
Enigmas da esfinxe (Riddles of the Sphinx) é unha película 
de 1977 dirixida por Laura Mulvey e Peter Wollen na que 
se mostra unha nova visión –para a época– do papel da 
muller na vida doméstica e a maternidade. Neste filme, 
Mulvey explota todo o que teorizara no seu ensaio de 
1975, “Pracer visual e cinema narrativo”; un texto no que 
Mulvey utiliza a psicanálise de Sigmund Freud e Jacques 
Lacan para analizar nunhas poucas liñas os motivos polos 
que o cinema se organiza, sen darse conta, baixo as ideas 
e valores dun patriarcado onde a muller é só obxecto de 
desexo da mirada do home, xa sexa o director, os espec-
tadores ou os personaxes masculinos da película. Desta 
maneira, a autora conseguiu explicar por que o Hollywood 
clásico é machista e mantiña unha imaxe obxectualizada 
da muller, sempre subordinada á ollada masculina. Mulvey 
converteuse nunha pioneira da análise fílmica feminista, a 
quen seguirían pouco despois nomes tan relevantes como 
Judith Butler, que incorporou a teoría queer a esa análise 
da ollada, Teresa de Lauretis, Anne Kaplan e moitas outras. 
A seguir, algúns fragmentos do seu famoso ensaio. 

[Tirado de Mulvey, Laura (1975, 1 Octubre) “Visual Pleasu-
re and Narrative Cinema”, Screen, 16, 3: 6–18]

II. O Pracer de Observar/Fascinarse co Corpo Humano

 A. O cinema ofrece un gran número de praceres posibles. 
Un deles é a escopofilia. Hai circunstancias nas que obser-
varse a un mesmo é unha fonte de pracer, de igual xeito 
que tamén hai pracer en ser observado. Orixinalmente, 
nos seus Tres Ensaios sobre a Sexualidade, Freud explica a 
escopofilia como un dos instintos compoñentes da sexua-
lidade que existe independentemente das zonas eróxenas. 
Neste punto, asocia a escopofilia con ver a outras persoas 
como obxectos, subordinándoos a ser controlados e ob-
servados con curiosidade. Os seus exemplos concretos 
centrábanse nas actividades voyeuristicas dos nenos, o 
seu desexo de ver e asegurarse do privado e do prohibido 
(curiosidade polos xenitais e os corpos doutros…). Nesta 
análise, a escopofilia é esencialmente activa […] Aínda que 
o instinto é modificado por outros factores, en particular 
pola constitución do ego, continúa existindo ao medrar 
como base erótica para o pracer. No extremo, pode trans-
formarse nunha perversión, producindo miróns obsesivos 
e Peeping Toms (1), cuxa única satisfacción sexual apenas 
pode proceder da observación, nun sentido controlador 
activo, dun outro obxectivizado. 
A primeira vista, o cinema podería parecer afastado do 
mundo clandestino da observación furtiva dunha desco-
ñecida e desprotexida vítima. Mais […] o extremo contras-
te entre a escuridade no auditorio (que tamén illa aos es-
pectadores entre si) e o brillo dos cambiantes estampados 
de luz e sombra na pantalla axudan a promover a ilusión 
dunha separación voyeurística. Aínda que a película está 
realmente aí para ser ensinada, para que a vexan, as con-
dicións da proxección e as convencións narrativas danlle 
ao espectador a ilusión de mirar cara un mundo privado. 
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Entre outras cousas, a posición do espectador no cinema 
é de represión do seu exhibicionismo e de proxección de 
desexo reprimido cara o artista. 

 B. O cinema satisfai un desexo primordial de observar cou 
sas pracenteiras, pero tamén vai máis aló, desenvolvendo 
a escopofilia no seu aspecto narcisista. As convencións 
do cinema mainstream centran a súa atención na forma 
humana. A escala, o espazo e as historias son antropo-
mórficas. A curiosidade e o desexo de ollar entrelázanse 
cunha fascinación polo semellante, o recoñecible: o rostro 
humano, o corpo humano, as relacións entre a forma hu-
mana e os seus arredores, a presenza visible da persoa no 
mundo. Jacques Lacan describiu como o momento no que 
un neno recoñece a súa propia imaxe nun espello é crucial 
para a construción do ego. […] É un momento no que se 
une unha anterior fascinación por observar (o rostro da 
nai, por exemplo) cos primeiros achegamentos á concien-
cia sobre un mesmo. É o nacemento dunha longa historia 
de amor-odio entre a imaxe e a imaxe propia que atopa 
unha intensa expresión no cinema e un agradable recoñe-
cemento para a audiencia. […] 

