
 
 

A TABACARIA – Lázaro Tavares 

 

O filme A TABACARIA traz Freud como personagem. O objetivo é olhar esse filme e 

avaliar, buscar pontos que fazem parte da teoria freudiana, mantendo a autenticidade 

desta.  

 

Além do meu binóculo, olharei para A Tabacaria, fazendo referências a comentários 

de psicanalistas, tais como: Dinara Gouveia Machado Guimarãe (autora de livros 

sobre Psicanálise e Cinema), Ana Cecília Carvalho (escritora), Gilson Iannini 

(professor de psicanálise na UFMG), Sheherazade Paes Leme (membro do Círculo 

Psicanalítico de Minas Gerais) e Luis Flavio S. Couto (professor de psicanálise da 

PUC-Minas). 

 

O filme esforça-se pela verossimilhança dos fatos, procurando ser o mais preciso e 

primário possível. Nota-se que há uma verdadeira pesquisa, tanto a situação política 

quanto as condições de vida na sociedade da época e a personalidade histórica de 

Sigmund Freud.  

 

Assim, apelando para um olhar de transição da juventude à vida adulta, A tabacaria 

traz à tona conflitos internos de um jovem. Temas como o amor, a família e 

frustrações internas marcam presença no roteiro do filme austro-alemão. 

 

Sinopse e enredo histórico: 

 

Sheherazade Paes Leme diz: ''O filme abre com a morte e a sexualidade, duas coisas 

para as quais a gente não tem uma explicação clara[...]”.  

 

Franz é um rapaz interiorano de 17 anos recém-chegado a Viena para trabalhar como 

aprendiz em uma tabacaria. Ali, ele conhece Sigmund Freud, um cliente frequente. 

Com o passar do tempo, apesar de origens muito distintas, os dois desenvolvem uma 

amizade única. Quando Franz se apaixona perdidamente pela dançarina de cabaré 

Anezka (fulminante amor à primeira vista), ele busca orientações de Sigmund Freud, 

renomado psicanalista.  

 



 
 

A trama se passa na Viena dos anos 1930, época em que a Áustria começava a sentir 

as consequências da ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. A tensão política e 

social aumenta dramaticamente na Áustria, piorando com a chegada dos nazistas à 

capital. Em meio ao crescente anti-semitismo em Viena ocupada pelos nazistas, 

Franz, Sigmund e Anezka se perdem no meio do caos da cidade, que de forma 

progressiva e veloz caminha em direção à rendição ao nazismo, e cada um terá uma 

decisão difícil para tomar: ficar ou fugir de Viena? 

 

Convém dizer que a história de A tabacaria se passa pouco antes de Freud e a família 

se exilarem em Londres, fugindo da perseguição nazista, o que ocorreu em março de 

1938. Nesse contexto, os preços a pagar por todos os personagens são altos 

demais.  

 

Gilson Iannini diz que  

O filme mostra que Freud não queria deixar Viena, a despeito da 
pressão da família. Isso coincide com os relatos históricos que 
temos. Ele só decide ir para Londres depois que a filha Anna é 
detida durante um dia inteiro para interrogatório. 

 

Dinara Guimarães diz: 

O filme caracteriza-se como uma produção de arte que vem 
lembrar o extermínio dos judeus à época da ascensão do nazismo 
devido a ímpetos injustificáveis de cólera, ódio, perseguição e 
violência que efetivam a esterilização da palavra, causadora de 
uma suspensão do laço social com o outro. 

 

Frases ditas pelo pai da psicanálise no decorrer de A tabacaria: 

“Ninguém sabe nada sobre o amor; muito menos eu.” 
 
“Você está sofrendo, mas te garanto: podemos tratar a dor.” 
 
“Você não precisa estudar a água para dar um mergulho.” 
 
“As pessoas deitam no meu sofá e começam a falar. Se tivermos 
sorte, eu e o paciente sairemos curados.” 
 
“Não estamos neste mundo para encontrar respostas, mas para 
fazer perguntas.” 
 



 
 

“Só com muita coragem ou persistência ou estupidez, de 
preferência as três coisas juntas, somente assim conseguiremos 
deixar uma marca no mundo.”  

 

O que temos entre A tabacaria e a Teoria freudiana que podemos chamar de pontos 

em destaque? Vamos pontuar algumas coisas e citar algumas cenas do filme: 

 

1. Uma “poderosa” mãe 

 

O poderio da mãe – Mãe “suficientemente boa” – Controladora – Simbiótica – 

Erotizada – Edípica. 

