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O INSUPORTÁVEL VAZIO DO ESPELHO 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la obra Las Meninas, de Velásquez, desde el tema del 

problema del espejo y, en este, de la imagen, en general.	 En interlocución con la teoría 

lacaniana del estadio del espejo, sigue la indicación dejada por Picasso, en su trabajo a partir 

de la obra de Veslásquez, con el objetivo de poner en cuestión la interpretación foucaultiana 

de Las Meninas, y sugerir que el tema del cuadro sea la mirada del artista. 

 

PALABRAS CLAVE 
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RESUMO 

Neste artigo, buscamos realizar uma leitura da obra Las Meninas, de Velásquez, a partir de 

uma reflexão sobre o problema do espelho, e, nele, da imagem, em geral. Em interlocução 

com a teoria lacaniana do estado do espelho, tomamos como indicação a releitura de 

Veslásquez realizada por Picasso, no sentido de abrir um caminho de crítica à interpretação 

foucaultiana de Las Meninas, e sugerir que o tema do quadro seja o olhar do artista. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Espelho – Olhar – Imagem – Las Meninas – Velásquez.  

 

 
Realmente es terrible que haya espejos: siempre he sentido el terror de los espejos. 

J. L. Borges. 
 

1. 

No ensaio Sobre os espelhos, Umberto Eco afirma que “para usarmos bem o espelho, 

precisamos, antes de mais nada, saber que temos um espelho à nossa frente” (Eco, 1989, p. 
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17). Isso porque, diz Eco, a imagem virtual que deriva do espelho pode desorientar quem nele 

se espelha: confundir direita com esquerda, por exemplo, ou, mais grave, supor que aquela 

imagem que se tem diante de si advenha “de dentro” da tela. Assim, para “usarmos bem” 

(sic.) a imagem especular, cumpriria saber que aquela imagem que temos diante de nós, 

quando diante do espelho, não somente não “sai” daquela tela plana (posto que tal tela seria, 

ora, plana), mas, sobretudo, que ela não é uma mera duplicação de nossos corpos, mas uma 

duplicação ao avesso, invertida, no limite enganosa. 

Esse “bom uso” da imagem especular, que pretende precaver que alguém “ingênuo” 

ou “distraído” não se confunda, tem uma função, assim nos parece, a de garantir a integridade 

individual daquele que olha diante daquilo, mas sobretudo daquele que é olhado (“meu” 

relógio está no “meu” punho esquerdo, e não no direito, como o espelho me sugere). O 

problema desse “bom uso” é duplo e complementar: primeiro, é que a “integridade 

individual” é um efeito da imagem especular (aos meus próprios olhos, diante de outros 

objetos que não um espelho, meu corpo não é uma unidade); segundo, é que ele tenta nos 

amparar daquilo que é insuperável (e, talvez, por isso, insuportável): o espelho, ele mesmo, é 

vazio. Porque o espelho não existe como espelho se não me ponho diante dele, e porque o Eu 

que se põe diante do espelho é uma unidade na imagem que depende do próprio espelho 

(Lacan, 2009), sou – e não posso deixar de ser – agente e efeito daquele jogo de 

“dissimulações”. 

Se o espelho espelha na medida em que me ponho a observar (ao certo não sei se 

objetos outros são refletidos no espelho quando não estou lá...), quer dizer que seu vazio 

essencial me é inacessível. Sempre e toda vez que meu olhar se dirige a ele, mesmo 

lateralmente, fugindo àquele rosto que o espelho sugere ser meu, o que encontro são imagens 

virtuais, profundidades sem profundidades, e todo um complexo jogo de enganações prontas a 

pregar peças nos “desavisados” e “inocentes”. A rigor, que o espelho “sugira” algo já não é 

correto dizer, pois ele, por si mesmo, não é somente vazio como mudo (e, como vazio e 

mudo, provavelmente cego); e, de modo semelhante, que aquele que me aparece no espelho 

seja um “aquele” e não um “aquilo”, fala sobre outra coisa que a “objetividade” – seja do 