III. A Muller como Imaxe, o Home como Portador da Olla-
da

 A. Nun mundo ordenado por un desequilibrio sexual, o 
pracer en observar dividiuse entre home/activo e muller/
pasiva. A determinante ollada masculina proxecta a súa 
fantasía na figura feminina que debe ser estilizada de 
forma acorde. No seu tradicional rol exhibicionista, as mu-
lleres son simultaneamente observadas e amosadas, coas 
súas aparencias codificadas para ser visualmente fortes 
e crear un grande impacto erótico, de xeito que se poida 
dicir que “chaman a ser observadas”. As mulleres dispos-
tas como obxectos sexuais é o leit- motiv do espectáculo 
erótico: dende as pin-ups ao striptease, dende Ziegfeld até 
Busby Berkeley. O cinema mainstream combina espectá-
culo e narrativa. A presenza da muller é un elemento indis-
pensable do espectáculo na narrativa tradicional do cine-
ma, malia que a súa presenza visual tenda a ir á contra do 
desenvolvemento da liña argumental, conxelando o fluxo 
de accións en momentos de contemplación erótica. Esta 
presenza allea ten que ser daquela integrada con cohesión 
na narrativa, como ten explicado Budd Boetticher: 

O que importa é o que a heroína provoque, ou máis ben 
o que represente. Ela é a elixida, ou máis ben o amor ou 
o medo que inspira no heroe, ou mesmo a preocupación 
que sente por ela, que lle fai comportarse da forma que 
o fai. A muller, de seu, non ten nin a máis mínima impor-
tancia.

 B. Unha división heterosexual activa/pasiva do traballo 
controlou de forma similar a estrutura narrativa. De acordo 
cos principios da ideoloxía predominante e das estruturas 
físicas que a apoian, a figura masculina non pode soportar 
a carga da obxectivización sexual. O home é remiso a ob-
servar o seu eu exhibicionista. O home controla a fantasía 
cinematográfica e tamén emerxe como a representación 
do poder nun sentido moito máis amplo: como o portador 
da ollada do espectador. Isto é posible ao estruturar a pelí-
cula ao redor dunha figura principal coa que o espectador 
se poida identificar. En canto o espectador se identifica 
co protagonista masculino, proxecta a súa visión no seu 
similar […] As características dunha glamurosa estrela 
masculina de cinema non son as dun obxecto erótico ao 
que observar, se non as dun ego ideal máis perfecto, máis 
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completo, máis poderoso como o concibido no momento 
orixinal de recoñecemento fronte ao espello. […] 

 C.1 […] En termos de psicanálise, a figura feminina posúe 
un problema máis fondo. Connota ademais algo que a 
ollada ve constantemente sen chegar a reparar: a súa 
falta de pene, que implica a ameaza da castración e polo 
tanto a falta de pracer. […] Así, a muller como icona, dis-
posta para a ollada e o goce dos homes, o controladores 
activos da ollada, sempre ameaza con evocar a ansiedade 
do seu significado orixinal. O inconsciente masculino ten 
dúas formas de escapar desta ansiedade pola castración: 
preocuparse por recrear o trauma orixinal (investigar 
as mulleres, desmitificar o misterio), co contrapeso da 
desvalorización e castigo do obxecto de culpa; ou negar 
a castración mediante a substitución da propia figura re-
presentada por un fetiche de xeito que sexa reconfortante 
en troques de perigoso. Esta segunda forma, a escopofilia 
fetichista, constrúe a beleza física do obxecto, transfor-
mándoo en algo satisfactorio en si mesmo. A primeira 
forma, o voyeurismo, asóciase polo contrario co sadismo, 
porque o pracer medra dende certo sentimento de culpa. 
Este lado sádico encaixa perfectamente coa narrativa. O 
sadismo demanda unha historia, depende de que algo 
ocorra, forzando un cambio noutra persoa, unha batalla de 
vontade e forza, vitoria e fracaso, que ocorre nun tempo 
lineal cun comezo e un final. A escopofilia fetichista, por 
outro lado, pode existir fóra do tempo lineal, posto que o 
instinto erótico está centrado na propia ollada. Estas con-
tradicións e ambigüidades poden ser ilustradas de forma 
simple usando o traballo de Hitchcock e Sternberg, xa que 
ámbolos dous tomaron a ollada case como tema principal 
de moitas das súas películas. Hitchcock é máis complexo, 
porque usa ambos mecanismos. O traballo de Sternberg, 
por outra parte, ofrece moitos exemplos puros de escopo-
filia fetichista.

