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RESUMO

Este trabalho pretende investigar, no campo cinematográfico atual, a ocorrência do
trágico, entendido como visão de mundo que constata as limitações do indivíduo frente às
forças naturais e sobrenaturais que o constituem e ultrapassam, e de elementos temáticos,
narrativos, plásticos e dramatúrgicos da tragédia grega clássica, enquanto formulação e
expressão original dessa visão. A investigação é pautada no percurso da mímese como
princípio formativo das dimensões do sagrado, do ético, do estético e do efêmero ao longo da
história do pensamento, e tem como objeto analítico específico a trilogia fílmica composta por
Amores Brutos (Amores Perros, 2000, 153min.), 21 Gramas (21 Grams, 2003, 124min.) e
Babel (2006, 142min.), dos mexicanos Guillermo Arriaga e Alejandro Iñárritu,
respectivamente roteirista e diretor. As três produções contam histórias simultâneas
interligadas por um evento (um acidente automobilístico, no caso dos primeiros, um disparo
de rifle no último) e são narradas com recursos de fragmentação espacial e cronológica. Como
instrumentos de análise fílmica, serão utilizadas, além das ferramentas usuais e outras
julgadas pertinentes, a Poética de Aristóteles e a “mitodologia”, metodologia desenvolvida
por Gilbert Durand no âmbito dos estudos sobre as estruturas antropológicas do imaginário,
de forma a identificar elementos arquetípicos, míticos e dramatúrgicos e classificar regimes e
modos imagéticos presentes nas obras.

Palavras-chave: Tragédia, Trágico, Cinema, Poética, Mímese, Mitologia, Imaginário.
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ABSTRACT

The present work introduces a research on the occurrence of the tragic element in
today's cinema, taking the concept as a worldview which acknowledges the limitations of the
individual before the natural and supernatural forces which are part and go beyond him, and
of thematic, narrative, plastic and drama elements from the greek tragedy, as a concept and
original expression of that same vision. The research is grounded on the itinerary of mimesis
as a formative principle of the dimensions of the sacred, the ethical, aesthetic and the
ephemeral in the history of thought, and its specific analytical object is the film
trilogy Amores Perros (2000, 153min.), 21 Grams (2003, 124 min.) and Babel (2006,
142min.), of screenwriter Guillermo Arriaga and director Alejandro Iñárritu, both Mexican.
All three productions deal with simultaneous plots linked by an event (a road accident in the
first two and a gunshot in the latter) and are narrated by means of the fragmentation of time
and space. Besides the usual tools of film analysis, others are used which were considered
adequate, like Aristotle’s Poetics and the “mythodology”, methodology developed by Gilbert
Durand for the studies on the anthropological studies of the imaginary, in order to identify
archetypal, mythical and dramatic elements and classify schemes and imagery modes present
in those works.

Keywords: Tragedy, Tragic, Movies, Poetics, Mimesis, Mythology, Imaginary.
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

No final do século XVIII e início do XIX, o poeta alemão Friedrich Hölderlin,
refletindo sobre o sentido da tragédia entre gregos e modernos, produziu obras seminais para
o estudo do tema em questão. Insatisfeito com o resultado de seu drama A Morte de
Empédocles, que denominou “uma tragédia moderna”, aprofundou-se nos autores clássicos
gregos, especialmente Sófocles, do qual resultam as traduções de Édipo Rei e Antígona, bem
como textos teóricos sobre seu processo de trabalho. Sua obra poética e teórica influenciou
alguns dos maiores escritores e filósofos dos séculos seguintes, como Rainer Maria Rilke e
Friedrich Nietzsche, tendo este último se inspirado nas reflexões holderlinianas para o seu
livro de estréia, O Nascimento da Tragédia.
A concepção do trágico em Hölderlin se desenvolve a partir das noções aristotélicas e
afirma-se na antítese entre o inorgânico e o orgânico, ou entre natureza (physis) e cultura
(techné). Assim como Aristóteles, para quem “ou a techné executa o que a natureza é
impotente para efetuar, ou bem a imita1” (apud DASTUR, 1994, p. 156), Hölderlin concebia a
techné como a realização da physis: “Na pureza da vida, arte e natureza só podem se
contrapor harmonicamente. A arte é a florescência, a plenitude da natureza. A natureza só se
torna divina pela ligação com a arte, em espécie distinta mas harmônica” (HÖLDERLIN,
1994, p. 82). O percurso humano decorre desta tensão entre natureza e cultura e “a mais
elevada forma de arte que pode conduzir a natureza à aparência é a tragédia, que põe em cena
o próprio conflito dinâmico entre natureza e cultura” (DASTUR, 1994, p. 156).
Um aspecto fundamental no sentido do trágico para Hölderlin é a sua concepção de
mímese: não se trata de imitação ou reprodução, mas metáfora, tradução, ressonância. Ao
definir a tragédia como a “metáfora de uma intuição intelectual”, afirma seu papel de fazer
ressoar, no espectador, a tradução de uma experiência que alcança e ultrapassa a dimensão do
indivíduo, acionando as vibrações coletivas que constituem as bases imaginárias e simbólicas
de sua formação espiritual, social e cultural. Dessa forma, a tragédia, segundo Hölderlin, é “a
unidade com tudo o que vive, essa que não pode ser sentida pelo ânimo limitado, deixando-se
intuir apenas em suas aspirações mais elevadas” (HÖLDERLIN, 1994, p. 57).
1