próprio objeto que aparece seja do próprio espelho. Que o espelho seja um objeto, e 

certamente o é, é a sua “objetividade” o que escapa por completo à percepção. À despeito da 

sua forma, da qualidade do vidro e do seu tamanho, seu conteúdo, essencialmente vazio, 

compreende a imensidão do mundo que tenha diante de si, mascarando seu vazio constitutivo, 

e não é à toa, portanto, que seu mistério tenha estimulado tantos temas nas mitologias, nas 
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literaturas de ficção e nas artes visuais. Na mitologia, o “engano” do “distraído” Narciso sela 

seu destino e sua ruína. Na trova medieval, “imago” e “amor” se atravessam diante – e no – 

enigma do espelho. Na prosa ficcional, a vastidão de temas amiúde desdobra mundos outros 

na “profundidade” do espelho. Nas artes visuais, todavia, em que se impõe diretamente o 

problema do visível, o vazio do espelho como enigma se desdobra e redobra num outro 

enigma, que lhe é íntimo e ulterior: o da imagem. Isso porque, diferente das “imagens do 

espelho”, na arte, ou nas “imagens da arte”, o vazio se deixa ver como tal. 

 

2. 

O que vemos diante do espelho não é o objeto espelho, somente, tendo dito que sua 

“objetividade” nos é impossível à percepção, tampouco “objetos” refletidos nele, mas, desde 

sempre, imagens que são efeito de um complexo jogo que não parte do sujeito observador, 

mas que o envolve. Que “aquilo” que vejo, quando encaro frontalmente um espelho, seja um 

“rosto” e que, daí, suponha ser um “aquele”, sendo, enfim, o “Eu”, trata-se de uma 

concatenação lógica que não deriva nem do próprio espelho (o “próprio” do espelho é seu 

vazio constitutivo) tampouco do “próprio eu” (meu próprio rosto está exatamente onde não o 

posso observar), mas de algo, a princípio externo (a mim e ao espelho), que me envolve a ele, 

me oferecendo, como restituição, a confirmação imagética da existência do meu rosto, ora, da 

minha “própria” existência. Esse algo externo, que organiza aquela lógica que me leva do 

“aquele” ao “Eu” e estrutura, para mim, eu mesmo, eu não vejo.  

Se não vejo “a regra” do jogo senão no seu próprio efeito, é porque deste modo um 

jogo funciona. Quando se naturaliza e absorve de tal modo suas regras, não é preciso 

“lembrar” delas. A rigor, repetir as regras do jogo pode fazer com que o jogador realize que se 

trata “apenas” de um jogo, tirando dele seu empenho. Somente vejo sua “regra” no seu 

próprio efeito, e, sendo assim, não a vejo – ela mesma – justamente porque, ela mesma, não 

existe “antes”3 nem “fora”. O que oferece ao espelho um “algo”, um “alguém” e/ou um “Eu”, 

mascarando seu vazio essencial, é aquilo que não pode ser visto; ou, dizendo de outro modo, é 

aquilo que somente pode ser visto naquilo que ele não é: uma imagem de algo, de alguém 

e/ou de um Eu. 

Se na imagem da arte o vazio se deixa ver como tal é porque o mistério do vazio não é 

diferente do mistério da imagem. Outra forma de dizer que a imagem da arte, sendo imagem 

do resultado de uma questão, qual seja, a do próprio enigma da imagem, é imagem daquilo 

																																																													
3 Se há um “antes” do Simbólico em relação ao Imaginário, diz Lacan (2009), ele é lógico e não temporal. 
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que, constitutivo do visível, não é visível. Daí que toda imagem artística é uma interrogação 

sobre a própria imagem, ou, de modo mais amplo, sobre o campo da visualidade. No caso 

mais específico da arte moderna, impõe-se o tema da representação como objeto privilegiado 

do trabalho artístico – seja questionando-a, negando-a ou mesmo representando-a. É aqui que 

Foucault (1995, p. 19-31) encontra na tela Las Meninas, de Velásquez (Figura 1), algo como 

um ícone da passagem à modernidade. O ponto conclusivo do mapeamento de Foucault diante 

do quadro de Velásquez é de que se trata de uma “representação da representação”. 

