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que a civilização prometia. Não ia dar certo 
nunca.” Todos os recursos da Terra se vol-
tam agora para a produção de alimentos, 
cada vez mais difícil. Como diz um mote 
de cantoria, “os pecados de domingo quem 
paga é segunda-feira”. A chuva de areia é 
resultado de séculos de consumismo, des-
perdício, depredação ambiental, agrotóxi-
cos, orgias de energia, farras de matérias-
-primas. Um dia isso acaba.

Num mundo assim, um programa espa-
cial seria visto como uma heresia, um acin-
te, de modo que a NASA torna-se algo clan-
destino como a Área 51. Um prosseguimen-
to da aventura tecnológica do nosso tempo, 
num momento em que a humanidade está 
na UTI?! Claro que, sendo um filme de FC, 
é a aventura tecnológica que ele mais exal-
ta. Aquele otimismo arthurcclarkeano pela 
conquista do Universo. Aquele fetichismo-

-de-veículos tão norte-americano, em que 
basta ter um piloto de munheca firme e 
reflexos rápidos para que a missão chegue 
a bom termo. A humanidade é guerreira e 
não se entrega. A terra agoniza? As estrelas 
são meu destino.

Isso dá mais pungência ao leitmotiv do 
poema que Dylan Thomas escreveu pen-
sando no pai, na época lutando contra o 
câncer que acabou por levá-lo. “Não siga 
mansamente para essa noite em paz. Os 
velhos deviam arder e festejar, no fim do 
seu dia. Fúria, sinta fúria, fúria contra a 
luz que se vai.” A humanidade não retorna-
rá mansamente à treva. Ela prefere saltar 
para dentro de um buraco negro. É a morte 
do planeta e a cambalhota às escuras para 
outro. É a história de duas mulheres jovens 
e seus pais, uma história de aprendizados, 
heranças, cobranças, conflitos, uma solida-
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As gigantescas nuvens de poeira que o 
vento ergue numa terra estéril e ressequi-
da, em Interestelar (2014), de Christopher 
Nolan, são uma alusão clara às tempesta-
des de areia dos anos 1930 no Dust Bowl, 
a região árida que inclui partes do Texas, 
Oklahoma e estados vizinhos. Um dos mui-
tos infernos da grande Depressão. A última 
vez que as vi no cinema foi no filme de Hal 
Ashby Esta terra é minha terra (Bound for 
Glory, 1976), a biografia de Woody Guthrie, 
que compôs canções sobre essa fase, inclu-
sive, Dust Bowl refugee.

Uma Terra num futuro próximo. Crises 
ambientais e pragas agrícolas fora de con-
trole puxaram o tapete da civilização. Diz o 
personagem de John lithgow: “Seis bilhões 
de pessoas, e todas querendo o máximo 

O piloto-fazendeiro de Interestelar,  
filme de Christopher Nolan, descreve 
muito bem a pequenez imperturbável do 
ser humano diante de um Universo que 
ele ousa habitar sem compreender de todo
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w  Em janeiro, estreou na Rádio Joinville Cultural 105,1 FM um 
programa semanal dedicado ao catálogo da Editora da UFSC.

w  Os áudios dos programas podem ser acessados no site da 
rádio (https://radio.joinville.sc.gov.br/radio) ou no perfil da 
Editora no Facebook.
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Notas UNiversitárias

Ética e Experimentação Animal
autora: sônia t. Felipe

Neste livro, em segunda edição pela EdUFSC, a 

filósofa Sônia T. Felipe reconstitui os argumen-

tos contrários à experimentação em animais vi-

vos, formulados a partir de quatro perspectivas 

morais distintas e influentes: a das tradições 

religiosas antigas, a da filosofia moderna, a da 

própria ciência e a da tradição jurídica. Em um 

texto marcado pela clareza e pelo rigor, a auto-

ra permite ao leitor tirar as próprias conclusões 

a respeito da necessidade de rever as posições 

canonicamente assumidas diante da crueldade 

contra os animais.

Lugares: Patrimônio, Memórias 
e Paisagens
organizadores: margareth de castro 

afeche pimenta e lauro césar Figueiredo

O desafio das políticas de preservação da paisa-

gem não é fundamentalmente estético: é social; 

trata-se de permitir aos homens conservar sua 

raízes, fortalecer suas identidades. Este livro, 

composto de um esforço integrado e coletivo, 

pretende abrigar diferentes estudos sobre as 

cidades, que, em variados graus, sofrem rápi-

das e constantes transformações na paisagem, 

as quais ameaçam seu patrimônio social, mas 

sobretudo, o modo de vida de seus habitantes.

Diversidade, Educação 
e Infância: Reflexões 
Antropológicas
organizadores: antonella maria 

imperatriz tassinari, José nilton de 

almeida e nicanor rebolledo resendíz 

Há uma tendência a associar educação, infân-

cia, adolescência, produção e circulação de co-

nhecimentos com os espaços e tempos da esco-

la. É como se educação escolar, seus métodos de 

ensino e aprendizagem, seus pressupostos sobre 

desenvolvimento infantil, seus conteúdos e dire-

trizes curriculares, seus tempos e ritmos englo-

bassem e subsumissem outras formas de educar. 

Fruto de uma interlocução interdisciplinar de-

senvolvida por pesquisadores das áreas da Pe-

dagogia, Educação Física, História, Psicologia e 

Antropologia, esta coletânea se constrói a partir 

de um viés antropológico, tanto nas referências 

conceituais quanto na metodologia de pesquisa, 

privilegiando o trabalho etnográfico.

riedade e cumplicidade que se estendem 
para além do tempo e do espaço. Mesmo 
que a humanidade esteja se suicidando, 
como deve estar hoje, até mesmo um suici-
da pode sentir fúria contra a luz que se vai. 
A FC dos EUA nos presenteou essa fantasia 
tão necessária como espécie, a de que so-
mos invencíveis.

A produção visual e os roteiros de fil-
mes de FC norte-americanos estão ficando 
tão parecidos que a gente começa a ver 
influência ou citação onde existe apenas a 
hegemonia de um estúdio ou o monopólio 
de um modo de fazer as coisas, atendendo 
a sucessivos clientes. Em muitos momentos 
de Interestelar, eu achei que estava vendo 
uma sequela ou uma refilmagem de Pro-
meteus, de Ridley Scott. Cascatas glaciais, 
aventura em planeta hostil que resulta em 
morte e fuga apressada para a nave-mãe, 
androides ou computadores que imitam se-
res humanos, uma missão cuja verdadeira 
natureza só é sabida quando não tem mais 
volta, e por aí vai. O que é uma injustiça, 
pois o filme vai bem além daquele.

Primeiro porque a Terra de Nolan é mui-
to mais interessante. Uma Terra esfomeada, 
que parece viver exclusivamente de milho. 
Parece a Terra de Filhos da Esperança (Chil-
dren of Man), de Alfonso Cuarón. Nolan, com 
certo pudor, nem mostra o mundo terrível 
que deve ser aquele, mas nos dá um vislum-
bre assustador, numa diretora de escola, 
crente convicta de que a descida do homem 
na lua foi forjada pela televisão. 