 

O remeter o filho para morar na tabacaria do velho amigo Otto Trsnjek, assim, poderia 

acompanhá-lo, sem efetuar o corte definitivo, como também, com a intenção de que 

ele desenvolva sua sexualidade na transição da adolescência a adulto. 

 

E dentre as figuras que entram e saem de cena, a mãe do rapaz aos poucos irá se 

mostrar como uma das mais interessantes, menos pelo que faz, e mais pelo que se 

vê obrigada a abdicar, seja o convívio com o filho ou até mesmo a própria dignidade, 

num esforço que a leva a incorrer em mentiras e desculpas na busca por preservá-la.  

 

No início do filme, o lago azul, a água, tudo evoca simbolismo. A água é um símbolo 

da maternidade. O estar ali assemelha-se com o estar no útero da mãe e todo o 

líquido aminiótico (O líquido amniótico é um líquido que envolve o embrião, o qual 

preenche a bolsa amniótica).  

 

O estar apaixonado por Anezka, uma jovem com diversos amantes, o que remete o 

jovem à sua mãe.  

 

2. Pai simbólico. 

 

Segundo Dinara Guimarães, o filme termina como começa, com a morte do pai 

simbólico. 

A morte do pai simbólico ao final é a do dono da tabacaria, 
representado como um mutilado da Primeira Guerra que se opõe 



 
 

à extrema-direita e termina assassinado pelos nazistas porque 
vendia, a judeus e comunistas, cigarro, jornais e revistas 
pornográficas - consideradas um atentado aos bons costumes 
familiares. 
 

Freud, no filme, não faz o papel de pai simbólico, este papel é feito pelo pai de sua 

infância e pelo pai a quem foi entregue pela sua mãe, o dono da tabacaria.  

 

3. Amor transferencial e transferência paterna 

 

Este tópico coadjuva com o anterior. 

 

Dinara Guimarães diz que trata-se de um “caso de amor na transferência paterna com 

Freud mediada por palavras, sonhos e charutos cubanos”. Na verdade, podemos 

dizer que trata-se de uma binária transferência paterna: primeiro com o dono da 

tabacaria e, em seguida, com o encontro de Franz com Sigmund Freud. Observa-se 

que com o primeiro, irá aprender o respeito, os passos da vida adulta, a olhar a todos 

como iguais, e como o que é irrelevante para alguns pode significar muito para outros, 

o que pode representar a diferença entre a vida e a morte; com o segundo, a 

tolerância.  

 

De ambos recebeu afeto, uma vez que era um rapaz com incertezas, inseguranças e 

medos (o medo dos trovões, insegurança, sozinho e tremendo-se enrolado em seu 

coberto). 

 

Reforça Dinara Guimarães ao dizer que Freud se torna seu interlocutor e com quem 

ele partilha suas fantasias e angústias, paixões e desejos, e lhe vende os charutos 

cubanos com a marca: “feitos por homens corajosos e enrolados nas coxas de belas 

mulheres”. 

 

4. Libido e sexualidade 

 

Vivências de impasses libidinais fundamentais do sujeito humano: o envolvimento 

libidinal de Franz com os substitutos paternos e com sua experiência amorosa na 



 
 

descoberta de seu primeiro amor, por Anezka.  No filme, Freud chega a dizer que o 

sexo feminino é um grande mistério. 

Vida sempre marcada pela sexualidade: a mãe fazendo sexo com o namorado (seu 

pai de infância); o gozo simbiótico com a mãe, no lago .......VER OUTRAS 

 

5. Referências à Freud 

 

“Ele conserta a mente das pessoas – por dentro.” Com essas palavras o veterano de 

guerra Otto Trsnjek, dono da loja de cigarros explica ao jovem Franz, seu aprendiz, 

quem é Sigmund Freud, um consumidor frequente dos charutos e jornais vendidos no 

estabelecimento.  

 

Esta sempre foi a mensagem de Freud e da psicanálise, o que me leva a pensar 

sobre a figura do “quebrador de imagens”, que vem do termo “Iconoclastia”. O 

psicanalista, que ocupa o lugar da psicanálise, lugar este marginal, o estar à borda, 

(extremidade de uma superfície; beira, beirada), logo, podemos dizer, que é aquele 

que quebra as imagens do recalcado no inconsciente. 

 

6. A análise e o divã – O acolhimento e a apatia – O setting analítico e a pratica 
clínica da escuta 
 

O que temos no filme que mostra verdades de uma análise e do divã? Embora, o 

filme não configura que Franz se tornou paciente de Freud. 

