeição 

destinado ao ser amado.49 Como ela irá buscar o conhecimento em um outro que não obedece 

mais às expectativas formuladas pelo seu ideal do eu? Seu narcisismo primário estaria 

ameaçado. 

 

IV.4   O desejo: Eros e Tânatos em Vanilla Sky 

 

Amor e desejo sexual são duas coisas diferentes, mas que não precisam estar necessariamente 

separadas. Como na relação de Sofia e David, há mais do que puramente desejo sexual, há 

uma busca pela “beleza interior” do outro. Admira-se o objeto não só pela aparência, mas pela 

forma como o mundo o vê (ideal do eu). No caso do amor, essa visão é construída, é claro, a 

partir da imagem, de como idealizamos, o outro.  

 

Já no caso do desejo sexual, que está mais predominante na relação com Julie Gianni (onde 

Julie ocupa o lugar de amante), o outro é capturado como objeto. É por isso que os desejos se 

justificam mais intensos nas relações sexuais. “Não é por acaso que os poetas tanto falaram do 

olhar como sendo a causa de um desejo ardente, cujas metáforas se constroem em torno da 

figura de uma chama que arde, queima, abrasa, ulcera, atormenta, enlouquece...”50 É essa 

loucura, o medo de perder o objeto do desejo (David), que Julie comete um ato de loucura. Ao 

                                                             
47 AINBINDER, Rosângela. Aula de Imagem e Comunicação do dia 14/06/2010 
48 PLATÃO. O banquete, (197c) p. 79 
49 AINBINDER, Rosângela. Aula de Imagem e Comunicação do dia 14/06/2010 
50 FERREIRA, op. cit., p. 12 
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ver o que ela acredita ser seu objeto de desejo ser tomado por outra, ela joga o carro da ponte, 

na tentativa de acabar com a vida de ambos. Se ela não pode te-lo, ninguém mais terá. “O que 

é felicidade para você?”, Julie pergunta a David, “Felicidade para mim é estar com você”51.  

Na psicanálise, o ódio não pode ser explicado simplesmente por um sexo insatisfatório, ou por 

não se sentir sexualmente atraído por outra pessoa. “Mas pode-se vir a amar alguém por uma 

intensa atração sexual ou por uma transa que considerou maravilhosa”52. O princípio de 

prazer de Julie estava diretamente ligado ao sexo que teve com David. Na tentativa de 

preservar o prazer conquistado em vida, ela segue em direção à morte, para que esse prazer 

perdure por toda a eternidade. Já que Julie não conseguiu possuir o amor de David, em uma 

tentativa desesperada, ela encontra na morte uma forma de imortalizar esse amor. Nadiá 

Ferreira chama a atenção para que “é bem verdade que a mortalidade ficou restrita ao corpo, e 

não ao espírito”53. 

 

Além desse, há outro momento de transição no filme que está ligado ao amor e à mesma 

pulsão de morte e princípio de prazer (Tânatos) experimentado por Julie. Após ser rejeitado 

por Sofia e dormir na sarjeta, David procura a empresa Life Extension que o orienta a perder o 

que ele conhece como vida, seu princípio de realidade (Eros), para viver uma fantasia criada 

pelo subconsciente. Durante a morte é que David alcança o seu tão estimado princípio de 

prazer ideal. Pode-se dizer que o personagem alcançou o seu ponto de prazer máximo, pelo 

menos momentaneamente, já que está morto. O prazer pleno não poderia ser alcançado em 

vida, a intensidade da satisfação desse prazer o mataria. E ao mesmo tempo responde, não 

com palavras, mas com o suicídio, a pergunta de Julie “O que é felicidade para você, David?” 

A felicidade para ele é poder amar Sofia, não importa como, mesmo na morte. Os mesmos 

sentimentos de desejo que Julie nutria por ele. “Podemos afirmar que o amor, na literatura 

ocidental, criou uma espécie de Escola D’Amor Infeliz, em que os amantes, sob o império do 

gozo, sofrem e morrem de amor e por amor”54. 