O fantasma que assola no início a casa 
do piloto Cooper fornece um nó narrativo 
bem amarrado, que lembra o da “Conti-
nuidade dos Parques”, de Julio Cortázar, 
ou o de O Vagabundo das Estrelas (Sylbad), 
de Stefan Wul. Imagino que alguns críticos 
irão torcer o nariz pelo fato de Nolan re-
petir seu efeito especial de A Origem, o 
dos quarteirões de Paris que se erguem e 
se dobram sobre si mesmos. Ele o faz, mas 
com uma razão diegética bem-humorada: o 
ambiente na face interior do cilindro da Es-
tação, com gravidade induzida por rotação, 
é exatamente assim. O labirinto pentadi-
mensional onde Cooper se acha vagando, 
perto do final, é de uma realização visual 
fascinante. Implausível? Claro que é, não 
imagino nenhum ambiente pentadimensio-
nal que não o seja.

A Origem (Inception) era um filme de 
FC diferente porque pressupunha a possi-
bilidade de que se invadissem as mentes 
de outras pessoas e de que todos sonhas-
sem o mesmo sonho, admitindo distorções 
do espaço-tempo a torto e a direito. É um 
argumento mais original do que este aqui, 
embora Interestelar proponha um para-
doxo temporal resolvido de uma maneira 
dramaturgicamente elegante, com um pos-
tulado gravitacional que, do ponto de vista 
científico, pode ser tão (in)questionável 
como qualquer outro. O loop temporal que 
o argumento propõe fica ainda mais elegan-
te quando superposto à gradual diferencia-
ção de idade entre a filha, que envelhece 

na Terra, e o pai, numa missão em que uma 
hora de seu tempo físico correspondia a 
sete anos na Terra.

O filme de Christopher Nolan retoma 
o conflito entre duas mentalidades bem 
norte-americanas: os Fazendeiros e os As-
tronautas. As duas são tratadas como mis-
sões quase heroicas, mas incompatíveis. Os 
ruralistas e os high-tech. Eu diria quase “os 
Republicanos e os Democratas”, se não sou-
besse que isso é algo bem mais complexo. 
Em todo caso, são os conservadores do que 
já existe e os descobridores de novas situa-
ções. E, nesse mundo específico, foram os 
high-tech que destruíram o planeta; e fo-
ram incapazes de corrigir os erros que co-
meteram. E os fazendeiros estão, com todo 
sacrifício, mantendo viva a última geração 
sobre a Terra.

Os Astronautas são os aventureiros, os 
desbravadores, os pioneiros, os argonautas, 
todos os que se lançam no desconhecido, 
sem medo, pela inquietação aventureira e 
pela sedução de mistérios em grande esca-
la, mistérios sobre a natureza do mundo, 
que somente a navegação poderá esclare-
cer. São como os navegadores portugueses 
e espanhóis que nos descobriram. Há um 
diálogo no filme em que um dos astronau-
tas olha para fora e se refere à parede de 
metal da espaçonave, e para além dela 
milhões de milhas de espaço vazio. Reflete 
um texto do francês Jean de léry (em sua 
História de uma Viagem Feita à Terra do 
Brasil, 1578), em que ele fala da coragem 
dos navegadores e diz, mais ou menos, que 
“eu estava num porão, protegido por uma 
parede de madeira com algumas polegadas 
de espessura, e além dela somente a noite, 
o oceano, e os vagalhões da tempestade”. 
Ser um aventureiro é sentir-se seguro numa 
situação assim.

Fazendeiro do Ar, título famoso de 
Carlos Drummond, descreveria bem o pro-
tagonista Cooper (Matthew McConaughey), 
um ex-piloto que mal cabe em si no papel 
de fazendeiro. Vive plantando milho e en-
sinando física à filha, doido para voar nova-
mente. É o típico herói popular norte-ame-
ricano, que avalia com o mesmo olhar frio 
uma tempestade de poeira, um tsunami 
num planeta desconhecido ou a curvatura 
do espaço em volta de um buraco-negro. 
A pequenez imperturbável do ser humano 
diante de um Universo que ele ousa habitar 
sem compreender de todo.

E o filme ainda ousa fechar-se num loop 
de causalidade, formando um paradoxo 
temporal positivo (uma viagem no espaço-
-tempo que só se torna possível porque 
aconteceu e criou as condições para aca-
bar acontecendo), uma reiteração de que a 
viagem não foi perdida, a aventura não foi 
em vão. O filme parece dizer que é o amor 
pelos nossos filhos que transcende o tempo 
e o espaço. É também o amor pelos livros 
que líamos e os filmes que víamos quando 
tínhamos a idade deles. Os nossos sonhos 
de juventude, os únicos que continuam jo-
vens para sempre.



extenso rol de interesses. Entre eles, os 
sentidos que a doença encontra nas nar-
rativas ocidentais, em especial aquelas 
que prometem, segundo o imaginário do 
tempo, a iminente morte. Estudou a tu-
berculose e a beleza que inspirou poetas e 
moças magérrimas de pele alva, a AIDS e a 
devastação de uma estética da existência, 
o câncer e sua insidiosa caminhada.

Se coragem foi a virtude primeira de 
Sontag, sua inteligência não foi menos 
que extraordinária. Impondo a si mesma 
uma disciplina de trabalho impressionan-
te — mas que não fechou as portas para 
os afetos, ao contrário, combinou-se com 
eles — ela escolheu o combate como mol-
dura da própria vida. Certa vez, ao evocar 
sua preferência por intelectuais que pu-
blicamente se colocam frente às questões 
de seu tempo, criticou duramente aquelas 
posições que são tomadas no calor da ex-
citação. Um intelectual não deveria, por 
exemplo, assinar petições a respeito de 
algo que não conhecesse ou sobre as quais 
tivesse apenas uma vaga noção (impossível 
não pensar nas moções que circulam na in-
ternet angariando adeptos que parecem ter 
o sentimento de que não podem ficar fora 
das listas). Não teve medo da polêmica e 
da sinceridade, criticando Camille Paglia, 
Jean Baudrillard e Peter Handke com a 
mesma facilidade com que reconheceu o 
gênio de Machado de Assis, lamentando o 
longo tempo de ignorância que tivera em 
relação ao brasileiro.

Fiel a si mesma, visitou Hanói durante 
a guerra do Vietnã e esteve várias vezes 
em Sarajevo, onde montou Beckett com 

ALExANDRE FERNANDEz VAz

Os Estados Unidos da América foram 
o destino de um grande número de inte-
lectuais judeus e de esquerda que deixa-
ram a Europa Central durante o nacional-
-socialismo. Muitos deles rumaram para a 
Califórnia, onde havia, além de segurança, 
clima agradável e diversão. Em Hollywood, 
uma parte encontrou emprego. Foi também 
na Califórnia que Susan Sontag topou com 
Thomas Mann no final dos anos 1940, uma 
das experiências mais marcantes de sua 
existência, segundo conta. Aos 14 anos, ob-
cecada por deixar a infância e livrar-se do 
universo familiar kitsch, a menina-prodígio 
já concluíra o colégio e, leitora voraz, era 
fascinada pela obra de Mann. A timidez que 
na vida adulta seria superada não foi capaz 
de impedi-la de entrevistar-se com o gran-
de escritor. Coragem talvez seja a virtude 
que mais bem caracterizou essa grande 
pensadora, cuja morte em dezembro com-
pletou 10 anos.