 

Franz literalmente corre atrás de Freud, interessado em saber como ele consegue 

colocar em ordem ideias e sentimentos alheios. “As pessoas deitam no meu sofá e 

começam a falar. Se tivermos sorte, eu e o paciente sairemos curados”, responde o 

pai da psicanálise.  

Sheherazade Paes Leme diz: ''[...] Gosto também do fato de que, quando Franz 

(Simon Morzé) finalmente se senta no sofá de Freud, é uma cena muito marcante.'' 

 

Ana Cecília Carvalho acha esse trecho “uma maravilha” do filme, porque escapa “da 

representação da caricatura do psicanalista que a gente vê em filmes americanos, 

que ridicularizam o psicanalista com o silêncio frio ou o comentário clichê”. 



 
 

 

Sobre o setting, em continuidade da cena anterior, Ana Cecília diz que “o ouvido 

psicanalítico não depende da formalidade de um divã. Você pode ouvir 

psicanaliticamente em qualquer lugar, porque desenvolve esse tipo de escuta que, de 

certa maneira, torna audível o que as pessoas não se dão conta de que estão 

pensando. Você não julga, não faz nenhum tipo de reprimenda. Deixa a verdade do 

outro aparecer nos termos dele”. 

 

Concordo com Ana Cecília, uma vez que esse mito, tão criticado na visão de muitos 

que o endeusam. Se você “quebrar” esse mito, logo, logo a crítica vai dizer que não 

pode, que é um absurdo. Você vai ouvir de alguns psicanalistas e até de psicólogos: 

“Mas não pode!” Claro que pode! Não pode é ser cotidiano analítico ou substituto 

analítico. O filme Gênio indomável mostra o setting analítico indo para as ruas, 

bancos de praças etc. Eu mesmo já fiz análise em um banco de frente para o mar. E 

os projetos sociais com os atendimentos em tendas em praças! O atendimento social 

itinerante, em que o setting vai se transformando, se movimentando, locomovendo-se 

e o que importa é a escuta analítica servir de ponto de conexão para os aflitos do 

inconsciente. 

 

Na relação que desenvolvem Franz e Freud têm diversos diálogos em espaços 

públicos – a tabacaria, a rua, um banco de praça, uma cafeteria, embora não haja 

configuração no filme de que Franz tenha sido um paciente de Freud.  

 

Acolhimento / Empatia 

 

Ana Cecília Carvalho diz: 

Freud me parece ter sido uma pessoa muito afetuosa. Tudo o que 
leio na descrição dos casos clínicos dele tem um lado humano, 
uma qualidade humana no que ele oferecia que é muito 
impressionante, mais do que a técnica e a teoria. Gosto desse 
retrato que o filme faz do estilo de Freud de acolher alguém, que 
se parece muito com o que eu fantasio a respeito dele.' 
 

Quando Freud explica a Franz o porquê do divã em seu consultório, diz que desse 

modo a sessão é mais confortável para o paciente e acrescenta que “a verdade é 

quase sempre confortável”.  



 
 

 

Luis Flavio S. Couto diz:  

Acho difícil concordar com essa assertiva. Na minha clínica, 
ocorre justamente o contrário. A verdade a que o paciente chega 
geralmente é desconfortável para ele. Às vezes, muito 
desconfortável. Não é à toa que ele a manteve inconsciente. 

 

Gilson Iannini  acrescenta,  e procura mostrar que uma afirmação como essa na boca 

de Freud também soa como um escorregão do roteiro. “Esse ponto não bate bem 

com a teoria psicanalítica. Para a psicanálise, a verdade tem sempre algo 

perturbador, já que mexe com a imagem e as ilusões que temos de nós mesmos, com 

nosso narcisismo.” (Gilson Iannini) 

  

Procuro entender a fala e opinião destes dois colegas, porém, discordo da extensão 

do sentido delas, uma vez que a verdade, na análise, que não é o caso de Franz, 

passa por fases e, com certeza, “a verdade a que o paciente chega geralmente é 

desconfortável” ou “a verdade tem sempre algo perturbador”, sim, OK! Mas, quando a 

mesma é esmerada, quando ela é encontrada e assumida, logo se transforma em 

encantadora e, esse é o sentido da clínica.  

 

É preciso salientar que Franz não é um cliente de Freud, bem ao contrário, mas o 

jovem “não passa ileso de um encontro com o psicanalista”. Isto nos lembrar do 

encontro de Freud com Lucy, uma histérica. Ela não era paciente! Assim, concordo 

com Sheherazade, ao dizer que há espaço para encarar esse aspecto do filme de 

outra maneira e questiona:  

Talvez não seja a verdade tão verdade assim, e o conforto tão 
confortável assim. Até que ponto também ficamos obturados com 
tal expressão e, a partir dela, se faz buscar, em vão, a verdade da 
verdade? Até que ponto pode uma crença na verdade confortar? 