 

 
Figura 1.  

Velásquez, Diego (1656), Las Meninas [óleo sobre tela]. 
 

O que assegura a conclusão de Foucault é a interpretação que ele fornece do que lhe 

parece ser o elemento-chave na significação de Las meninas: o espelho no fundo do quadro 

que reflete o casal real. Para Michel Foucault, persuadido pela imagem refletida do casal real, 

era esse casal que se encontrava diante do olhar do pintor, de tal maneira que a pintura de 

Velásquez representaria o pintor no ato de retratar o rei Filipe IV e sua esposa. Sendo assim, o 

que vemos no quadro corresponderia à cena vista por rei e rainha no ato de serem retratados 

pelo artista. Para Foucault, ao reencontrarmos este ponto de vista, via reflexo no espelho do 

fundo do quadro, nós, espectadores, estaríamos identificados com o ponto de vista do rei, que 

seria o ponto de vista principal a partir do qual o espaço da representação se organiza. 

O que chamamos de “regra do jogo” da visualidade, que tem o nome de Lei simbólica 

na psicanálise, não tendo imagem própria, seria o que aparece, para Foucault, caindo no 

engodo do espelho, na imagem refletida do rei, no Outro-rei. A figura autorretratada do artista 
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estaria a um tempo de frente e de costas para a Lei, estruturado por ela, entre sua opacidade 

visual e sua representação figurativa – representação que, ora, somente a arte visual, ao 

interrogar a própria representação, poderia oferecer à visualidade. Neste sentido, se quer dizer 

que a arte oferece figuração àquilo que, permitindo que a imagem emerja como portadora de 

sentido, não tem imagem própria, escapando à visão. 

 

3. 

 São vastíssimas as interpretações e releituras que Las Meninas tem estimulado desde o 

século XVII, de modo que nos é impraticável, e mesmo sem propósito, revê-las. Interessa, 

contudo, acionar, além da de Foucault, ao menos mais uma interpretação, a de Pablo Picasso4. 

Ao todo, Picasso realizou 58 trabalhos, entre agosto e dezembro de 1957, a partir da tela de 

Velásquez,	 entre fragmentos e pinturas do “conjunto” do quadro. Nos primeiros trabalhos, 

como neste que se segue (Figura 2) – que é o segundo da série – vemos o quadro, com todos 

os seus elementos, tratado à maneira cubista. 

 

 
Figura 2. 

Picasso, Pablo (1957), Las Meninas [óleo sobre tela]. 
 

Ao longo da série, Picasso vai colocando em destaque, um após outro, os personagens 

do quadro. Nas suas últimas versões, ele introduz um elemento intrigante no lugar da imagem 

do casal real. Como é possível ver no trabalho de número 31 da série (Figura 3), ele substitui 

a imagem do espelho que reflete o casal real por uma série de retângulos inscritos no interior 

de um retângulo maior. Esta imagem, particularmente cara ao escritor argentino Jorge Luis 

Borges, é a imagem que vemos quando colocamos um espelho diante do outro e lançamos 
																																																													
4 As reflexões que se seguem – sobretudo a indicação sobre a “interpretação” de Picasso de Las Meninas – são 
caudatárias do trabalho de MDMagno (1986), todavia sigam caminhos próprios e distintos. 
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nosso olhar à sua “profundidade” reciprocamente desdobrada. Isso significa que, 

diferentemente de Foucault, para Picasso, o que Velásquez tinha diante de si era um espelho, 

e não o casal real. Assim, o	 lugar que nós, espectadores, podemos reencontrar é o lugar do 

espelho, o ponto de vista do espelho. 

 

 
Figura 3. 

Picasso, Pablo (1957), Las Meninas [óleo sobre tela]. 
 