A acepção de mímese como imitação, constante nas traduções da obra de Aristóteles, será problematizada ao
longo desse trabalho.
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Segundo Françoise Dastur (1994), ao distinguir gregos de modernos, Hölderlin
evidencia que “o que caracteriza os gregos é a ternura, a abertura ao estranho, ao passo que o
que caracteriza os modernos é a sobriedade própria a uma individualidade fechada sobre si
mesma” (p. 154). Entretanto, não o faz com o propósito de opor estes àqueles, tampouco de
propor a imitação dos antigos como modelo de criação. Hölderlin via na cultura grega um
exemplo, discernindo “o que existe para ser imitado em sentido estático e reprodutivo, do que
pode ser seguido de forma dinâmica e inventiva” (p. 156).
Na concepção do poeta, os gregos estariam numa posição diametralmente oposta à
nossa em relação à natureza e à cultura. Enquanto “homens do passado”, viviam imersos na
realidade mítica, numa relação estreita com a natureza, sujeitos ao caótico, ao ameaçador.
Através do que denomina de “instinto de formação” – que impele os homens em direção ao
que lhes é estranho para torná-los cônscios daquilo que lhes é próprio –, a cultura grega
tornou-se insuperável no exercício do “principio ocidental de limitação, de diferenciação”,
como meio de domar sua característica “oriental e arrebatada”, aberta ao estranho: “Eis
porque os gregos puderam ser ultrapassados na bela comoção, que é sua natureza, mas não
naquilo em que são exímios, em seu dom de apresentação” (DASTUR, 1994, p. 153).
Entretanto, afirma Hölderlin, os gregos se excederam nesta tarefa e, por este excesso,
perderam a condição de domínio do próprio, ou de retorno ao pátrio. O grau elevado de suas
criações condenou-os à morte por “excesso de arte”, ou de formação, impedindo a conciliação
entre natureza e cultura pela codificação demasiada desta última (HÖLDERLIN, 1994).
Para nós, a relação entre natureza e cultura é inversa. O nosso próprio, ou pátrio, é a
cultura, a sobriedade, a razão, o científico, e nosso instinto de formação nos leva em direção
ao irracional, ao desmedido, ao pathos sagrado, o que se verifica na predominância do
romântico em relação ao clássico, na proliferação do misticismo, no fundamentalismo
religioso ou mesmo nas vanguardas artísticas. “A nossa civilização racionalista e o seu culto
pela desmistificação objetiva veem-se submersos de fato pela ressaca da subjetividade
maltratada e do irracional”, afirma Gilbert Durand (2012, p. 429). O pânico, esta afecção tão
comum na contemporaneidade, seria derivado de um descaminho do instinto de formação, ou
fruto de um desconhecimento do próprio: “Trata-se, sem dúvida de uma grande diferença se
esse instinto de formação age de forma cega ou consciente, se ele sabe de sua proveniência e
de seu destino” (HÖLDERLIN, 1994, p. 22). Nesse sentido, o que nos é comum em relação
aos gregos não são a natureza e a cultura, mas o fato de o instinto de formação nos levar em
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direção ao que nos é estranho como caminho de “obtenção do livre uso do próprio”, ou de
retorno ao pátrio (HÖLDERLIN, 1994).
Nisso reside a possível relevância de um estudo sobre a tragédia na
contemporaneidade. Como “metáfora de uma intuição intelectual”, seu espaço de efetuação é
justamente o da passagem entre natureza e cultura, do conflito inconciliável dos opostos,
apresentado de forma harmônica e com o propósito de ultrapassagem do conflito, ao tempo
em que as partes se fortalecem para a ocorrência de um novo confronto. Nesse sentido, os
gregos nos legaram aquilo que, caso lhes fosse proporcionado, talvez evitasse a entropia do
seu mundo: uma imagem de nossa própria natureza, a “clareza de apresentação ou sobriedade
de Juno”, que para eles era o elemento estranho, a alteridade. Dessa forma, a arte grega “pode
ajudar-nos a realizar aquilo que, por si mesmos, os gregos não conseguiram: a obtenção do
livre uso do próprio” (DASTUR, 1994, p. 155).
Nos tempos atuais, a velocidade imposta pelo excesso de informações, proporcionado
pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, parece substituir o conhecimento,
a reflexão, a possibilidade de “retorno ao pátrio” proposta por Hölderlin. O consumo
desenfreado, seja de produtos materiais ou simbólicos, resulta numa relação de superfície com
a “experiência de fundo da existência” e acarreta uma pletora de sentidos, o que compromete
a “geração de harmônicos através de vibrações contíguas”, as ressonâncias necessárias para
qualquer processo formativo. Hölderlin adverte:

É preciso considerar tudo o que, antes e em torno de nós, surge desse instinto
como sendo o que, em todos os seus produtos, brota do fundo originalmente
comunitário, reconhecendo as direções mais essenciais que assume antes e em
torno de nós, bem como os descaminhos que nos cercam (HÖLDERLIN, 1994,
p. 22).

