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RESUMO 

 

O dado ensaio é norteado pelo saber psicanalítico, tendo como entrelaçamento o objeto 

perdido enquanto falta primordial. Como dissera Garcia – Roza (1998), o objeto do desejo para 

Freud é algo perdido, que desliza infinitamente numa cadeia marcada pela falta e que continua 

ausente, presente enquanto falta. Logo, não há do que se falar em construção na ordem do concreto 

que se oferece ao sujeito, mas sim, da ordem do simbólico. Já que, antes mesmo de ascender ao 

plano do simbólico, o desejo se realiza no plano do imaginário. Para tal discussão utilizou-se o 

filme o “Perfume”, sendo este uma adaptação do livro de Patrick Suskind. Neste ensaio, os 

desdobramentos se dão em três tempos: o primeiro, quando se supõe que a questão do olfato 

aguçado de Jean Baptiste seja uma substituição do “olhar materno”; o segundo tempo, ao qual 

estariam ligadas as questões do gozo, repetição e desamparo, tal qual a Psicanálise concebe; e o 

terceiro tempo, o olfato enquanto “lugar” no mundo.  

 

Palavras-chave: Olfato, repetição e gozo 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O filme em questão narra a história de Jean Baptiste Grenoville, tendo como cenário a 

França de meados do séc, XVIII. Baptiste, fora “parido” em situações precárias sob uma banca de 
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peixes e ao contrário de seus outros quatro irmãos, anunciou-se pela via do choro e veio a se fazer 

“notar e/ou existir” para o mundo. De modo, a levar sua mãe à guilhotina. 

Nota-se que Baptiste, desde seu nascimento fora na contramão do que lhe era designado, 

subvertendo seu mito familiar, Baptiste então sobrevive em meio ao abandono, a ausência do Outro 

materno e ao completo desamparo, restando-lhe a posteriori a primazia de seu olfato. Neste ensaio, 

buscar-se-á refletir acerca da ausência do olhar materno, o desamparo e a repetição, tendo como 

base norteadora a psicanálise enquanto saber. De modo, a privilegiar três momentos do filme.  

 

Cena 1: Do ‘não olhar’ ao olfato.  

 

Nas primeiras cenas e em conformidade com Freud (1996) ao afirmar que há algumas 

experiências no transcorrer da infância que tendem a se desviar das normas e vindo a gerar 

idiossincrasias. Com isso, o autor nos diz, que há algo de suma importância na vida do infante que 

o marca e o delimita enquanto sujeito. No caso de Baptiste o que hipoteticamente lhe faltou a priori 

foi o olhar de sua mãe, mas, o que vem a descortinar a sua existência talvez possa vir-a-ser a 

substituição desse olhar, pelo olfato. Questiona-se então: se não teriam os odores fétidos de seu 

“existir”, ocupado o lugar simbólico abandonado por sua mãe?  

E levando em consideração o olhar do grande Outro, observar-se o quão difícil é para 

Baptiste dar contar de maneira a conciliar ‘o olfato e a linguagem’. Pois como é sabido na teoria 

psicanalítica, o sujeito se constitui através do discurso do Outro anterior a seu nascimento, isto é, 

é preciso que o ‘ser’ já exista no discurso de seus pais ou de quem os cuida para enfim tornar-se 

sujeito desejante. Ou seja, o sujeito é constituído pela via da linguagem. (OLIVEIRA, 2012). O 

que contrariamente ocorre com Baptiste, pois supõe-se que, este não fora nomeado nem tão pouco 

existira no discurso de sua mãe. Cabendo as freiras que lhe cuidavam no orfanato dar-lhe um nome 

e um sobrenome, e assim Baptiste então, vir a existir. Eis que surge outra questão: Baptiste está 

numa posição de sujeito ou de objeto?. Visto que, este se constitui como um ser não da fala, mas, 

um ser significado como “possuidor do dom do olfato”  

De antemão, é preciso expor a compreensão de sujeito para o saber psicanalítico, que 

segundo Cabas apud Madeiro (2013, p.19): “o sujeito é um ponto e nunca um ser, um ponto entre 

pulsão e o inconsciente”. Sendo assim, o sujeito só se institui como tal a partir da fala, e como bem 

diz Lacan (1958/1998) apud Madeiro (2013, p.19): “o sujeito por si só já sofre por ser sujeito na 

medida em que este fala”. Dito isso, supõe-se que, o sujeito só pode ser constituído no trabalho em 

análise e vir a emergir a partir dos significantes que o representam e diante disso, o trabalho clínico 

a partir da Psicanálise tende a convocar o sujeito a falar sobre si e daquilo que lhe traz sofrimento, 

para que assim, o inconsciente venha a emergir, e no caso em tela, Baptiste conseguir (re) significar 
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aquilo que lhe causa dor psíquica, e não mais apenas utilizar-se de seu olfato como subterfúgio. 

(MADEIRO, 2013). 