No encontro com Mann, foi demarca-
da a predileção de Sontag pela Europa, 
continente intelectual que frequentou em 
leituras, viagens e prosa. Em sua extensa 
obra, desponta o ensaio, forma literária 
que Theodor W. Adorno — cujo trabalho 
conheceu provavelmente por intermédio 
de Herbert Marcuse — e Walter Benjamin 
— a quem destinou fiel devoção teórica — 
elevaram à categoria de expressão filosó-
fica. Europeia na mirada e nova-iorquina 
na fusão entre arte e vida, fez da própria 
experiência um catalisador temático, abor-
dando assuntos variados no interior de um 

atores locais, em meio a franco-atiradores, 
escombros e complexas discussões sobre as 
traduções sob diferentes domínios políti-
cos e linguísticos na arruinada Iugoslávia. 
Por ocasião do ataque às Torres gêmeas, 
encontrava-se em Berlim. No calor das pri-
meiras tentativas de compreensão do que 
se passara, evitou, como costumava fazer, 
o sentimentalismo e autocomiseração, de 
forma a, sem negar o terrorismo da ação, 
reconhecer a parcela de responsabilidade 
de seu próprio país. Não suspendeu, em 
qualquer momento, a censura a george 
Bush, assim como soube elogiar Bill Clinton 
e criticar uma Europa que cruzara os bra-
ços, quando os Estados Unidos intervieram 
na Guerra da Bósnia-Herzegovina, ajudan-
do a deter o massacre perpetrado pelas 
tropas sérvias.

O último livro de Sontag publicado en-
quanto ainda vivia trata da dor que se nos 
interpõe pelas imagens. A ambiguidade do 
título — Regarding the Pain of Others — não 
escapou a Beatriz Sarlo: um ensaio a respeito 
da dor dos outros, mas também sobre nosso 
olhar sobre ela. Nele, Sontag retoma e ree-
labora argumentos de seu clássico On Photo-
graphy, publicado nos anos 1970, brilhante 
incursão sobre a construção imagética, feita 
sob os ecos de Benjamin, Barthes, godard. 
As imagens de guantánamo, para ela, seriam 
o maior testemunho do presente.

Dores e afetos, imagem e política, so-
brevivência da crítica, estética da existên-
cia, ética e experiência; temas urgentes 
do nosso tempo. Parece que nenhum deles 
escapou desse pensamento fulminante. Faz 
falta.

europeia na mirada  
e nova-iorquina na 
Fusão entre arte e vida, 
susan sontag produziu 
uma obra extensa  
e variada, com a 
coragem e agudez 
necessárias para 
abordar os temas 
urgentes do  
nosso tempo
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CLAUDIA DRUCkER

Vítimas de um atentado bárbaro? De-
certo. Mártires da liberdade de expressão? É 
discutível que os jornalistas assassinados em 
Paris o sejam. O jornal francês Charlie Heb-
do adotou como lema explícito: “Se algo é 
sagrado, por isso mesmo precisa ser ridicu-
larizado”. Também se destacou por publicar 
as charges dinamarquesas sobre Maomé e por 
caricaturar frequentemente o islamismo. A 
reação do mundo ocidental é de concordân-
cia com a ofensa a uma religião que proíbe 
qualquer representação do profeta Maomé. 
Sua máxima é: “Se o Ocidente aprendeu 
que nada é sagrado, o Islã tem de aprender 
também”. Ela não se dirige apenas aos funda-
mentalistas, mas a todos os muçulmanos, que 
são assim obrigados a adotar o ateísmo escla-
recido europeu. A reivindicação por liberda-
de de imprensa é sempre legítima, mas nesse 
caso vem acompanhada de arrogância diante 
do que a tradição secular francesa considera 
superstição. A cobertura do atentado ao jor-
nal tem se mostrado quase unânime sobre a 
inexistência de limites, quando o adversário 
é aquele que considera explicitamente certas 
coisas sagradas. A repugnância sentida pelos 
muçulmanos diante das charges sobre o pro-
feta talvez não encontre similares no mundo 
ocidental mas, mesmo que encontre, nem 
a nós, ocidentais, seria permitido sentir um 
mal-estar invencível diante do deboche de 
tudo o que é misterioso. Eis o discurso oficial 
da nossa época. Enquanto isso, sabemos que 
tabus seculares existem. Eu gostaria de saber 
se o Charlie Hebdo alguma vez publicou uma 
charge que ridicularizasse os defensores do 
aborto ou os adversários do neonazismo.

Trata-se também de um aviso: “quando 
vocês moram no nosso país, têm de aceitar 
as nossas regras”. É legítimo que os franceses 
ainda considerem os muçulmanos como con-
vidados, assim como é legítimo que os muçul-
manos reivindiquem o direito a viver na Fran-
ça, uma vez que ou nasceram lá, ou fazem o 
trabalho que os europeus não querem fazer, 
ou têm os filhos que os europeus não que-
rem ter. Há tensões inevitáveis despertadas 

pela existência, dentro de uma comunidade 
nacional maior e secularizada, de uma comu-
nidade não nacional e de religião teocrática. 
É uma situação delicada, em que ambas as 
partes têm razão e em que nenhuma é mais 
pura do que a outra. A classificação das víti-
mas como mártires da liberdade de imprensa, 
porém, empresta um tom de superioridade 
moral àqueles que estão dizendo a seus hós-
pedes semi-indesejados que eles não fazem 
as leis francesas.

A grande novidade assinalada pela re-
percussão midiática é que um problema até 
agora doméstico parece extrapolar esse limi-
te. Explosões isoladas de sociopatia podem 
surgir dos dois lados, mas o assunto será tra-
tado assim nos próximos meses? Mesmo que 
consideremos seus cartunistas ofensivos e seu 
incômodo com a religião uma forma de fa-
natismo — e todos esses como contribuições 
para uma convivência difícil com a minoria 
muçulmana —, a ameaça à França de uma es-
calada de ações terroristas é real. Uma parte 
armada dos hóspedes já não se contenta em 
ser hóspede, mas quer desalojar o anfitrião, e 
pode vir a unir-se a grupos externos no futu-
ro. Parece que todos sentem que o outro lado 
declarou guerra ao seu. Eis a questão crucial 
para a política externa francesa. Apenas dois 
dias após o atentado, já se dizia que o dia 
7 de janeiro de 2015 foi o 11 de setembro 
francês. Se no ataque aéreo ao World Trade 
Center chocou o elevado número de vítimas, 
o número reduzido agora é compensado pelo 
fato de as vítimas serem intelectuais e jor-
nalistas. A comoção profunda é o sentimento 
que uniu os americanos em 2001 e os france-
ses agora. O governo francês ainda não deu 
sinais de querer mudar sua política externa, 
mas não sabemos se o sentimento popular o 
levará a isso. A mudança da opinião pública já 
não está embutida na transformação das ví-
timas em mártires da liberdade? Decerto, ela 
não virá com facilidade a um país onde jor-
nalistas e intelectuais em grande parte foram 
críticos dos Estados Unidos pós-atentado. A 
parte da opinião francesa que sustentou um 
discurso antiamericano e anti-imperialista, 
e favorável aos direitos humanos, se vê pela 

primeira vez diante da possibilidade real de 
sair da condição de juiz externo da política 
internacional americana, para sujar as mãos 
até agora relativamente limpas. 