Em sua origem, a dimensão sociopolítica do pensamento trágico exigiu um meio de
expressão compatível com sua elevada vocação espiritual: na antiguidade clássica, o teatro e a
arte dramática foram não apenas o espaço e a linguagem dessa materialização, mas uma
prerrogativa de sua existência. A democracia ateniense, o teatro e a tragédia são dimensões
complementares de uma mesma necessidade, frutos de um processo histórico que exigia
novos modos de pensar e discutir a condição humana por meio do embate entre o passado
mítico e o presente cívico. Atualmente, embora ainda tenha crucial importância na discussão
de questões de interesse público e alcance sociopolítico, o teatro já não ocupa o mesmo lugar
13

privilegiado em relação à recepção em larga escala, prerrogativa genética do gênero dramático
e do debate de questões sociopolíticas e espirituais. O cinema, seu herdeiro pós-industrial,
parece ser a arte que melhor corresponde a esse atributo, ao menos enquanto campo estético
onde proliferam produtos destinados à fruição massiva. Há, obviamente, diferenças
consideráveis entre a semiarena grega e as modernas salas de cinema, bem como na relação
entre público e espetáculo nas distintas situações. No entanto, isso se converte em um aspecto
relevante da presente investigação, haja vista a indissociabilidade entre o pensamento (ou a
linguagem) e seu meio de expressão. Se o objetivo aqui proposto é identificar, na atualidade,
possíveis ressonâncias do trágico enquanto modo de pensamento e da tragédia como corpus
estético que o constitui e veicula, o cinema reúne qualidades bastante relevantes, haja vista a
predominância da linguagem audiovisual entre as artes cênicas, a partir das primeiras décadas
do século XX, e sua posição destacada na formação do imaginário das últimas gerações.

Outrora os grandes sistemas religiosos desempenhavam o papel de conservatório dos
regimes simbólicos e das correntes míticas. Hoje, para uma elite cultivada, as belasartes, e para as massas, a imprensa, os folhetins ilustrados e o cinema veiculam o
inalienável repertório de toda a fantástica (DURAND, 2012, p. 431).

Por fim, espero que o registro dessa investigação reflita o propósito que a origina:
tornar próprio um processo formativo pelo reconhecimento daquilo que ressoa e vibra
contiguamente, seja de maneira harmônica ou dissonante. Como pertencente a uma geração
fortemente influenciada pela cultura audiovisual, pretendo, acima de tudo, reconhecer em meu
próprio pensamento as ressonâncias contemporâneas de “vibrações ancestrais”, além de
verificar até que ponto tais vibrações proporcionam recursos melódicos ou harmônicos para
compor a experiência sociopolítica, estética e espiritual do nosso tempo.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 O legado da antiguidade

De sua origem, há cerca de dois mil e quinhentos anos, até os dias atuais – aí incluídos
mil anos de obscurantismo medieval – poucos gêneros artísticos nos legaram uma herança tão
rica e controversa quanto a tragédia ática. Poucas manifestações do passado acalentaram
tantas aspirações e idealizações quanto a um período clássico e às possibilidades de remontálo: inúmeros estudiosos e dramaturgos perseguiram seu modelo em peças teatrais, ensaios
filosóficos e tratados estéticos. Sua recorrência histórica permite afirmar que, mesmo
intermitente e modificada ao longo dos séculos, a tragédia sobreviveu ao fim das condições
sociopolíticas, culturais, históricas, econômicas e geográficas que a engendraram e
propiciaram seu esplendor e declínio num intenso período de menos de cem anos, no século V
a.C. As etapas de seu ciclo clássico foram tão igualmente vigorosas que, mesmo em seus
estertores, quando a influência do pensamento socrático-platônico entronava a razão e
iniciava a ditadura lógico-abstrata que baniria deuses, heróis, mitos e poetas do cotidiano da
polis2, seus frutos ainda brotavam: afinal, vem de Eurípides, o último dos grandes
tragediógrafos clássicos, um dos mais expressivos “cantos do cisne” registrados no campo das
artes3, atestando que, mesmo perseguidos e banidos, Dioniso e suas bacantes haveriam de
sempre triunfar.
Na cultura ocidental, profundamente marcada pela herança helênica, o uso corrente
das palavras “tragédia” e “trágico” reflete tanto sua apropriação quanto a transformação
decorrente das mudanças nas estruturas e na relação entre a herança mítica, o sentimento
religioso, a fruição estética, o meio sociopolítico e as noções de indivíduo, escolha e destino,
da qual os termos se originam. Diariamente, os meios de comunicação de massa recorrem a
esses termos para caracterizar acontecimentos desastrosos e inesperados cujo desfecho atinge
grandes proporções, seja pelo número de vítimas ou pelo grau de comoção provocada. A todo

2
3

Referência à República, de Platão.
Trata-se do drama As Bacantes, cuja estreia, em 405 a.C, deu-se um ano após a morte de Eurípides.
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instante, um sem número de pessoas se vale dos dois vocábulos (e de seus derivados) para se
referirem a situações cotidianas, conforme ou não o sentido canônico ou a utilização
consagrada pela mídia. Aos dramas clássicos baseados em sangrentas disputas familiares,
monárquicas e aristocráticas, e aos terremotos, enchentes, tsunamis, chacinas ou mortes
violentas de pessoas públicas4, somam-se ocorrências envolvendo homens e mulheres comuns
cuja conclusão desperta, mesmo que em pequena escala, sentimentos semelhantes aos
prescritos na teoria dramática ou repercutidos pela imprensa. A recorrência de mortes de
forma súbita e violenta ou dolorosa e prolongada – muitas vezes também relacionadas a
perdas de ordem material – caracteriza o sentido que lhe atribui o senso comum, nos quais os
extremos de temor e piedade podem ou não ser alcançados.
De sua origem aos dias atuais, os conceitos da tragédia e do trágico sempre foram
objeto de controvérsia. Mesmo Aristóteles – que em sua Poética (2006) inaugura a utilização
normativa do termo enquanto denominação de gênero dramático – foi incapaz de domar por
completo a turbulência inerente ao conjunto de obras ao qual se referia: sua conceituação é
constantemente ultrapassada pela incomensurável parcela de vida espiritual expressa na arte
dos tragedistas clássicos, o que o caráter elíptico de seu estudo acentua5. A esse respeito
comenta Werner Jaeger:

O conceito do trágico só aparece depois da fixação da tragédia como um gênero. Se
nos interrogássemos sobre o que é o trágico na tragédia, descobriríamos que em cada
um dos grandes trágicos teríamos de dar uma resposta diferente. Uma definição
geral apenas serviria para gerar confusões. Só através da história espiritual do gênero
se pode responder a essa pergunta (JAEGER, 1995, p. 297).