  

Sheherazade, indagando, cita o diálogo entre Freud e Franz no qual o rapaz se diz 

inseguro sobre sua capacidade de amar, dada sua inexperiência no tema, ao que 

Freud responde: “Você não precisa estudar a água para dar um mergulho”. “Será que, 

nesse instante, pode-se ver a possibilidade de uma verdade plural e não-toda?”  

  

 



 
 

Recomendações da clínica / Atos analíticos 

 

No filme, no momento em que percebe o abatimento de Franz com seu insucesso 

amoroso, Freud decide pontuar para o rapaz. “Vou te passar três medicamentos. O 

primeiro é para sua dor de cabeça: pare de pensar no amor. O segundo é para sua 

dor de estômago e sonhos perturbadores: deixe uma caneta e papel ao lado da cama 

e anote seus sonhos, assim que acordar. O terceiro medicamento é para a dor no 

coração: vá atrás da garota ou esqueça-a”. 

 

É assim que vejo essa ação de Freud, uma vez que o analista não é figura passiva no 

setting, pelo contrário, é figura ativa e muito ativa. O analista não dá conselhos, ele 

pontua. Ele não dá sugestões diretas para o paciente: faça isso, faça aquilo. O 

máximo que ele poderia dar como sugestão direta é: 'Fale sobre isso.   

 

Quanto ao terceiro conselho, Gilson Iannini acha “improvável que Freud dissesse isso 

numa conversa informal com um rapaz”, mas avalia que há na recomendação de ir 

atrás da garota ou esquecê-la “uma tarefa ética” condizente com a teoria psicanalítica.  

 

Gilson Lannini afirma que “o que está em jogo é ir atrás do próprio desejo. Não 

adianta ficar ruminando ou preso na inibição, na ilusão”. Contudo, a afirmação de 

Freud (no filme) que Lannini considera de fato “muito freudiana” é a de que “o amor é 

sempre um grande erro”. “É um erro, mas um erro inevitável. Ou seja, não tem 

acerto, mas tenho que aprender a minha maneira de errar”, diz Lannini. 

 

Ana Cecília diz: 

 

Esses três conselhos são boas metáforas do que você faz no 
trabalho psicanalítico. Não adianta ficar pensando sem agir. Por 
outro lado, você só pode agir quando tiver uma noção um pouco 
maior daquilo que está te motivando. Não adianta ficar 
intelectualizando o sentimento. Mas é possível contar de um até 
10 antes de agir. 

  

Ana Cecília observa que, ao longo da trama, “o rapaz vai se fortalecendo, vai ficando 

coerente com ele mesmo, mas o filme mostra que há um preço a pagar para você se 

definir como sujeito.” 



 
 

 

7. Os Sonhos 

 

“Freud acreditava que os sonhos eram a via mais importante de acesso ao 

inconsciente. Assim como os lapsos e os esquecimentos, estão contando coisas que, 

em nós, estão agindo à nossa revelia. Os tormentos, o sofrimento físico, a angústia – 

existe um modo de descrever esses fenômenos e inseri-los numa cadeia de sentido. 

O sonho é um meio importante de ter acesso a esse sentido, e disso Freud não abria 

mão.” 

  

 

 

Dinara Guimarães diz:  

Essa é a matriz básica do trabalho do sonho que envolve o 
pensamento onírico latente e o desejo inconsciente articulado ao 
sonho, de forma que o pensamento latente nesse trabalho do 
sonho é deslocado, mas é por meio desse deslocamento que 
outro pensamento verdadeiramente inconsciente articula-se.  
 
Esse mecanismo é mostrado nos sonhos escritos por Franz ao 
acordar, segundo a orientação de Freud. Um deles, com a 
imagem de Freud morto por afogamento, outro com o poder de 
um governo totalitário onde a palavra “futuro” é refletida em um 
espelho fragmentado em mil pedaços. 

 
 
Aconselha a ele escrever seus sonhos assim que despertasse. E vários sonhos de 
Franz são encenados com belas imagens e sugestões de medo da morte e 
desamparo. 

Freud o estimula a anotar seus sonhos e, a medida que a ocupação nazista avança, 

Franz, cada vez mais desiludido com o amor e com a vida, começa a exibir suas 

anotações na parede externa da pequena loja de tabaco.  

