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INOCÊNCIA ROUBADA – CONSIDERAÇÕES PSICANALÍTICAS 
 

Lázaro Tavares 
 
Preâmbulo 
 
Ao abordar um filme à luz da psicanálise, o que nos interessa é verificar 
os temas psicanalíticos encontrados no mesmo, a veracidade dos 
conceitos e a maior aproximação possível da teoria e, em alguns filmes, 
também da clínica. 
 
Inocência Roubada é um filme francês, de Andrea Bescond e Eric 
Métayer  que trata da vida de Odette. 
 
Podemos usar alguns chavões: 

  Inocência Roubada: viagem dentro do trauma e da dor. 
  Erotização precoce. 
  “Eu não falo, eu danço”. 
  O passado convertido em mágoa e dança 

 
A vida de Odette é difícil. Ela é uma pessoa com dificuldades de relação 
e que não é muito a vontade com seu próprio corpo. Apresenta 
problemas psicológicos, tem algumas complicações de aprendizado, 
principalmente quando se trata de dançar com um par que a toque. 
 
Odette não fala, Odette dança. Em cada movimento vemos sua história 
sendo expelida. As palavras que lhe foram roubadas e reprimidas são 
despidas e traduzidas na intensidade da sua arte, a dança. 
 
1. No filme temos 
 

  Abuso sexual na infância 
  Pedofilia 
  Pais como pacientes identificados 
  Falhas na família 
  O tempo de criança/infância arruinado. 
  Mistura do passado e presente, percebida nos contornos da 
dança.  

  A dança é o local o qual Odette tem controle sobre si, também é o 
local que assume seu corpo como seu e nele só toca quem ela 
permitir. 
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2. Dimensões da clínica: o levante dos cenários traumáticos  
 

  A mistura passado e presente.  
  O passado é acessado (o acesso ao passado) devido aos relatos 
íntimos em meio às sessões cheias de associações. 

  As associações livres. 
  Dimensionamentos e simbolismos.  
  O recordar repetir e elaborar. A formulação do universo recordado 
acontece de uma maneira envolvente, com a vítima observando 
tudo o que lhe aconteceu, acessando quase presentemente os 
passados com o desejo de interferir e se tirar dos locais os quais 
sofreu as violências sexuais.  

  Representações. Uma porta rosa fechada no quarto da menina, no 
tempo que o silêncio toma conta, dando real dimensão ao 
sofrimento. 

  O silêncio e a dimensão do sofrimento. O silêncio toma conta, dá 
real dimensão ao sofrimento que esta deveria estar sofrendo, do 
que se passava lá dentro. 

 
Através da decisão de buscar a terapia, Odette alcança uma experiência 
catártica e libertadora ao olhar para o próprio inconsciente – É isto o que 
a análise, a escuta analítica proporciona ao sujeito: uma experiência 
catártica e libertadora ao olhar para o próprio inconsciente. 
 
Em análise, há momentos que mais parecem sonhos, estes que 
poderiam ser explanados em sessões de análise como supostas 
manifestações inconscientes. Devaneios e psicanálise. 
 
Trazer Odette adulta assistindo-se vivenciando os ataques é o que 
narrativamente o filme oferece de melhor como o algo que acontece em 
uma análise. 
 
3. A clínica psicanalítica, no trabalho de análise 
 
Vai no âmago da dor e precisa retratar o  real que se obscurece na 
inocência, na culpa, no querer reparar sem ter como. O objetivo é alcançar 
a libertação, a ressignificação e desenvolver a elaboração. 
 
A elaboração é o que permite abordar o trauma com muito respeito, 
mostrando que é possível seguir em frente ao se empoderar de sua dor e 
de sua história e vencer sem arrastar lembranças encombridoras ou 
imobilizadoras. 
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A personagem verbaliza o trauma pela primeira vez em uma sessão de 
terapia, muitos anos depois do ocorrido. – É assim que acontece com a 
maioria dos pacientes. 
 
4. O que a psicanalise procura? 
 
O trauma em si. Não! Ele tá ali, já aconteceu. Ela procura as lacunas, as 
perdas, os silêncios, os vazios, os abandonos e etc.  
 
“Eu não falo, eu danço”. O que isso quer dizer? Significa que a dança 
está falando alguma coisa. Podemos perder muito tempo querendo saber 
o que está na fala que não consegue falar. E de repente, a coisa está ali 
na nossa frente, se manifestando, se denunciando de forma convertida e 
não vemos. A dança aqui é a expressão da fala, do corpo vilipendiado, 
abusado, ferido, sangrado, invadido e estuprado. 
 
Odette não fala, Odette dança. Em cada movimento vemos sua história 
sendo expelida, as palavras que lhe foram roubadas, reprimidas, 
traduzidas na intensidade da sua arte. A dança dá contorno ao filme e 
mistura passado e presente. 
 
A menina Odette começa o filme sumindo pela porta do banheiro com 
seu violador na memória da mulher Odette, mas não a acompanhamos.  
Quando a criança entrou por aquela porta, nunca mais saiu. 
 