No que é corroborado por Albin Lesky:

Os gregos criaram a grande arte trágica e, com isso, realizaram uma das maiores
façanhas no campo do espírito, mas não desenvolveram nenhuma teoria do trágico
que tentasse ir além da plasmação deste no drama e chegasse a envolver a concepção
do mundo como um todo (LESKY, 1996, p. 27).

4

Tais situações ilustram o conceito de “Tragédia Televisiva”, cunhado por Eduardo Cintra Torres em sua
dissertação de Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pela Universidade de Lisboa
(2003).
5
A Poética faz parte da obra esotérica de Aristóteles, composta de textos que davam suporte a exposições orais.
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Na Poética, a imprecisão reflete também a apropriação do termo pelo pensamento da
época, quando a concepção trágica da existência, enquanto matéria de pensamento, absorvia o
embate entre o idealismo platônico e o racionalismo sensorial aristotélico, cerca de um século
após o apogeu do gênero. Entretanto, do solene ao desmedido, do desagradável ao
sanguinário, do horrível ao empolado ou bombástico, as variações do adjetivo parecem refletir
a complexa riqueza do substantivo. Comentando uma ocorrência do termo numa passagem do
capítulo 13 da Poética aristotélica, Lesky afirma:

Eurípides é qualificado “o mais trágico” dos poetas do teatro ático. (...) mas ao se ler
a frase em seu contexto (...) verificar-se-á que Aristóteles se referia a nada mais que
ao desenlace costumeiramente triste das (suas) peças, ou seja, o vocábulo “trágico” é
aplicado na acepção em que se prepara o emprego simplificado e posterior do termo
(LESKY, 1996, p. 29).

Segundo Lesky (1996), o trágico seria um elemento anterior à tragédia (mesmo se,
conforme Jaeger, apenas detectado retroativamente) e não apenas suas sementes estariam
plantadas nas narrativas épicas – das quais a tragédia retira argumentos e personagens –, mas
seus ramos já plenamente visíveis. Na Poética, Aristóteles reputa a Homero a prerrogativa do
trágico, e mesmo a ancestralidade dos gêneros dramáticos:

Assim como Homero foi o supremo poeta em relação às ações virtuosas (pois foi o
único que não apenas realizou bem a mímese, mas também a realizou de forma
dramática), também foi o primeiro a propor as linhas gerais da comédia, tendo
colocado em forma dramática não o vitupério, mas o cômico. Pois para o Margites
vale a analogia: como a Ilíada e a Odisseia estão para a tragédia, assim ele está para
a comédia (ARISTÓTELES, 2006, p. 436).

Ou seja, não apenas o trágico, mas também o cômico e o próprio drama remontam ao
épico, na ocorrência de traços potencialmente manifestos. O grande passo dado por Homero
em relação às narrativas orais e aos mitos originais foi a ênfase no elemento humano
intrínseco ao encadeamento das ações, ou seja, as motivações íntimas que deflagram ou
caracterizam os acontecimentos, e que, simbolicamente, seriam responsáveis por despertar os

6

Nesse estudo, foi utilizada a tradução de Fernando Maziel Gazoni, realizada como objeto de sua dissertação de
Mestrado em Filosofia pela USP (2006), por resultar de um processo comparativo entre diversas traduções
preexistentes. Nela são utilizados os termos aportuguesados “mímese” e “catarse”, o que os exime das
controversas e por vezes redutoras acepções das traduções recorrentes. Em se tratando de termos seminais para a
compreensão dessa abordagem do trágico e da tragédia na contemporaneidade – e consoante à proposição de
Hölderlin – sua utilização se fez bastante oportuna.
17

deuses de sua letargia imortal. Conforme Junito Brandão (1986), “a novidade maior da
Odisseia (...) está no embrião da ideia de culpa e castigo, em que a hybris, a violência, a
insolência, a ultrapassagem do métron, que será a mola mestra da tragédia, começa a
despontar” (vol. I, p. 134). Nesse sentido, acrescenta Jean-Pierre Vernant:

Há uma consciência trágica da responsabilidade quando os planos humano e divino
são bastante distintos para se oporem sem que, entretanto, deixem de parecer
inseparáveis. O sentido trágico da responsabilidade surge quando a ação humana
constitui o objeto de uma reflexão, de um debate, mas ainda não adquiriu um
estatuto tão autônomo que baste plenamente a si mesma. O domínio próprio da
tragédia situa-se nessa zona fronteiriça aonde os atos humanos vem articular-se com
as potências divinas, onde revelam seu verdadeiro sentido, ignorado até por aqueles
que o praticaram e por eles são responsáveis, inserindo-se numa ordem que
ultrapassa o homem e a ele escapa (VERNANT, 2008, p. 4).

É a hybris, um excesso resultante da perda do métron, da medida humana, que
constitui o germe promissor do trágico, cujo metabolismo pleno se dá com a mímese
dramática da tragédia ática. A desmedida, ou a hybris, como motor da ação, em confronto
com a esfera divina e coletiva é, pois, o que caracteriza o trágico, seja no épico, no drama ou
na “vida real”. Em Os Persas, Ésquilo adverte:

Pois, quando a hybris floresce, traz como fruto a cegueira, cuja colheita abunda em
lágrimas. E, ao verdes tal recompensa para ações semelhantes, pensai em Atenas e
na Hélade; não lhe seja permitido que, menosprezando os dons do seu dáimon,
cobice outros e afunde a sua grande ventura. Zeus ameaça com vingança a soberba
desmedida e orgulhosa, exigindo-lhe contas rigorosas (apud JAEGER, 1995, p.
304).