 

IV.5   Doutor Curtis McCabe e David Aames: o amor de transferência 

 

A história desenvolvida em Vanilla Sky é toda narrada por David através de encontros com 

um analista. David, durante seu delírio, imagina estar preso por ter assassinado Sofia. Assim 

                                                             
51 Vanilla Sky, Julie pergunta a David momentos antes do acidente. Tempo estimado: 00:40:00 
52 FERREIRA, op. cit., p. 26 
53 Idem, ibidem, p. 13 
54 Idem, ibidem, p. 17 
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como criou esse aspecto da história, como já foi explicitado anteriormente, o doutor McCabe 

(Kurt Russel) também é uma criação do subconsciente de David. Tal personagem foi criado 

para ajuda-lo a entender o que se passava em sua mente. É o analista que vai orienta-lo a 

descobrir as respostas que já possuía, mas que estavam recalcadas no subconsciente. 

 

Durante a análise, fantasia e realidade misturam-se, o que leva a uma sensação real de amor 

de transferência, que só pode ocorrer na relação entre psicanalista e analisando. Nessa 

ocasião, também há a transição e alternância entre os papeis de amante e amado. A atração 

entre os dois personagens não se dá no sentido sexual comum, mas sim sob a influência do 

Complexo de Édipo.  

 

David conviveu a vida toda com a imagem de um pai ausente. A atenção do pai era voltada 

unicamente para o trabalho e para o lazer, que gostava de praticar com esportes ao ar livre – 

costume também absorvido pelo filho (justificativa já mencionada anteriormente no estudo 

sobre símbolos e a prancha de snowboard). Relata que o pai parecia fazer parte de outra 

época, pois nunca havia assistido TV ou frequentado o McDonald’s. Caracteriza o livro 

escrito por ele, Em defesa do Reino, como “o manual de todo editor sacana de Nova York”55. 

A única frase escrita no livro sobre o filho foi: “David Junior é uma criança adorável”. A 

indiferença do progenitor é justificada pelo fato de o filho nunca ter superado o medo de 

altura, um sinal de fraqueza inperdoável. O personagem considera a repartição da herança 

com os acionistas como uma das maiores demonstrações de falta de confiança do pai, já que 

“os sete anões” fazem de tudo para conquistar a majoritariedade das ações. Estão sempre 

evidenciando a imaturidade de David e que é incapaz de administrar um império daquela 

proporção. 

 

Segundo Freud, o traço característico da transferência trata-se da substituição da figura do 

analista pelo afeto de uma pessoa importante da vida do sujeito. Como nas outras formas de 

amor, na transferência também há a busca por um saber no Outro. 56  Logo no início do filme, 

David associa ao analista a figura de um pai. Não o pai ausente que teve, mas a figura de um 

pai ideal, sempre presente e amigo do filho. E, além disso, é o analista que possui o 

conhecimento que o ajudará a compreender o que está acontecendo em sua vida e achar as 

respostas que ele acredita não conhecer. 

                                                             
55 Vanilla Sky, conversa de David com o analista. Tempo estimado: 00:12:50 
56 MAURANO, Denise. A transferência: uma viagem rumo ao continente negro. p. 16 
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O doutor Curtis McCabe é um pai de família sempre presente, tem duas filhas e diz que sua 

vida mudou quando as meninas nasceram. Deixou as aventuras de solteirão de lado, passou a 

frequentar os recitais da escola e estar em casa cedo para o jantar. É quando eles conversam 

sobre família que parecem mais próximos. Fica claro que se deu a transferência na cena em 

que ambos estão sentados no chão, recostados na parede, conversando como pai e filho. O 

assunto que está sendo discutido é a suposta reconstrução facial de David. “Eu desconfiei dos 

médicos, é claro. Quando se é jogado de uma ponte a mais de 100 km/h, nem para a felicidade 

você dá uma segunda chance sem uma revista completa”57. Mas o doutor McCabe insiste e 

pergunta: “O que é felicidade para você?”. Esse é um dos questionamentos que David, 

secretamente, se faz desde o dia do acidente, quando Julie lhe perguntou pela primeira vez e 

que ele só conseguirá responder ao longo da análise.  

 

Ao encarar David como um neurótico, podemos dizer que a auto-punição de ter se imaginado 

na prisão é um sintoma criado por ele como resultado das pulsões sofridas em sua vida, uma 

forma de aliviar a tensão de um pai ausente, a pressão sofrida no trabalho e a rejeição de um 

amor. “Ele encontrou sua única via de obter alguma satisfação, apesar do preço que paga por 

ela. (...) Freud chega mesmo a dizer que o sintoma constitui a vida sexual do neurótico”58.  