A psicanalise procurar abrir a porta. Tirar a pessoa do sumiço, do 
apagamento, do sem semblante; Tirar a pessoa do detrás daquela 
“porta”. Soltar a pessoas que permanece presa atrás da porta. O convite 
para brincar de cócegas, algo que inocentemente aceitou prontamente 
sem conhecer a dimensão real daquela oferta.  
 
A psicanalise mergulha no inconsciente! Mergulhamos no inconsciente 
da “bailarina”, ao explorar memórias e fantasias que flertam com 
elementos surrealistas, entre os quais nem sempre é distinguível o real 
das construções mentais que ela utiliza para enfrentar o trauma. 
 
No filme, Odette perde a doçura do olhar, a verborragia e o sorriso fácil, 
levando as mãos perto da boca sempre que é oprimida pela mãe, numa 
tentativa de conter seu segredo. Mas através da dança, sua raiva e suas 
dores finalmente saem e Andrea entrega esses sentimentos na crueza 
de sua atuação, íntima de sua personagem e de suas marcas. 
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E AQUI QUE A PSICANALISE QUER CHEGAR: 
 
A história de Odette não é sobre o estupro ou sobre a sua relação com 
os pais. Não é sobre Gilbert ou sobre reparar o irreparável, e sim uma 
jornada sobre o trauma, o reencontro da protagonista com sua self, a 
criança que ela abandonou atrás da porta do banheiro. A psicanálise 
procura as lacunas, as perdas, os silêncios, os vazios, os abandonos e 
etc. É sobre a criança, o elemento mais importante e o mais ignorado no 
meio dessa monstruosidade. 
 
5. Apontamentos finais 
 
Para Freud, trauma é o acontecimento na vida de uma pessoa que se 
define por sua intensidade e por sua incapacidade de reagir de forma 
adequada. É um transtorno, um atropelamento, um “excesso” de efeitos 
prejudiciais duradouros na organização psíquica do sujeito.  
 
A erotização precoce é um fenômeno de natureza traumática, gerado 
por situações de acionamento dos impulsos sexuais de maneira 
inapropriada. Conduz a criança a entrar no mundo sexual adulto muito 
precocemente, atropelando fases do amadurecimento e 
desenvolvimento e ults prejudicando o processo de aprendizagem 
afetiva dos pequenos e leva a criança agora adulta a viver dilema, 
permissões na vida sexual. 
 
A sexualidade, entendida como elemento presente em todos os estágios 
de desenvolvimento da vida do indivíduo, acaba sendo desviada 
prematuramente para o erótico, o excitante, o sensual, quando na 
realidade deveria ser canalizada para a construção das emoções, das 
relações sociais, da experimentação de papéis e do desenvolvimento da 
afetividade. 
 
A erotização precoce de uma criança rouba a sua infância. Cabe aos 
pais ou os adultos responsáveis protegerem os seus pequenos. 
Lembremo-nos que a “criança” é uma construção social. ninguém é 
transferido de uma hora a outra à fase adulta. 
 
Sobre o sujeito perverso, a psicanálise vai mostrar que o perverso é 
aquele indivíduo totalmente indiferente às necessidades e desejos do 
outro. Mesmo sendo uma patologia, o pedófilo preserva o entendimento 
de seus atos, impondo seus desejos e condições pessoais a alguém que 
não deseja ser incluído em sua fantasia sexual. ´ 
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Freud ([1905]) ressalta que a pedofilia é uma aberração incontestável no 
que se refere à sexualidade, pois o pedófilo se utiliza de pessoas 
sexualmente imaturas (crianças) e animais, como objetos sexuais. Ele 
ressalta que os indivíduos que escolhem crianças como objetos sexuais 
fazem-no porque são covardes ou não conseguem controlar seus 
impulsos. 
 
Na pedofilia, quanto mais precoce for o ato, mais iremos encontrar 
elementos que indicam o centro da trama entre a inocência e o 
abusador experimentado. 
 
Conclusões: 
 
Na conclusão, para não deixar passar desapercebido, quero fazer 
algumas considerações sobre a família. 
 
Essa família é uma família cheia de falhas e falha. É uma família passiva 
de uma Terapia familiar uma vez que indica pacientes identificados (PI). 
Temos conflitos na relação dos progenitores, temos problemas de 
autoridade familiar, diálogo e etc. 
 
Situação dos pais: 
 
Apresentam imagens contrárias ou diferentes das imagens genéricas. 
A mãe parece ser um “vetor” na relação mãe-filha, na relação pai-filha e 
até na relação com o pedófilo, uma vez que acaba oportunizando os 
encontros entre o algoz e a presa. Nessa permissibilidade, somado a 
confusão na mente de Odette, a menina tem contato com o universo 
adulto em uma espécie de participação desse universo. 
 
O pai é bem edípico. Embora presente/ ausente, também é passivo e 
demonstra ser castrado pela mulher que passa a ser boca de jacaré na 
relação familiar onde todos tem “medo” ou aceitam a dominação de 
permanecerem ali na boca do jacaré. Com isso, ele, o pai, acaba 
deixando que a mãe deicida quanto ao onde ir e ao quando ir de Odette. 
 
Muito obrigado pela oportunidade! 