Há argumentos contra o endurecimen-
to, até mesmo de um ponto de vista conse-
quencialista e em última análise egoísta. Pois 
podemos perguntar se ele não embaralha 
ainda mais o mosaico de diferentes grupos e 
opiniões dentro do Islã político dentro e fora 
da França; se ele não solapa a ideia de co-
munidade europeia; se o poder excepcional 
concedido ao governo para lutar contra os 
inimigos não se converte em Estado de ex-
ceção, etc. Estamos, porém, diante de uma 
escolha necessária entre dois caminhos: se 
os franceses vão ou não adotar uma atitude 
mais agressiva daqui por diante, mesmo que 
não sob a forma de uma operação internacio-
nal de guerra — por ser parte da comunidade 
europeia, ou por sequer haver um adversário 
definido, ao invés de uma rede difusa de pe-
quenas organizações. 

Talvez o leitor se pergunte se é contradi-
tório que uma pessoa reconheça na islamofo-
bia um convite ao extremismo e, ao mesmo 
tempo, considere a reação violenta ao terror 
um mal necessário. É contraditório afirmar 
que violência só gera mais violência, ou uma 
paz sempre frágil, e, ao mesmo tempo, que 
o uso da violência é legítimo em alguns ca-
sos? Como é possível advogar como remédio 
aquilo que já se concordou ser um veneno? 
Aceitando a dura lei do mundo real; aceitan-
do o homem no seu estado atual — sem saber 
se ele algum dia evoluirá. Os lutadores preci-
sam de discursos altissonantes para justificar 
a sua própria beligerância, e os intelectuais 
têm os seus próprios interesses em estabe-
lecer algum tipo de liderança ética. Os sim-
ples espectadores desinteressados, dentre 
os quais me incluo, são os únicos que estão 
livres para concluir que a uma futura guerra 
ao terror pode ser tão indispensável quanto, 
de certa forma, inútil. Pois a guerra, pequena 
ou grande, interna ou externa, não cria uma 
nova ordem por si mesma. A analogia a ser 
feita, no caso brasileiro, é com a atuação da 
polícia diante da violência urbana: indispen-
sável, e ao mesmo tempo incapaz de criar 
por si mesma a civilização que queremos — 
mesmo porque não é essa a sua função. Não 
é a guerra que fracassa, mas o mundo novo 
que decepciona, ao não surgir depois de cada 
batalha.

a parte da opinião francesa que sustentou  
um discurso antiamericano e anti-imperialista, 
e favorável aos direitos humanos, se vê
pela primeira vez diante da possibilidade real 
de sair da condição de juiz externo da política 
internacional americana, para sujar as mãos  
até agora relativamente limpas

FR
AN

CE
 D

IP
lO

M
AT

IE

mal-estar com  
o mundo novo l

it
e

r
a

t
u

r
a

CL
AU

DI
A 

DR
U

Ck
ER

 (
Ri

o 
de

 J
an

ei
ro

, 
19

65
) 

é 
do

ut
or

a 
em

 F
ilo

so
fia

 p
el

a 
Du

qu
es

ne
 U

ni
ve

rs
it

y,
 

pr
of

es
so

ra
 d

o 
de

pa
rt

am
en

to
 d

e 
Fi

lo
so

fia
 d

a 
U

FS
C.



6

e, ainda, organizador da coletânea de poesia 
Hiperconexões: realidade expandida (2013), 
a súmula de hipóteses de futuro que cogitam 
a desaparição do arcaico Homo sapiens. O 
pertencer-se, assim, para Bras, não é con-
sumição — ao contrário, é o lugar da exor-
bitância.

Exorbitância que se evidencia nos contos 
de Pequena Coleção de Grandes Horrores 
(Circuito, 2014), um livro que contesta, de 
saída, o hiper-realismo da prosa contempo-
rânea brasileira, ao reintroduzir um perso-
nagem invisível por natureza, o alienígena 
(rememore-se que o étimo provém do latim, 
alienus gentus, ‘nascido em outro lugar’). 
Um primeiro indício parece orientar a leitu-
ra (ou a navegação) desse novo luiz Bras: o 
espaço é somente a soma das hipóteses do 
espaço, e o tempo não transcorre ‘sem dire-
ção’, mas ‘em todas as direções’. 

lê-lo de trás para frente, subvertendo 
a antiga ordem do discurso do livro impres-
so, implica começar pelo conto Ministério 
da verdade, em que um eu anônimo e tal-
vez coletivo argumenta que “Os aliados não 
venceram” e “Hiroshima e Nagasaki não fo-
ram devastadas”, que “Jesus Cristo não foi 
crucificado” e “Júlio César não atravessou 
o Rubicão” e “o tempo-espaço e a História 
são apenas um espasmo”. A ‘proposta de ci-
vilização’ que o livro de Bras conforma (ou 
conflagra) propõe-se como negação da His-
tória e dos processos civilizatórios. Havendo 
falhado as formações discursivas dominantes 
(Roberto Reis, 1992), no sentido de humanar 
o mundo, o escritor pode investigar as áreas 
de invisibilidade que o cânone não alcança, 
e, a partir de um gênero literário “menor” (a 
ficção científica), colecionar horrores. 

Mas, sendo coleção, e pequena, quais 
são os “grandes horrores” que ela recolhe 
e cataloga, ou, ao contrário, abandona ao 
estado de relíquia? Quais objetos luiz Bras 
procura ordenar em um novo discurso? Afi-
nal, o próprio ato de colecionar é uma afir-
mação contra a dispersão do mundo, como 
ensinou Walter Benjamin, em uma anotação 
de Passagens: “É importante o lado fisiológi-
co do ato de colecionar. Não deixar de ver, 
ao analisar este comportamento, que o ato 
de colecionar adquire uma evidente função 
biológica na construção dos ninhos pelos pás-
saros (...)” . O ato fisiológico das coleções de 
Bras é, ainda, o de construir ninhos, mas ni-
nhos abertos aos predadores, porque as suas 
narrativas instauram todo o estranhamento e 
o desassossego do “pós-humano”.

grande horror é a perdição do self origi-
nário, como em Selvagens, narração em que 
a regressão ao pré-humano se dá com seis 
voluntários da “experiência” em uma sala 
branca: “eu vejo tudo pelos meus olhos e 
pelos olhos dos outros e os outros veem tudo 
pelos próprios olhos e pelos olhos dos colegas 
de experiência”. Ao final, abandonados, um 
dos seis esfaqueia e, ao esfaquear, todos os 
seis sentem as facas carnearem os próprios 
abdomes. Um texto que reverbera os pro-
blemas dos limites humanos nos campos da 
Biopolítica e da Bioética. 