A complexidade do trágico comporta outras dimensões, ligadas a sua íntima relação
com mitos e rituais que remontam ao início da civilização e à gênese do pensamento
ocidental. Para além da hybris (cujos domínios indicam a incidência de paixões, apetites,
ambições, desejos e escolhas, e que problematizam o homem enquanto sujeito de vontade em
oposição à plenipotência divina e às necessidades e imposições da polis), encontramos suas
sementes em crenças, práticas e princípios que instituem e normatizam os coletivos humanos
desde sua origem. Segundo alguns estudiosos, estes mitos e rituais estariam também nas bases
em que se apoiam instituições como a igreja, a monarquia e o estado, razão da recorrente
presença de personagens nobres ou de origem sobre-humana nos dramas trágicos. Nessa
perspectiva, despontam ressonâncias com rituais mágicos e religiosos que resultaram no
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advento do sacerdócio e da realeza, e identificam-se, nas figuras do mago e do poeta, estágios
iniciais ou colaterais do percurso de um componente de bases instintivas que encontra na
espécie humana um destino peculiar: a mímese. Aqui discutida principalmente no seu papel
de formação dos coletivos humanos e como elemento fundante da noção do sagrado e do
estético, a trajetória da mímese será investigada através de teorias e abordagens
diversificadas, com ênfase na transformação dos mitos e rituais em narrativas e espetáculos.
A tragédia surge como gênero dramático quando os rituais primevos dos quais, em
algum grau, todos os envolvidos participavam ativamente, transformam-se em espetáculo,
distinguindo-se oficiantes de espectadores. O próprio termo théatron é um topônimo que
designa um “lugar privilegiado de observação”, e é definitivo para a compreensão do
dispositivo, bem como de suas repercussões junto ao coletivo a que pertence e ao qual se
destina (TURNER, 1982).
Segundo Aristóteles (2006), o propósito maior da tragédia seria provocar a piedade e o
temor para, através de recursos miméticos, chegar à catarse destas emoções. Também objeto
de grande controvérsia, a catarse seria um efeito paroxístico que, confrontando o espectador
com as contradições impostas pela relação conflituosa entre as esferas do indivíduo, do
coletivo e do divino, restituiria, à coletividade ameaçada, um sentimento de reconciliação
após a ruptura, fortalecendo os laços entre os espectadores e seu contexto sociopolítico
(VERNANT & VIDAL-NAQUET, 2008).
Com o gradual declínio do teatro como espaço privilegiado de reflexão sobre as
questões da coletividade, o advento do cinema e, posteriormente, da TV, os gêneros
dramáticos migraram para esses novos meios. Nesse meio tempo, o termo tragédia deixou de
denominar um gênero: o outrora genérico “drama” passou a indicar obras cujos efeitos, em
alguns casos, se aproximavam dos produzidos pelo espetáculo trágico.
Entre os estudiosos, não há consenso quanto à possibilidade ou pertinência da tragédia
enquanto gênero dramático na atualidade. O que se questiona é se haveria componentes
estéticos, sociais, políticos e espirituais que alçassem obras dramáticas contemporâneas ao
patamar dos efeitos trágicos definidos por Aristóteles, ou se a encenação de textos trágicos
clássicos produziria os mesmo efeitos num público contemporâneo, dada a transformação do
contexto de recepção.
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1.2 Tragédia e cinema

O estudo do trágico e da tragédia, enquanto manifestação artística clássica e moderna,
desenvolveu-se principalmente no campo da filosofia e da dramaturgia. Na área da produção
cinematográfica, seus elementos mais difundidos relacionam-se com a narrativa estruturada
em unidades de ação, prescrita por Aristóteles, e com o mito do herói, cujo arquétipo inspira a
construção de roteiros em larga escala, principalmente nas produções do chamado “cinema
comercial”, ou hollywoodiano. Por seu “poder de sedução dramática flagrante” e sua
“importância psicológica profunda” (HENDERSON in JUNG, 1992, p. 110), é possível
encontrar o mito do herói nas mais diversas culturas. Essa universalidade é atestada pela farta
exploração de suas narrativas no cinema, onde suas qualidades superiores, aliadas a
características exemplarmente humanas, alçam-no ao posto de arquétipo principal daquela que
Benjamin (2010) chamou de “era da reprodutibilidade técnica da obra de arte”:

Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, farão filmes... Todas as lendas, as mitologias e
os mitos, todos os fundadores de religiões, sim, todas as religiões... esperam a sua
ressurreição pela luz do filme e os heróis acotovelam-se às portas (GANCE apud
BENJAMIN, 2010, p. 169).

Entretanto, na tragédia, o que se revela é a crise do papel desempenhado pelos heróis
épicos diante das exigências de uma nova ordem espiritual, estética, social e política, do
incipiente conceito de indivíduo e cidadão e das nascituras categorias da vontade e da escolha.
Ao invés de portadores de altas qualidades e representantes legítimos dos deuses em seus
desígnios sobre o destino dos mortais – como ocorre nas narrativas homéricas e nas reflexões
hesiódicas –, o herói trágico torna-se vértice e vórtice da colisão entre esferas inconciliáveis,
cabendo-lhe o lugar de “vítima expiatória” – aquela cujo sacrifício pode apaziguar, mesmo
que momentaneamente, o embate interminável entre deuses e homens, ou entre natureza e
cultura.