Esses sintomas acabam por ter a capacidade de comprometer o trabalho e a vida amorosa do 

indivíduo, recalcando sua libido. Freud afirma que é necessário renovar o conflito a fim de 

alcançar o momento em que surgiu o sintoma e dar a ele um novo desenlace. É por isso que o 

momento que leva ao ápice do filme é conduzido pelo analista ao tomar a iniciativa de levar 

David até a LE e confrontar o problema. Assim, ele lembra o que fez no passado e consegue 

finalmente resolver suas questões. 

 

No momento do “tratamento” em que David percebe que o analista não passou de uma 

fantasia para a substituição de um pai idealizado, a transferência é desmontada de modo que a 

libido se livra desse objeto provisório, o analista. Dessa forma, “o Eu se reconcilia com as 

orientações da libido e resgata novas possibilidades de satisfação”59. Pular do prédio e 

confrontar-se com o medo de altura é um rito de passagem que marca esse momento já que 

                                                             
57 Vanilla Sky, conversa ente David e o analista. Tempo estimado: 01:16:10 
58 MAURANO, op. cit., p. 20 
59 MAURANO, op. cit., p. 21-22 
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enfrenta um trauma recriminado pelo pai, que estava sendo representado na figura do analista. 

David volta à vida consciente de seus problemas e com a orientação de como lidar com eles. 

 

V   CONCLUSÃO: O OLHAR EM PSICANÁLISE 

 

O filme Vanilla Sky começa e termina com a mesma frase: “Open your eyes”. Essa simples 

sentença, que à primeira vista, parece insignificante pode ser compreendida como o que está 

por traz de toda a trama. É possível traduzi-la no sentido literal do termo “Abra seus olhos”, 

ou com a intenção empregada no contexto da história “Acorde”, já que o personagem estava 

dormindo nas duas vezes em que o ouviu. O tema do filme pode ser interpretado, a partir 

dessa citação, sob uma outra perspectiva: o da importância do olhar para a psicanálise. 

 

Olhar não significa apenas enxergar no sentido físico do termo, mas uma forma de satisfação 

dada através desse olhar. Satisfação é a denominação dada por Freud, enquanto Lacan a 

chama de gozo. Os objetos que proporcionam esse gozo foram denominados, também por 

Lacan, de objeto a. Esse objeto pode se manifestar não apenas como imagens, mas também 

através de sons e palavras. No caso do analista, por exemplo, esse tipo de satisfação pelo olhar 

é dada ao ouvir as palavras do analisando60.  

 

Essas palavras formulam uma imagem para o analista que não corresponde exatamente ao que 

está sendo dito pelo analisando. Essa imagem é vista pelo eu do analista. Na psicanálise as 

imagens visualizadas pelo eu são diferentes para cada indivíduo, já que a formação do eu de 

cada um tem características muito específicas que se formam de acordo com as experiências 

individuais, consigo mesmo e com o coletivo, o ambiente cultural e familiar, ou seja, a 

civilização em que foi criado. Esse é um conjunto complexo de detalhes que vão compor, 

através do olhar, as fantasias diárias de um sujeito. Assim como seus traumas, delírios e 

sonhos.  

 

Ao mesmo tempo que o psiquismo constroi as imagens do eu a partir do outro, do mundo 

(ideal do eu), ele também constroi as imagens do eu a partir do reflexo no espelho, ou seja, 

como ele mesmo se vê diante do mundo (eu ideal). 

 

                                                             
60 NASIO, Juan-David. O olhar em psicanálise, p. 15-17 



22 

 

Ao findar essa análise, conclui-se que os dois momentos em que a frase “Open your eyes” foi 

pronunciada, pode-se encara-la como o desejo do personagem de encarar a vida tal como ela 

é. O que seria um ato impossível. Ele jamais poderá abandonar as fantasias, as imagens 

criadas pelo eu. Não se pode dominar o subconsciente, não se pode controlar os sonhos que 

tem. O único “controle” que David passa a ter no final do filme é a compreensão de seus 

traumas e talvez tenha encontrado caminhos para aprender a lidar com eles. Não lhe é 

concedido uma fórmula mágica de como solucionar os problemas que o afligem, mas ele 

agora tem certa consciência do que eles são e da forma que eles podem vir a tomar. Não é 

coincidência que toda a narrativa de Vanilla Sky é construída com base em sessões de análise 

de David Aames. 
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