No conto Total recall ressurge o motivo 
do homem que comprou para uso cosmético 
a milionária “máscara-de-mil-faces”, mas 
não pode mais comprovar que ainda há, sub-
jacente nos efeitos colaterais dela, o “ver-
dadeiro rosto”. Ou, mais explicitamente, o 
extravio daquilo que é igual a si mesmo (a 
identidade) é enunciado no texto Supremo 
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em Pequena coleção de 
grandes horrores, luiz Bras 

parece aventar uma utopia 
reversa: a de reescrever a 

História trágica do humano 
nos termos mais lúdicos  

do pós-humano

DENNIS RADüNz

O desmembramento da identidade 
(aquilo que é igual a si mesmo) continua a 
ser um dos horrores na era da hibridização. 
Se a “visibilidade” implica reconhecimento e 
duração, então, é estratégico que o que foi 
continue a sê-lo interminamente, no tempo 
e no território, não importando o quanto a 
identidade seja obra mais do fictum (ficção) 
do que do factum. Todas as identidades são 
agora desafiadas pela “variabilidade de re-
gimes de pertença”, como observa garcia 
Canclini — Culturas híbridas: estratégias 
para entrar e sair da modernidade (1989) 
—, havendo, segundo ele, “gente que é bra-
sileira por nacionalidade, portuguesa pela 
língua, russa ou japonesa pela origem, e ca-
tólica ou afro-americana pela religião”. Por-
tanto, a hibridização das culturas na Améri-
ca latina e no mundo desestabiliza o binário 
“pensamento moderno analítico”, e essa 
pertença instável acaba por desestabilizar 
um dos discursos dominantes: o do ‘cânone’. 

luiz Bras responde a essas demandas se 
desmembrando em muitas carnações: como 
pessoa física dotada de identidade cartorial, 
escolheu abandonar o nome ‘próprio’ Nelson 
de Oliveira — o contista notório, organizador 
das antologias Geração 90 e reunido em Pe-
queno dicionário de percevejos (2004) — em 
favor da heteronímia que, por enquanto, se 
desdobra em luiz Bras; em Valério de Olivei-
ra, o poeta de Todos os presidentes (2008); 
e em Téo Adorno, o artista gráfico que publi-
ca nas redes sociais HQs como O rapaz que 
perdeu um braço. Em outra consumação, 
luiz Bras é o crítico literário que sustenta 
que os “livros são propostas de civilização” 



supermercado: “com dificuldade ele encon-
tra todos os itens da lista, menos os olhos 
e o rosto novo, pele clara, tamanho médio, 
diurno-noturno. Mais uma semana sem olhos, 
sem rosto, meu Deus!”. 

Muito de indústria cultural e filme-b e 
literatura “menor” atravessa Pequena cole-
ção. E o dar visibilidade ao ‘alienígena’ obri-
ga a atos de fala que se expressam no idioma 
da sci-fi. 

No ensaio Escada para o céu, do livro 
Como se lê (2002), o crítico argentino Daniel 
Link esclarece que, como gênero, “a ficção 
científica é um relato do futuro posto no pas-
sado”. Não se confunde com a utopia — “que 
fala do futuro, mas no presente” — ou com a 
profecia, que posiciona “o futuro no futuro”. 
Para Link, as narrativas de ficção científica 
“são remessas para um futuro, um futuro 
(do passado) alternativo”. Nem utopia, nem 
profecia, o que essa Pequena coleção procu-
ra conservar não é pretérito: seus horrores 
estão todos em latência. 

As remessas para o futuro partem, nos 
contos de Bras, de problema éticos e bio-
éticos do presente. Por exemplo, no conto 
Desobediência civil, a utopia de Thoreau se 
consuma contra os humanos, porque são os 
exoesqueletos que se rebelam, enquanto o 
personagem de Exames precisa atestar que 
não está apaixonado, embora os sintomas 
físicos o denunciem, isso porque, no “pre-
sente paralelo”, o amar incide na cobrança 
de pesadas taxas. 

E, burocraticamente, a voz de Declara-
ção do engenheiro-chefe à imprensa anuncia 
a solução para o sério problema técnico da 
perda de estatura no teletransporte entre a 
Terra e os exoplanetas: um homem de um 
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metro e oitenta se materializou com trinta 
centímetros. Diz a voz: “Comunico aos se-
nhores que nasceu hoje o primeiro bebê da 
tão aguardada geração de homens com mil e 
oitenta metros de altura”. Essa ‘não ciência’ 
sobre-exalta o humor do livro. 

Por outro lado, aprendemos com H.G. 
Wells e Ray Bradbury que esse futuro da sci-
-fi é a alegoria do tempo presente, esse que 
envelhece cedo, devido à obsolescência da 
tecnologia. 

Então, diante dessa irreversibilidade, 
cumpre também preservar os textos funda-
cionais de um passado próximo. guardá-los, 
no objeto livro, como um princípio ativo de 
futura identidade. Assim, no ‘colecionismo’ 
de luiz Bras, muitos dos contos são pará-
frases: de Sancho Pança, de Fausto e Mefis-
tófeles, de Olímpia, dos irmãos Karamazov, 
Josef K, gregor Samsa, lolita, Macunaíma, 
Diadorim e Riobaldo, ou de Aureliano Buen-
día de McOndo — Macondo e McDonalds em 
‘metaplasmo’. No texto Noite de Valpúrgis 
na brain-net, aliás, goethe encontra até Jor-
ge luis Borges e Clarice lispector. guardai os 
cânones dos homens, porque eles desapare-
ceram, parece invocar a voz inominada da 
narrativa de Bras.

Uma última função conservadora (e co-
lecionista) é a dos funcionários do edifício 
de duzentos andares — conto Bilhetes — que 
têm a função de assinalar a ocorrência dos 
números cinco em milhares de páginas de 
dados. Jamais viram um único número 5, ou, 
ao contrário, os encontram todos os dias, 
mas estão cegos para eles. Por isso, lançam-
-se pelas janelas, diante da perda de sua úl-
tima quintessência. Em todo o livro, aliás, 
a falta de razão humana cede espaço aos 
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visitantes alienígenas, benévolos e éticos, 
sumamente pós-humanos.

Mas, não havendo razão, sobra um algo 
que “existe, mas é muito vingativo” (Fuma-
ça e fagulhas): “Deus tem seis metros de 
altura, seios, vagina e útero. E chora feito 
um recém-nascido. Sua fragilidade é como-
vente. Contagiante. Quando não é negra sua 
pele é branca. Que não é branca é vermelha. 
(...) Deus está aqui, nu e em pranto. Cerca-
do”. Uma distopia, portanto, para consumar 
a coleção pequena de horrores grandes. 

Tudo transcorre nos tempos dissímeis do 
“calendário encrencado”, na expressão de 
luiz Bras, com lugar para animais feéricos 
— de boitatá e cuca ao curupira, no conto 
Distrito Federal — que saem “do que sobrou 
do cerrado” em Brasília para justiçar, com 
sangue, os criminosos que ainda respondem 
em liberdade. E tudo se repete, os motivos 
e as maneiras da escritura, e o autor afirma, 
metaliterariamente, que “a recursividade é 
o fundamento de toda existência” (conto Dia 
da marmota). Recursividade que, em todo o 
livro se compõe de frases curtas, anafóricas, 
na aparente monotonia que se revela, pela 
arte de luiz, um ritmo intenso. 

A proposta de civilização que Pequena 
coleção de grandes horrores parece aventar 
é de uma utopia reversa: a de reescrever a 
História trágica do humano nos termos mais 
lúdicos do pós-humano, o alienus gentus que 
compreende os sinais e “os acenos de uma 
civilização distante, agora desaparecida” 
nos clichês de filmes americanos, o principal 
deles sendo “as bolas de feno ao sabor do 
vento nas cidadezinhas do Velho Oeste”. A 
civilização derruída, compreendemos, é a do 
american way of life, a da indústria cultural, 
a de que descendemos, os humanos, fadados 
à desaparição pelas economias insustentá-
veis. É somente McOndo. 