Caso este, que traz uma outra reflexão, o desamparo e o vazio em sua própria existência, 

uma vez que, repetidamente mostram-se as cenas onde Baptiste encontra-se só, num esvair de si 

mesmo, num completo desamparo buscando preencher tal vazio com “cheiros”, mas, um em 

especial.  

 

Cena 2: Gozo, Repetição e Desamparo. 

 

Baptiste, em um determinado momento, foi à cidade entregar uma encomenda. Cidade esta 

que se apresentava como um novo ambiente a ser explorado, enriquecido de odores aos quais não 

tinha se deparado anteriormente. Ao caminhar pela cidade, ele era atraído por cheiros diversos, 

porém não sabia distingui-los, até que sua atenção se volta à um cheiro específico: o cheiro de uma 

mulher, a qual carregava em seu braço uma cesta com pêssegos. Ao segui-la, acaba matando-a e, 

na ânsia de permanecer sentindo aquele aroma, se vê frustrado, faltoso ao perceber que o aroma 

cessa.   

Segundo Schultz (2010): “O id de acordo com as exigências do princípio do prazer, isto é, 

esforça-se unicamente para satisfazer seus desejos e, por conseguinte, reduzir a tensão interna.”  

Baptiste, movido pelo princípio do prazer, procura unicamente satisfazer o seu desejo, que é 

capturar os cheiros, a fim de sentir-se completo. 

A partir de então, Baptiste começa a procurar formas de reter cheiros. Dar início a um 

trabalho com o perfumista Baldini, vindo a aprender sobre a arte dos perfumes, de forma a 

selecionar, combinar e criar novos cheiros. Com isso o perfumista, comunica Baptiste que existe 

uma técnica antiga que lança mão de banha de porco para se capturar cheiros. Baptiste, então parte 

para outro lugar na busca de aprender e experimentar esta técnica. 

No transcorrer da trama, Baptiste fica longe da cidade por um período, neste momento ele  

passa a viver em uma caverna onde não era perceptível a mistura de odores aos quais eram 

encontrados na cidade, até que então, após “cheirar” seu corpo, dá-se conta de que ele mesmo não 

possuía cheiro algum, este se frustrara mais uma vez, pois não se via como um ser no mundo. 

Supõe-se aqui, que o cheiro era o que definia sua posição de sujeito, isto é, “ser algo ou alguém 

para um outro”. 

E é sobre esse “ser alguém”, ou seja, é acerca do desamparo primordial, que Freud 

([1926]1976) apud Santos (2012, p.35) expõe: “Os estados afetivos têm-se incorporado na mente 

como precipitados de experiências traumáticas primevas, e quando ocorre uma situação semelhante 

são revividos como símbolos mnêmicos”.  
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Com isso, Freud assinala que a angústia do nascimento é apenas o modelo original, dos 

demais episódios de angústias que se repetem no decorrer da vida do sujeito, portanto, toda vez em 

que o psiquismo se ver incapacitado e/ou impossibilitado de dar conta de uma dada situação de 

perigo que ameace o ego, este revive, o desamparo. Portanto, pode-se inferir que a questão do 

desamparo é aquilo que estrutura um dos sintomas de Baptiste enquanto sujeito, num estado 

originário que tende a se manter e/ou preservar e que se atualiza de maneira recursiva no psiquismo 

ao longo de toda a vida (FREUD, [1926]1976 apud SANTOS, 2012). 

 

Cena 3: O cheiro como substituto de um olhar que não foi visto  

 

Após a sua última vítima, Baptiste, é capturado e no dia de seu julgamento, ele joga o 

“perfume” sobre sua cabeça e em seguida lança o lenço que é levado pelo ar, e todas as pessoas 

que ali estavam e que sentiam o exalar da essência do perfume ficaram extasiados, e o aclamavam 

como anjo. Baptiste, então apresentava um cheiro que antes não possuía, agora encontrando 

reconhecimento e auto realização. Neste momento há de se supor que o perfume lhe remete ao 

“desejo de ser desejado, anunciado no discurso do Outro, amado”. (LACAN, 1998) 

Conjectura-se que o “cheiro” na cena final, seja a imagem de si, um reencontro de Baptiste 

com o Outro materno. O êxtase e o seu reconhecimento como anjo, metaforicamente, pode ser 

pensando como um reconhecimento de Baptiste numa posição de sujeito, embora, alienado, mas 

encantado com sua própria imagem diante do espelho. É o que Lacan expressa ao dizer, ‘que se 

encontra a premissa de que a imagem refletida do espelho permitiria ao infante reunir experiências 

de um corpo despedaçado em uma totalidade unificada’ (LACAN, 1998). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, tentou-se abordar de forma sucinta a questão da repetição como forma de 

gozo e para, além disso, a questão do desamparo. Assim como, a influência que possui o Outro na 

construção subjetiva do sujeito e, em contrapartida, o grau de vulnerabilidade e desamparo que 

este enquanto sujeito sente diante do Outro.  
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