Então, a partir da versão de Picasso, entre a imagem especular do rei e o observador 

como espelho encontra-se o olhar do artista. Além disso, para Picasso, a imagem que 

Velásquez tinha diante dos olhos era justamente aquilo que ele retratou no quadro e que nós, 

observadores, também vemos. Na leitura picassiana, por assim dizer, Las meninas não é a 

afirmação do ponto de vista do rei, mas a construção do olhar do artista, que desloca as 

posições e revela a especularidade sobre a qual se sustentam as posições dos personagens em 

cena. A crer na leitura pictórica que Picasso faz do quadro de Velásquez, o artista é “livre” 

para instituir um olhar que é, por sua natureza, subversivo. Essa subversão reside em certa 

característica do espelho, uma característica que é constitutiva, também, da obra de arte. 

Se o que o personagem autorretratado por Velásquez tem diante de si é um espelho, e 

não o casal real, a “presença” da Lei não é Real, modo encontrado por Velásquez de nos dizer 

que a Lei não se apresenta “em carne e osso” diante do artista, mas como “efeito” das relações 

especulares – se ela é estruturante, como dissemos, ela não é nem Real nem Causa, ou seja, 

está “aparecendo” de modo fantasmático “na” figura especular do casal real, que não é, 

portanto, mero reflexo de alguém diante dele. Neste sentido, as posições sociais, 

representadas pelas figuras em cena, não se organizam e dispõem “diante da” Lei, como 

sugere Foucault, mas a partir de relações especulares, ou seja, relações de identificação, 
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suportadas – ou mediadas – por uma Lei que não é “de carne e osso” e não se mostra 

diretamente justamente porque sem imagem própria (a imagem, como no caso da figura do 

casal real, já é identificatória, especular). 

Há algo de Real no quadro que, como tal, não pode ser representado – está “fora” e, ao 

mesmo tempo, como se fosse um fundo sem fundo, ou uma profundidade sem profundidade, 

enigmaticamente “dentro”. Esse algo de Real Foucault identifica como sendo real, o casal 

real. Todavia, uma vez que à frente e às costas do artista encontram-se dois espelhos que se 

espelham, Real não é nem o objeto espelho (um deles, na nossa posição de espectador, nos é 

inacessível, sendo o nosso próprio olhar), tampouco as figuras que representam as posições 

sociais em cena, mas o vazio insondável que um espelho desdobra no outro. Trata-se de um 

vazio que não encontra suporte identificatório (insuportável, pois), não tem imagem possível, 

a falta no Simbólico, e a figura que nos oferece Picasso, a de retângulos que se desdobram no 

interior de um retângulo, representa o que permanece como irrepresentável. A considerar que, 

a partir de Picasso, toda a cena que vemos no quadro – o olhar do próprio Velásquez – está 

situada entre o “diálogo” impossível dos espelhos, é daquele “lugar vazio” e insuportável que 

brota não exatamente a figura do artista, mas o seu olhar – que nos interpela e desafia de 

frente. 

 

4. 

 A figura representada como pintor é o próprio Velásquez, então, trata-se, como já 

dissemos, de um autorretrato. Mas o que Velásquez nos sugere é que representar a si mesmo 

não implica simplesmente em fixar a imagem que devolve um espelho quando encarado de 

frente, mas num arranjo muito mais complexo que lida, diretamente, com o que escapa à 

possibilidade de ter lugar na imagem, embora presente nela. A Lei e o Real estão e, ao mesmo 

tempo, não estão na imagem; enquanto a primeira é passível de “representação” na figura do 

casal real ao fundo, que Velásquez aproxima e afasta, revelando sua opacidade 

fantasmagórica (desde sempre que, no campo do visível, também especular), à segunda 

cumpre sua ausência de suporte, pois trata-se do vazio como tal. Enquanto a Lei organiza o 

sentido do campo da visualidade, o Real remanesce como aquela “essência” evanescente do 

espelho que insiste como impossível: o “conteúdo” final do espelho, o que somente um 

espelho revelaria secretamente a outro, ou seja, o vazio. O que a leitura de Foucault 

negligencia é não tanto a distinção entre Simbólico e Real – ambos “imateriais”, por assim 

dizer, presentes na imagem mediante suas ausências – mas que trata-se, de acordo com nossa 
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hipótese, de um autorretrato e que, assim sendo, ao pôr em questão a representação, 

Velásquez não o pôde fazer sem colocar em questão, também – e necessariamente –, o que 

significa representar a si mesmo, não exatamente como “tema”, mas como “autor”. 