As culturas híbridas antevistas por Can-
clini se realizam como potência em muitas 
das narrativas de Coleção... e o próprio críti-
co luiz Bras — em Muitas peles (2011) — for-
mulou a hipótese de que “o pós-humanismo 
parece ser exatamente isso: miscigenação”, 
porque “hoje (...) a alta cultura está copu-
lando vigorosamente com a baixa cultura, 
gerando criaturas incomuns”. “Ser e não 
ser, eis a questão”, afirma Heiner Müller em 
Hamlet-machine (1977). 

Seu defeito, talvez, é o de ainda ser um 
livro, herdeiro dos códices, na ordem autoral 
de um discurso que se contém nas páginas do 
papel-pólen. Aprendemos com Roger Char-
tier, em Os desafios da escrita (2002), que “a 
revolução da textualidade digital constitui 
também uma mudança epistemológica que 
transforma as modalidades de construção 
e créditos dos discursos de saber”. Afinal, 
continua ele, “o texto eletrônico, tal qual o 
conhecemos, é um texto móvel, maleável, 
aberto” e o seu leitor “pode deslocar, recor-
tar, estender, recompor as unidades textuais 
das quais se apodera”. Em suma, esse Pe-
quena coleção... necessita ser desmembrado 
pelo meio digital, apossado, para que circule 
mais hibridamente. DE
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o escritor que 
não sabe falar
vencedor do Nobel de literatura de 2014, 
o francês Patrick modiano é o autor do 
silêncio, do íntimo, das profundezas ou 
ainda, no dizer de alguns, do abismo

CARLOS ALBERTO ANTUNES MACIEL

Depois do Nobel de 2008, atribuído a 
Jean-Michel le Clézio, foi novamente a lite-
ratura francesa contemplada. Depois ainda 
de Michel Tournier, tantas vezes mencionado 
e nunca premiado, o agraciado foi, em 2014, 
Patrick Modiano, prêmio goncourt de 1978.

le Clézio e Modiano são ambos discre-
tos, e até mesmo arredios. Mas Modiano é 
um caso à parte. É, no dizer de laurence 
Tardieu, “l’écrivain qui ne sait pas parler”. 
Foi em 1975 que Patrick Modiano foi convi-
dado por Bernard Pivot, do célebre progra-
ma literário da TV francesa; e foi aí que pela 
primeira vez a constatação se fez. Em 1985, 
Modiano foi novamente convidado por Pivot, 
no mesmo programa Apostrophes. Desta fei-
ta, também em presença de Simone Signo-
ret. Quando interrogado sobre a sua obra, 
Modiano procura as palavras, e as frases, 
sempre as mesmas, mal começam. Signoret, 
atriz, à vontade com o verbo, interpreta, 
interrompe os silêncios de Modiano, num 
episódio que marcou os espíritos de todos os 
que, de diferentes maneiras, acompanham 
e se interessam por tudo quanto diz respeito 
à vida literária.

Em Modiano, e talvez para Modiano, a 
coerência do propósito, exposta ao imedia-
to, somente parece se manifestar, se con-
cretizar, pela busca permanente. Diante das 
tais “petites questions” que lhe faz Bernard 
Pivot, ele de pronto tranca, emudece, fica 
pálido. A pergunta, supostamente simples, 
sobre a presença da cor verde na obra, pe-
trifica o autor. E é Simone Signoret que so-
corre, afasta o perigo, tenta pôr em termos 
claros a nebulosa.

Modiano aparece, assim, como o autor 
do silêncio, do íntimo, das profundezas ou 
ainda, no dizer de alguns, do abismo. For-
mular as mesmas frases, balbuciar, ou ainda 
nada dizer, são formas de busca, de uma 
busca permanente, em que, a cada passo, 
cada termo é questionado. Verde. Como ex-
plicar o verde?! As intervenções de Signoret, 
majestosa, com um pleno domínio do verbo, 
mandam assim para longe aquelas pergun-
tas para as quais, por natureza, Modiano não 
pode dar resposta.

Foi no Magazine Littéraire, excelente 
revista literária francesa de grande difu-
são, que pode ser comprada numa banca 
qualquer, que laurence Tardieu se exprimiu 
sobre a questão que agora nos ocupa. E lem-
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brou os tais episódios, as duas entrevistas de 
Modiano que tanto marcaram os espíritos. 
Apostrophes, de Bernard Pivot, em 1975 ou 
ainda 1985, anos em que Pivot entrevistou 
Modiano, era transmitida para o mundo todo 
e era uma grande referência internacional. 
Quem viu as duas entrevistas não as esque-
ceu, seguramente. E muito particularmente 
no que se refere à segunda entrevista, com 
a presença de Simone Signoret no papel de 
“salva-vidas”, de intérprete. Signoret, é 
claro, tinha em seu benefício toda a expe-
riência, toda a clareza de expressão. Coisas 
de quem faz teatro, de quem está acostu-
mado com o contato com o público, com o 
cinema. Vi essa entrevista. E constato que 
hoje há quem questione o Nobel com que 
Modiano foi agraciado. Ninguém lhe con-
testa a obra. Mas alguns parecem lhe con-
testar o silêncio em que vive, e talvez os 
seus fantasmas, as suas dores supostas, a 
sua perplexidade diante das coisas da vida 
e do mundo. 

Mas Patrick Modiano é assim. E é o que 
faz a riqueza da sua obra. Silêncio é huma-
nidade. É reflexão. Há sempre mais silêncio 
nas profundezas. Das coisas e da alma. O 
que não impede, muito pelo contrário, os 
turbilhões que agitam também as mesmas 
profundezas em que Modiano busca as suas 
verdades. Em 1985, no fim do programa, dis-
se ele mais ou menos assim a Pivot: “Se eu 
falar melhor, talvez escreva menos bem...”

Em Villa Triste, Livret de Famille, Ron-
de de Nuit, Modiano revela toda essa par-
te de um mundo cheio de encantamentos 
e surpresas. Quando escreveu La Place de 
l’Étoile, não tinha ainda 30 anos. Mas, como 
diz laurence Tardieu, são sempre o corpo e 
o olhar de Modiano que exprimem aquela 
grande tensão que permeia a obra. É assim. 
É assim que vemos Modiano. E é assim que 
foi agraciado. Pela imensa qualidade e hu-
manidade da obra.
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dos de culpa e arrependimento, remoem o 
incidente pelo resto da vida.

Os noticiários, com regularidade im-
pressionante, dão conta dessas tenebrosas 
ocorrências. O enredo é mais ou menos o 
mesmo. Na origem do infortúnio, está uma 
mudança súbita na rotina dos personagens 
envolvidos: o sujeito — pai ou mãe — não 
tem o hábito de levar o filho à creche ou à 
escola, mas, por uma razão qualquer, vê-se 
obrigado a fazer isso em determinado dia. 
Com a precisão de um sonâmbulo, em vez 
de deixar a criança onde deveria, tranca-
-a no interior do veículo da família e segue 
inadvertidamente para o trabalho. Só cai 
em si horas depois, quando já não há mais 
nada a fazer.