A tragédia (...) assume um distanciamento em relação aos mitos dos heróis em que
se inspira e que transpõe com muita liberdade. Questiona-os. Confronta os valores
heróicos, as representações religiosas antigas com os novos modos de pensamento
que marcam o advento do direito no quadro da cidade (VERNANT, 2008, p. 4).
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O efeito catártico tinha como espaço de efetuação a coletividade capturada pela
“vibração contígua do próprio” (HÖLDERLIN, 1994), daquilo que fortaleceria os laços entre
os espectadores e a relação com seu contexto sociopolítico e espiritual: “a tragédia nasce,
observa com razão Walter Nestle, quando se começa a olhar o mito com os olhos do cidadão”
(VERNANT & VIDAL-NAQUET, 2008, p. 10). Na antiguidade clássica, o embrionário
conceito de cidadania era extremamente restritivo, abrangendo uma pequena parcela da
população. Na atualidade, embora o conceito se pretenda ampliado, é flagrante a desigualdade
na sua aplicação. As sociedades se estruturam em bases desiguais, e as obras de arte, com
múltiplos recursos, linguagens e posicionamentos, expressam os diferentes aspectos que daí
decorrem.
Benjamin (1984), embora recuse a possibilidade da tragédia na contemporaneidade,
afirmando que seu “objeto não é a história, mas o mito, e (...) a estatura trágica das dramatis
personae não resulta da condição atual, radicada na monarquia absoluta, e sim de uma
condição pré-histórica, radicada no heroísmo passado” (p. 86), deposita na relação entre
industrialização, tecnologia e produção artística uma esperança redentora. Sua teoria estéticopolítica se apoia fundamentalmente no mundo dos sonhos, na compreensão dos arquétipos
arcaicos das sociedades modernas e no inconsciente coletivo, postulando a produção de novos
modos de percepção que, a despeito de todo processo de racionalização e de desmistificação
inerente à modernidade, reencantariam o mundo social para o indivíduo.
Sua aposta na reativação das forças revolucionárias inconscientes se daria através da
recuperação da energia mítica que, desviada da mitologia tradicional e de seu caráter religioso
de devoção permanente, inauguraria uma nova perspectiva de encantamento, inspirada na
paisagem urbano-industrial. Neste sentido, Benjamin aproxima-se dos surrealistas,
inspirando-se no elemento catártico de sua crítica à sociedade capitalista e aos seus valores
tradicionais. A invenção artística e a atuação política teriam origem na força criativa do
subconsciente, valorizando, assim, a dimensão onírica e a livre associação de ideias.
Qual espaço seria mais apropriado para essa manifestação que o cinema? Originado e
desenvolvido na fronteira tênue entre a arte, a indústria, o entretenimento e o mercado, é a
linguagem e o espaço onde os conflitos humanos se expressam de maneira mais
grandiloquente, seja pelos recursos expressivos, técnicos e monetários ou pelo público que
alcança. Segundo Benjamin (2010), a predominância da linguagem audiovisual na atualidade
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pode ser creditada tanto à viabilidade de sua reprodução serial, que a torna acessível a um
maior número de espectadores, quanto ao fato de corresponder a uma possível “linguagem
dos sonhos” – ou do mito. Estas peculiaridades propiciariam ao cinema uma posição
privilegiada em relação às outras artes, como o teatro e a literatura, cujos meios físicos de
propagação dificultariam o acesso e consumo em larga escala. Atualizando conteúdos e
narrativas míticas através de uma linguagem cujo fascínio só se iguala ao seu alcance, “o
cinema se revela assim (...) o objeto atualmente mais importante daquela ciência da percepção
que os gregos chamavam de estética” (BENJAMIN, 2010, p. 194).
Mesmo quando não é voltado para o grande público, o cinema tem a vocação de
espetáculo apenas pelo seu aparato tecnológico, sendo filho legítimo da “era da
reprodutibilidade técnica”. Outra característica determinante do cinema é ser, entre as artes, a
que mais se adéqua aquilo que constitui “o sintoma de transformações profundas nas
estruturas perceptivas” gerada pela perda da aura da obra de arte a partir de sua reprodução
serial e da maior acessibilidade ao espectador: “a recepção através da distração”. Ao passo em
que se amplia o acesso à produção artística, seus critérios de realização e validação são
influenciados por aquilo que melhor corresponde ao seu potencial de exploração comercial,
como condição material de sua própria reprodutibilidade (BENJAMIN, 2010).
Outro aspecto relevante na escolha da linguagem cinematográfica é seu lugar no
percurso da mímese. Conforme Aristóteles (2006), a mímese é o meio pelo qual a arte
(techné) traduz a natureza (physis), numa acepção em que, segundo Hölderlin, encontra-se
implícita a impossibilidade da mera reprodução, haja vista os diferentes recursos envolvidos e
os meios e propósitos que a realizam. Cada linguagem artística efetua e desenvolve seu estilo
de mímese a partir das potencialidades e limitações de seus instrumentos e recursos, num
processo de metaforização que resulta em produtos estéticos distintos e destinam-se a fruições
específicas. A arte cinematográfica, além de reunir, por sua natureza híbrida, diferentes
modalidades de mímese, é a que possui os melhores recursos para imitar a “realidade” (ou a
natureza) em função da peculiaridade do seu suporte: afinal, a película registra com a máxima
fidelidade o objeto de nossa própria visão e audição, aproximando-a “perigosamente” do
anátema platônico em relação ao perigo da imitação do real. Essa característica do cinema,
denominada “impressão de realidade” ou “ilusão mimética”, é um dos conceitos basilares dos
estudos da teoria cinematográfica: parte das qualidades específicas do registro mecânico e
envereda para aspectos singulares de sua linguagem, cujos códigos e recursos narrativos não
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apenas ampliam essa ilusão, mas promovem grande impacto e impressão sensível na
percepção do espectador em relação à dita “realidade” (AUMONT, 2009).
Além de estuário de afluentes diversos da mímese – aí incluídas, em alguma vazão, as
correntes platônica e aristotélica –, o cinema também comporta outra relevante dimensão
“mimética”, nesse caso, no sentido material: a da reprodutibilidade de seu suporte,
prerrogativa para seu alcance massivo e responsável pelas transformações na sensibilidade
contemporânea mencionadas por Benjamin (2010). A aura da obra de arte, resultante da
dimensão sagrada da mímese e de sua condição epifânica7, é “profanada” pela variante
mimética que permite sua reprodução material e difusão massiva. Se as raízes do pensamento
trágico e da tragédia, bem como das artes em geral, se nutrem no solo da mímese e florescem
como ramificações do sagrado, faz-se oportuno verificar como uma arte que reúne tantas
ressonâncias daquilo que a origina e que se estabelece pela condição de “mimetizar” a si
própria, manifesta traços dessa ancestralidade.