 Na sua revisão crítica da arqueologia foucaultiana, Agamben (2008, p. 139-164) 

afirma que ela, como analítica do enunciado, está baseada na relação entre um “dentro” e um 

“fora” do enunciado em relação à linguagem, de modo que ao referir-se ao “acontecimento da 

linguagem”, busca compreender as possibilidades do dizer, dos discursos e das proposições, 

definidas, na linguagem, como exteriores em relação a quem enuncia, afastando, assim, a 

pergunta por “quem fala”, numa rejeição radical às noções de sujeito e de autor, este 

substituído, por assim dizer, no plano do enunciado, pela “função-autor”. Velásquez, para 

Foucault, ocupa como que um lugar funcional em Las Meninas, já que não estaria em questão 

o “quem” da representação, mas o campo de possibilidades daquele acontecimento, no caso, a 

pintura, o que leva Foucault a desviar seu olhar do artista para o casal real – figuração do 

Simbólico, a estrutura do discurso que possibilita o acontecer da enunciação. Se o autor como 

sujeito está descentrado, está como que des-subjetivado pelo jogo complexo das relações de 

poder, cumpriria perguntar, o que Agamben o faz, e nos parece também Velásquez: o que 

significa ser sujeito de uma dessubjetivação? 

 Para Agamben, a analítica do “dentro” e “fora” da linguagem não daria conta de uma 

reflexão sobre o “dentro” e o “fora” da “língua” enquanto possibilidade de dizer; em outros 

termos, Agamben sugere deslocar a reflexão do campo do “dito e não-dito” para o do “dizível 

e indizível”. Se a língua dá lugar à potência – e, portanto, à impotência – do dizer (diferente 

do discurso, que circunscreve as possibilidades da enunciação), esse deslocamento permite 

pôr em questão não o sujeito-autor como suporte e meio de enunciados, o que seria pouco 

relevante, mas como aquele que dá lugar a um hiato, uma crise, ou um limite, entre o 

impossível e o possível de ser dito. Para Agamben (2013, p. 57-73), autor – e o filósofo 

italiano amiúde o chama pelo nome de “o poeta” – é aquele que toma lugar na 

impossibilidade, não para transformar a potência em ato ou para “limpar” da potência a 

impotência (em outros termos, para oferecer uma figura ao que, na imagem, é insuportável), 

mas para ser uma “fratura” no óbvio, um “senão” no sentido, uma obscuridade insistente na 

luminosidade. 

Em Las Meninas, a figura de si mesmo, autorretratada, a um tempo apresenta e 

dissimula, sugere e desdiz o que seria o “tema” central da obra: o olhar do artista. Pois que 

Velásquez não está, definitivamente, propondo um “bom uso” do espelho: não nos avisa do 
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jogo especular, permitindo que nos percamos em nosso “ponto de vista” – podemos até crer 

que estamos no lugar do rei, quando nosso olhar de “mero espectador” é, a rigor, o de um 

espelho, que observa na medida em que é mirado de frente, mas sem ser visto “como tal”. O 

que se espelha aqui é o olhar do artista, ou, simplesmente, o olhar. Nem a nós, espectadores, 

nem ao rei o artista dirige o seu desejo; o que ele nos oferece é a “sua” visada como reflexo, 

que recebemos sem saber. Do lugar do espelho, imagino estar olhando quando estou sendo 

olhado lá no meu vazio identificatório, lá onde não há um Eu do olhar, pois, como 

observador, sou qualquer um que admire o enigma de Las Meninas. Desnudado o espectador 

da sua pretensão de senhor de um “ponto de vista” e colocado Filipe IV no seu exato lugar de 

figura fantasmagórica, Velásquez, canhoto, “desfuncionaliza” o seu lugar de autor: sua 

imagem, também a de um reflexo, não está “lá” onde parece estar. 
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