Acontecimentos como esses são da 
ordem daquilo que Freud chamava de lap-
sos. As mais das vezes, são mais ou menos 
inofensivos. Preparamo-nos, por exemplo, 
para dizer uma palavra, mas na hora H, 
ainda que a conheçamos bem e a tenha-
mos usado em inúmeras ocasiões, ela nos 
falta. Em uma obra famosa, Psicopatologia 
da vida cotidiana, Freud enumera vários 

FáBIO LOPES DA SILVA

Quando ficamos sabendo de pais que 
matam os próprios filhos, somos imediata-
mente assaltados por um terrível mal-estar. 
Há, contudo, um lenitivo para tamanha per-
plexidade: é que a própria magnitude do 
ato perpetrado permite que, lançando-o na 
conta da psicopatia, tomemos certa distân-
cia dele. “Coisa de monstros”, pensamos. E 
o maravilhoso mundo da normalidade — no 
qual pais e filhos amam-se infinitamente — 
parece recompor-se.

O que dizer, no entanto, daqueles outros 
pais que simplesmente esquecem os filhos 
no carro até que morram por desidratação? 
Nesses casos, o nosso distanciamento é uma 
operação bem mais complicada, se não im-
possível. Trata-se, afinal, de neuróticos co-
muns, de gente como a gente. Basta ver o 
estado em que ficam depois que a tragédia 
acontece. Nada na reação deles lembra mi-
nimamente a frieza de um Alexandre Nardo-
ni ou a do pai do menino Bernardo. Quase 
sempre entram em estado de choque assim 
que se dão conta do que aconteceu. Transi-

casos desse tipo, inclusive o de um sujeito 
que, depois de se revirar para lembrar-se 
do nome de um conhecido, descobre, es-
tupefato, que se tratava de um homônimo 
seu. Isso pode soar divertido, e de fato o é, 
mas a obra de Freud não é propriamente 
um anedotário. No fim das contas, o que 
ele quer mostrar é que é contínua a linha 
que une essas histórias curiosas a algumas 
das pequenas e grandes tragédias da vida. 
O mestre vienense sempre se interessou 
por ínfimos restos humanos: uma palavra 
dita “por engano” no lugar de outra; sonhos 
à primeira vista confusos e inúteis; chistes 
que parecem pura conversa fiada. Mas a 
grande mensagem freudiana é a de que os 
restos humanos — se não forem levados a 
sério e devidamente escutados e acolhidos 
— bem podem assumir formas horrivelmen-
te dolorosas e literais, como o mostram as 
crianças que, esquecidas em carros, secam 
sob o sol de Satã.

Que eu seja entendido: não estou que-
rendo dizer que somos todos capazes de 
lapsos homicidas. Mas nunca se sabe, e é 
preciso dar um lugar a isso que não se sabe, 
a essa falta; é preciso tentar fazer alguma 
coisa com ela, antes que ela faça alguma 
coisa com a gente.

Cem anos depois de sua invenção, a 
despeito dos detratores que continuam a 
pedir a cabeça de Freud em uma bandeja, 
a psicanálise revela a sua pertinência apa-
rentemente inesgotável. Ou vocês realmen-
te acham que alguma tecnologia — um alar-
me que avise os pais de que os filhos ainda 
estão dentro dos carros — vai livrar-nos dos 
restos humanos? 
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sobre restos humanos
Na obra Psicopatologia da vida cotidiana, Freud 
chama de lapsos os acontecimentos que podem 
resultar em pequenas ou grandes tragédias, até 
eventualmente assumir formas horrivelmente
dolorosas, como o mostram as crianças que, 
esquecidas em carros, secam sob o sol de satã
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físico quanto psíquico: “Se tristeza e medo 
duram muito”, escreveu o médico, “tal 
estado é melancólico”. Para essa teoria 
médica, a saúde ou a doença dependeriam 
do equilíbrio ou desequilíbrio dos quatro 
humores: sangue, fleuma, bílis amarela 
e bílis negra. Um pouco mais tarde, 
Aristóteles dirá ser a bílis negra um humor 
que varia do muito frio ao muito quente 
e vice-versa. E por ser inconstante a 
potência dessa mistura, inconstantes são os 
melancólicos, já que o humor frio geraria a 
tristeza e a apatia, ao passo que o humor 
quente produziria a loucura e a exaltação 
sexual. A constância dessa inconstância 
faria o homem de gênio. E o Problema XXX 
de Aristóteles é se perguntar por que os 
homens de exceção são melancólicos. E 
por melancólicos teríamos de entender não 
apenas tristes, mas impacientes, esquivos, 
temperamentais, violentos algumas vezes. 
A arte para o artista talvez seja o lugar de 
luta e acalento da melancolia, arte sem 
a qual sua vida e seu humor se tornam 
insuportáveis, para si e para os outros. No 
final do século 19, Nietzsche fala de uma 
fisiologia da arte. O que importa saber é 

como dos humores do artista, e da luta 
entre seus instintos, acontece algo cujo 
significado se põe além do próprio artista 
como indivíduo humano, fadado a paixões e 
a ocupações da vida ordinária.

A Melancolia de Malczewski abre a 
janela para uma paisagem que parece 
outra pintura. Apenas alguns homens se 
aproximam da personagem de negro, mas 
mesmo esses homens, que lembram sábios, 
profetas e religiosos, não chegam a tocá-
la, nem tentam vencê-la. Somente um 
deles levita sem ser impelido. Está logo 
atrás da figura vestida de negro: é uma 
exceção. Toda a luta contra a melancolia 
parece inútil. O mais sábio dos sábios 
talvez consiga, no máximo, manter uma 
proximidade que revela o reconhecimento 
da distância de forças: de um lado, a 
necessidade de meditar para o breve 
repouso dos afetos, de outro, a bílis que ao 
mesmo tempo entristece a alma e inquieta 
o corpo. A imagem da pintura mostra a luta 
na fronteira de uma obscuridade que não 
é apenas a do pintor em seu ateliê, mas a 
de nossa própria vida. Não escolhemos a 
melancolia. Ela é quem nos escolhe. Não 
pede licença, não avisa quando vem, nem 
quando vai embora. Podemos ocultá-la com 
centenas de aparelhos e distrações que 
o mundo cada vez mais oferece. Mas ela 

arte e melancolia

Pintores como 
o polonês Jacek 
malczewski, o italiano 
Giorgio de Chirico e 
o norueguês edvard 
munch mostraram 
como a profunda 
sensação de tristeza 
sem causa e o 
incômodo de ser neste 
mundo poderia se 
traduzir em grandes 
obras de arte
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JASON LIMA E SILVA

O pintor está à esquerda do quadro, de 
cabeça baixa, o braço esquerdo apoiado 
na cadeira, as pernas cruzadas, a tela em 
branco. Um mundo absolutamente sem 
vida está diante dele: sua própria tela. De 
suas costas sai um exército de criaturas 
humanas, quase todas armadas de lanças 
e punhais, crianças, homens, velhos. Esse 
batalhão luta, mas é atingido, enfrenta, 
mas é impedido, e à medida que o olhar 
caminha para o centro da imagem, a força 
da tropa se reúne e se dispersa ao mesmo 
tempo. Vemos as figuras perto de uma 
grande janela serem como que rebatidas 
por outra força, uma força cuja imagem se 
reclina no parapeito, mas de seu outro lado: 
a mão direita próxima ao rosto coberto, 
enquanto a mão esquerda empurra uma das 
grandes janelas de vidro. Está toda vestida 
de negro. Melancolia é o nome da pintura 
do polonês Jacek Malczewski.