 C.2 [...] Sternberg produce o fetiche último, levándoo 
até o punto no que a poderosa ollada do protagonista 
masculino característico do cinema narrativo tradicional 
québrase a favor dunha imaxe que establece unha relación 
erótica directa co espectador. A beleza da muller como 
obxecto e o espazo da pantalla fúndense: ela xa non é 
a portadora da culpa se non un produto perfecto, cuxo 
corpo, estilizado e fragmentado por primeiros planos, é o 
contido da película e o receptor directo da ollada do es-
pectador. Sternberg reduce ao mínimo a ilusión de profun-
didade da pantalla; a súa pantalla tende a ser unidimen-
sional a medida que a luz e a sombra, os tecidos, o vapor, 
a ramaxe, as redes, as fitas, etc, reducen o campo visual. 

Hai pouca ou nula mediación da ollada a través dos ollos 
do protagonista masculino principal. Pola contra, presen-
zas sombrías como La Bessière en Morocco actúan como 
subrogadas para o director, por estar desvinculadas da 
identificación coa audiencia. [...] O punto álxido do drama 
emocional nas máis típicas películas de Dietrich, os seus 
momentos supremos de significado erótico, teñen lugar 
en ausencia do home que a ama na ficción. Hai outras tes-
temuñas, outros espectadores que a ven na pantalla, pero 
a súa ollada é a mesma que a do público, e non a dun per-
sonaxe que o representa. Ao final de Morocco, Tom Brown 
xa desapareceu no deserto cando Amy Jolly quita as súas 
sandalias douradas e corre detrás del. No final de Dishono-
red, Kranau é indiferente ao destino de Magda. En ambos 
casos, o impacto erótico, santificado pola morte, amósase 
como un espectáculo para o público. O heroe masculino 
non o entende e nin sequera o ve.
En Hitchcock, pola contra, o heroe masculino ve precisa-
mente o que ve o público. Porén, nas películas que discuti-
rei aquí, fascínase cunha imaxe a través do erotismo esco-
pofílico como suxeito da película. Ademais, nestes casos o 
heroe retrata as contradicións e tensións experimentadas 
polo espectador. En Vertigo en concreto, mais tamén en 
Marnie e Rear Window, a ollada é central para o argumen-
to, oscilando entre o voyeurismo e a fascinación fetichista. 
Como xiro, Hitchcock usa os procesos de identificación 
normalmente asociados coa corrección ideolóxica e o 
recoñecemento da moral establecida e mostra o seu lado 
perverso.[...]

III. Resumo

 […] Esta complexa interacción de olladas é propia do cine-
ma. O primeiro asalto contra a acumulación monolítica de 
convencións tradicionais no cinema (xa emprendido polos 
cineastas radicais) é ceibar a ollada da cámara na súa 
materialidade no tempo e no espazo e a ollada do público 
cara nun distanciamento pasional e dialéctico. Non hai 
dúbida de que isto destrúe a satisfacción, o pracer e o pri-
vilexio de “hóspedes invisibles”, e salienta como o cinema 
dependeu sempre de mecanismos de voyeurismo activo 
e pasivo. As mulleres, cuxa imaxe ten sido continuamente 
roubada e empregada para este fin, non poden ver o decli-
ve das formas tradicionais do cinema doutro xeito que cun 
arrepentimento sentimental.

(1) Referencia a Tom, o Mirón, un personaxe da lenda de Lady 
Godiva, que non podería ter resistido a tentación de ollar á súa 
señora por un buraco
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