1.3 Estrutura e perspectivas teórico-metodológicas

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, além das disposições preliminares.
Sendo o primeiro esta introdução, os dois seguintes traçam o percurso da mímese enquanto
princípio formativo do pensamento humano, bem como do trágico e da tragédia, nas
sucessivas formulações das dimensões do sagrado, do ético, do estético e do efêmero, no
âmbito geral e no específico exemplo da antiguidade grega.
O segundo capítulo aborda a relação entre a mímese e o sagrado, considerada
enquanto elemento fundante do pensamento e da própria condição humana. Investiga a
origem e importância dos rituais, dos mitos e das narrativas na construção, manutenção e
transformação de laços sociopolíticos e na instituição de práticas e discursos pautados no
controle de condições e recursos naturais, a partir da relação com o sobrenatural. Seguindo o
percurso proposto por James George Frazer em “O Ramo de Ouro” (1982), serão rastreadas as

7

De origem grega, o termo epifania exprime um grande impacto de ordem estética e/ou espiritual, mormente
relacionado a episódios de manifestação divina.
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raízes do pensamento ocidental contemporâneo a partir da sucessão entre as lógicas mágicoanimista, mítico-religiosa e científica, e nas instituições do sacerdócio, da realeza e do estado
como derivações do embate histórico dessas três vertentes. Em paralelo, investiga-se a relação
entre o mago, o sacerdote e o rei enquanto oficiantes da mímese, tomando o poeta como
personagem transversal e colateral dessa sucessão. A relação entre a palavra sagrada do mito,
em sua denotação original, e a palavra conotativa poética, como instrumento de formulação
do procedimento metafórico e da lógica discursiva, será analisada pelos prismas
complementares de Walter Benjamin (2010), Julio Cortázar (1993) e Ernst Cassirer (1985).
Em meio a isso, será abordada a noção de “rivalidade mimética”, elaborada por Renê Girard
(1990; 2008) no âmbito da relação constitutiva entre a violência e o sagrado na formação dos
coletivos humanos e de suas práticas rituais.
No terceiro capítulo, pretende-se relacionar os elementos sagrados e ancestrais do
percurso da mímese com aqueles que repercutem e se entrelaçam no campo da ética e da
estética, redundando na atual experiência do efêmero. Para isso, será investigada a
especificidade do exemplo grego, enquanto cultura onde se deu a mais peculiar e expressiva
elaboração de elementos sagrados, éticos e estéticos, resultando na formulação do pensamento
trágico. Aqui será traçado o percurso que remonta à gradual e conflituosa formação histórica e
política do povo grego, em cujo eixo conjuntivo se encontra a figura do poeta. Do épico ao
dramático, passando pelo lírico, serão investigadas as específicas formulações poéticas
resultantes do embate entre a palavra mítico-religiosa, o componente estético e aquilo que
Heráclito denominou de logos, a força do pensamento e da palavra como princípio criativo e
ordenador. No percurso da mímese poética, serão abordadas as influências das religiões
monoteístas e dos pensamentos filosófico e científico que, em suas específicas formulações
discursivas e dogmáticas, pretenderam ocupar o lugar da palavra mítico-religiosa em sua
prévia condição politeísta e mágico-animista.
Além disso, será investigada a plasmação do pensamento trágico em diferentes
estruturas narrativas e dramáticas, partindo da epopéia e da tragédia ática, e chegando à
transformação do drama em espetáculos de entretenimento, especificamente o cinema. O
efeito de “ilusão mimética”, proporcionado pelo cinema em função de sua especificidade
tecnológica e discursiva, será analisado como herdeiro atual da mímese em seu tortuoso
percurso formativo, traçando, junto com outros elementos miméticos, uma possível trajetória
para a incidência do pensamento trágico e de elementos da tragédia clássica no campo
cinematográfico contemporâneo.
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O quarto capítulo dedica-se à análise dos três filmes mencionados, mediante a
identificação de recursos e estratégias relevantes no que tange à ressonância ou refutação de
elementos trágicos, enquanto traços constitutivos ou residuais da cultura ocidental e em seu
confronto com outros componentes culturais igualmente formativos, que reforcem, anulem ou
reformulem sua conotação original. Complementarmente, serão cotejados com obras
denominadas “tragédias” ou “dramas trágicos”, a partir de abordagens e definições de
estudiosos diversos, de forma a proporcionar uma verificação cruzada de aspectos
dramatúrgicos, temáticos e narrativos à luz complementar de diferentes aportes teóricos.
Nesse estudo, a utilização distinta, porém complementar, dos termos “tragédia” e
“trágico” decorre tanto de seu amplo espectro conceitual quanto de uma opção metodológica.
Entre os estudiosos, a discussão sobre a pertinência do gênero dramático denominado
“tragédia” na contemporaneidade parece muito distante de um consenso. Trata-se de uma
polêmica de caráter formalista e conceitual que tem seu ápice no neoclassicismo dos séculos
XVII e XVIII, mas ainda repercute em discussões teóricas do século XX, a exemplo das obras
A Morte da Tragédia, de George Steiner (2006), e Tragédia Moderna, de Raymond Williams
(2002). Por não pretender entrar no mérito (ou demérito) dessa ou daquela posição, opto por
verificar, nas obras fílmicas abordadas, o componente trágico – mais notadamente por meio
da hybris manifesta nos personagens – e semelhanças com a tragédia clássica.
Nesse sentido, serão identificados os elementos que mais aproximem as obras fílmicas
da noção do trágico proposta por Vernant & Vidal-Naquet, Jaeger, Lesky e Brandão, bem
como da tragédia enquanto gênero dramático conceituado por Aristóteles em sua Poética.
Serão analisados desde mitemas e personagens arquetípicos até estratégias dramatúrgicas,
narrativas e plásticas que remetam aos conceitos, historicamente construídos e debatidos, bem
como à sua mais ancestral normatização.