 
8. Édipo e sonhos - Fantasias 
 

Dinara Guimarães diz: 



 
 

Deste modo, o filme fornece elementos que demonstram o 
interesse de Freud na descoberta do mito de Édipo, 
contemporânea à sua descoberta da psicanálise em 1900, na 
“Interpretação dos sonhos” (Traumdeutung).  
 
A partir da condição do desejo inconsciente edípico que Freud 
encontra nos sonhos, Franz é mergulhado na tensão entre Eros e 
a pulsão de morte. Tensão que reaparece na projeção dos seus 
sonhos repetitivos com as metáforas da água, vertigem, insetos 
iluminados dentro da janela do quarto onde ele adormece 
profundamente na calada da noite, e que se torna a janela da 
fantasia através da qual ele projeta seus sonhos de angústia - que 
aparecem como o desejo desesperado de escapar da asfixia e 
encontrar ar para respirar. 
 
Desta forma, na qualidade de projetar um herói moderno, o filme 
não cai no melodrama nem na exposição insuportável da crua 
violência realística consagrada na estetização da violência pela 
violência, mas de um herói que passa pela transição da 
ingenuidade ao conhecimento, e termina por expor seus sonhos 
escritos, fixando-os na vidraça exterior da tabacaria. Eles atraem 
curiosos, mas também os que estavam a serviço do regime 
nazista com a ascensão de Hitler ao poder, determinantes das 
tensões entre os austríacos apoiadores do ditador e os que não 
compactuaram com o regime nazista. 
 
 

9. Perdas e abandonos - Vazios e solidão - Medos 

 

Do pai, da infância, da mãe, do pai em Viena e outros. Dinara Guimarães diz que 

“com a virada pela qual Franz perde a inocência e incorpora o real [...]” 

 

Franz diante da tempestade, deixa o gozo simbiótico e foge dos trovões e, ensopado, 

abriga-se em sua casa.  

 

A ida para Viena, sozinho, em busca de sobrevivência. 

 

10. O objeto de amor 

 

Anezka é o objeto do amor de Franz no filme. A mãe também é objeto de amor que 

acaba sendo deslocado para Anezka. O estar apaixonado por Anezka, uma jovem 

com diversos amantes, o que remete o jovem à sua mãe.  



 
 

 

Por fim, será no sexo oposto que irá descobrir os prazeres da carne e as dores da 

alma. Franz e seu jovem amor parecem constituídos dos elementos certos para 

incorrerem na tragédia, livres a ponto de correrem nus pela neve branca, assim como 

no minuto seguinte se verão obrigados a abraçarem estranhos.  

 

Franz, cada vez mais desiludido com o amor e com a vida, começa a exibir suas 

anotações na parede externa da pequena loja de tabaco.  

Enfim, trata-se de uma investigação freudiana sobre o desejo e a culpa. 

 

11. Morte 

 

Sheherazade Paes Leme diz: ''O filme abre com a morte e a sexualidade, duas coisas 

para as quais a gente não tem uma explicação clara[...]”.  

 

A morte do pai, da infância e do dono da tabacaria. 

 

Franz perde o pai logo numa das primeiras cenas – o homem, após transar sob as 

árvores com a mulher pela qual é apaixonado,  meio ao gozo e uma tempestade, 

rejuvenescido após o amor, decide tomar banho no rio, mesmo sob forte chuva. Um 

raio o atinge, e este é seu fim.  

 

A companheira nem chega a chorar: ele morreu feliz. Resta, agora, lidar com os 

problemas dos vivos, e para sobreviverem, envia o filho para Viena.  

 

CONCLUSÃO 

 

Gosto de chamar o filme como: A tabacaria e os novos mundos, uma vez que explora 

os sonhos e sua interpretação e começa com uma imagem onírica - O jovem Frantz 

mergulhado em um lago.  

 



 
 

Em Viena novos mundos abrem-se para Franz. O mundo do trabalho, o mundo da 

maturação e o mundo do amor e da libido. 

 

É belo acompanhar o seu despertar para a paixão e sua descoberta de que a 

sexualidade abre novos horizontes, mas também cria vigorosos sofrimentos.  

 

E assim, orientado por Otto e Freud, Franz enfrenta este novo mundo, uma vez que 

com a aproximação da ocupação de Viena por Hitler, há um segundo movimento de 

amadurecimento de Frantz. Desta vez para a política e para a responsabilidade de 

resistir e persistir, mesmo diante do caos, em constituir-se sujeito e alcançar o seu 

Self. 
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