Melancolia em grego quer dizer 
literalmente bílis (kholé) negra (mélas). 
Há uma tradição desde Hipócrates (460-
377 a.C.) que pensa esse fenômeno tanto 
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forte do que esperávamos. E para aquele 
que pressente uma tarefa muito própria, 
como sua tarefa, não há escapatória. Terá 
de lutar menos contra a bílis negra do que 
com ela, acostumar-se a recebê-la em 
sua morada e em sua respiração: é o caso 
do artista. “Sempre voltas, Melancolia, 
/ Mansidão da alma solitária. / Por fim 
arde um dia dourado.” (georg Trakl, 1913, 
De profundis, Iluminuras, 1994). E assim 
também canta nosso poeta: “Ela não sabe 
quanta tristeza cabe numa solidão".

Há outra pintura: em 1912 é De Chirico 
quem agora nos diz algo sobre a melancolia. 
Uma estátua feminina no centro da cena: 
o cotovelo sobre o pedestal, a mão junto à 
cabeça inclinada. Mais ao fundo, duas figuras 
que parecem distantes de um mundo quase 
inumano. Não sabemos se vão ou vêm, mas 
vemos suas sombras se projetarem além 
da linha do prédio ao lado do qual passam. 
No pedestal da estátua, uma inscrição: 
Melanconia. A luz entra da esquerda para a 
direita na tela, um pouco inclinada, e vemos 
ainda a sombra de um pilar no primeiro 
plano, a sombra da estátua no centro e, 
entre uma e outra, uma sombra que não 
sabemos de quem seja. Apenas nos dá a 
impressão de estar à frente do pilar mais 
próximo. Nessa sombra talvez esteja todo o 
mistério da pintura. Ela desloca nosso olhar 
para um lugar que encobre quem ali possa 
estar sem que possa ser visto. A melancolia 
da estátua depende dessa forma escura, 
e, ao mesmo tempo, a silhueta de alguém 
nesse mundo estático contempla a estátua, 
cuja veste cobre uma dor que se volta para 
si, uma dor humana, aquecida por uma luz 
em alusão ao pôr-do-sol. É provável que 
estátua e sombra encontrem seus olhares 
no desassossego de uma única e mesma 
intimidade. A bílis negra é a sombra que a 
estátua reconhece, e a estátua é a melancolia 
que a sombra pressente. O assombro de uma 
mesma duração: aqui a eternidade de uma 
tristeza, ao fundo, a passagem do tempo 
dos passantes, no instante de um pôr-do-
sol. Um ano após essa pintura, De Chirico 
escreve: “Para tornar-se imortal, uma obra 
de arte deve sair completamente dos limites 
do humano: a lógica e o bom senso só farão 
interferir. Desse modo ela se aproximará do 
sonho e da mentalidade infantil”.

Em 1917, Freud escreve um belo ensaio 
chamado Luto e melancolia. Ambos os 
estados envolvem um longo trabalho interno 
para separar a libido do objeto perdido. No 
caso do luto, sabe-se o que foi perdido; no 
caso da melancolia, não, mesmo que o sujeito 
saiba quem tenha perdido. Um dos sintomas 
do melancólico é um intenso desprezo por si 
mesmo. “No luto, é o mundo que se torna 
pobre e vazio; na melancolia, é o próprio 
ego”. Na fronteira da doença, o melancólico 
pode estar bem próximo de compreender a 
si mesmo. Freud aprofunda muitas questões, 
mas poderíamos lhe perguntar como da 
pobreza e do vazio do ego nascem grandes 
obras de arte. Desinteressado de si e incapaz 

para a vida, pode o melancólico ocupar a 
força que lhe resta com algo ainda não feito 
no mundo, pouco importando o interesse 
alheio. Claro, o que faz a arte do artista não 
é pouco, mas são muitas as circunstâncias, 
a começar por sua obstinação de produzir 
ou expressar algo além da média menos ou 
mais medíocre. E nisso vai uma vida cuja 
expressão, algumas vezes, vem precoce e 
vai cedo, como a do poeta Rimbaud. Embora 
a intuição da poesia não exija tanta técnica 
quanto, por exemplo, a pintura o exige, as 
artes dependem de uma e outra, intuição e 
técnica. E no fundo de ambas, um silêncio 
que a todos nós pertence, muitos dele 
fogem, poucos o cultivam, e menos ainda 
são os que transformam o incômodo de ser 
neste mundo em uma obra que anda por ele 
com as próprias pernas.

Em nossos dias, tendemos a negar o 
que aparentemente é negativo, tal como a 
profunda sensação de tristeza sem causa, e 
coisas não faltam para jogarmos nesse poço 
sem fundo que vida nos abre. Mas não seria 
terrível um medicamento que nos deixasse 
sempre artificialmente bem, fossem quais 
fossem as circunstâncias? E se ao contrário 
de um sintoma de algo em falta ou anormal, 

a melancolia for o princípio de uma nova 
força e a exigência de outra direção da vida 
à própria vida? Na história da arte, sem 
contar a expressão não figurativa, há várias 
imagens que representam a melancolia, a 
exemplo da extremamente simbólica de 
Albrecht Dürer (1471-1528) e a expressionista 
de Edvard Munch (1863-1968). Figuras que 
repetem a cabeça recostada sobre o braço 
dobrado e a mão fechada, como sinal de 
introspecção e afastamento do mundo. 
É curioso perceber como essas imagens 
também estão associadas à lembrança do 
pôr-do-sol. Um dos momentos mais belos 
de O pequeno príncipe é quando o narrador 
diz que compreende pouco a pouco aquela 
pequena vida melancólica. O pequeno 
príncipe conta ao amigo aviador que uma 
vez viu o sol se pôr quarenta e quatro vezes, 
seguidamente, já que no seu pequeno 
planeta bastava-lhe trocar a posição da 
cadeira para assistir tal espetáculo quantas 
vezes quisesse. “Tu sabes... quando se está 
assim triste a gente ama os pores-do-sol”, 
diz o pequeno príncipe. E o aviador lhe 
pergunta: “O dia das quarenta e quatro 
vezes tu estavas assim tão triste?”. Mas o 
pequeno príncipe não responde.
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F
ia (Florianópolis, 1983) é cineasta, fotógrafa, artista digital e 

pesquisadora. Desenvolve projetos focados em narrativas 
híbridas, interatividade e tecnologias digitais.

“Incorreção n.o 3
Integra a série Incorreções, que investiga em negativos antigos os 
fotogramas inaproveitados e retoma imagens deixadas de lado por 
terem sido feitos em momentos de desatenção do olhar. Interessam 
os desacertos, os enganos, os imprevistos, as imagens acidentais. 
Contudo, ao invés de postular sobre uma câmera errática intencional 
ou pretensamente consciente, transpõe a relação da imagem 
condicionada ao olhar para explorar a potência que reside justamente 
na frustração do controle, nas incertezas e no fortuito.”