***

Na Poética, Aristóteles conceitua a tragédia como

a mímese de uma ação em que a virtude está implicada, ação que é completa, de
certa extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de
ornamento diversamente distribuída entre as partes, mímese realizada por
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personagens em cena, e não por meio de uma narração, e que, por meio da piedade e
do temor, realiza a catarse de tais emoções (ARISTOTELES, 2006, p. 51)

Distingue suas partes, por ordem de importância, em enredo, caracteres, pensamento,
elocução, canto e espetáculo, denominando o enredo de “alma da tragédia” por considerar
uma primazia da ação sobre os caracteres. Embora os personagens ocupem o segundo lugar
na estrutura, e caráter e pensamento influenciem consideravelmente na ação e seus
resultados, Aristóteles reforça que o objeto da mímese trágica é a ação, e não os agentes: “a
felicidade e a infelicidade encontram-se no agir, e a finalidade da vida é uma certa atividade,
não uma qualidade. (...) os personagens não realizam ações com o intuito de mimetizar um
caráter, mas adquirem o caráter ao mesmo tempo que e graças às ações” (p. 55-57).
Gazoni (2006) aponta, nessa conceituação, a coerência interna do corpus aristotélico,
já que a Ética Nicomaqueia concebe a virtude como fruto da prática e decorrente da
submissão de desejos e apetites à razão. Em última instância, a ação decorre do caráter do
agente, mas este é formado pelo conjunto ou regularidade das ações praticadas: “A virtude é,
pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto
é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do
homem dotado de sabedoria prática” (ARISTÓTELES apud GAZONI, 2006, p. 17).
Dessa forma, segundo Aristóteles, o arranjo das ações ocupa o lugar central da
estrutura do drama trágico. Depois dos caracteres, cujas especificidades serão definidas em
breve, o pensamento e a elocução colaboram para expressar as escolhas e dotar os diálogos de
tom elevado, compatível com a gravidade do que o drama aborda. Canto e espetáculo, por sua
vez, são considerados ornamentos de menor importância, embora colaborem sobremaneira na
distinção entre tragédia e epopeia.
Em seguida, Aristóteles postula que o bom enredo deve contar com as qualidades de
ordem, extensão e unidade, além de estruturar-se segundo o necessário e o provável. Quanto à
ordem, afirma que o arranjo de ações deve ter começo, meio e fim; da extensão, que seja
suficiente para que haja a mudança da fortuna para o infortúnio, ou o contrário. Sobre a
unidade, esclarece: “O enredo é uno não por ser construído, como pensam alguns, em torno
de um único indivíduo” (p. 64), mas por organizar-se de tal modo que, caso “transposta uma
parte ou retirada, diferir e mover-se o todo: pois aquilo cujo acréscimo ou supressão não traz
alteração visível não é parte do todo” (p. 66).
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“Também é claro, a partir do que foi dito, que a função do poeta não é dizer aquilo que
aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer, aquilo que é possível segundo o provável ou o
necessário8” (p. 67). Desse modo, Aristóteles ressalta a necessidade de o poeta construir um
elo causal entre as ações e, de preferência, organizá-las “contra as expectativas”, de forma a
potencializar o efeito de temor e piedade por meio do espanto, que advém do que não se
espera, mas se concatena: “Dos enredos e ações simples, as episódicas são as piores. Digo ser
episódico o enredo em que os episódios se seguem uns aos outros sem que entre eles haja
nexo provável ou necessário” (p. 70).
Essa concatenação é fundamental para a qualidade da mudança da fortuna, que pode
se dar de forma simples, quando ocorre sem peripécia ou reconhecimento, ou complexa,
quando há uma ou ambas as ocorrências. A peripécia é “a mudança dos acontecimentos no
seu contrário (...) segundo o provável ou o necessário” (p. 74), enquanto o reconhecimento
consiste na “mudança da ignorância para o conhecimento, levando ou à amizade ou à
inimizade, que se dá entre os que tinham um status definido em relação à fortuna ou ao
infortúnio” (p. 77-78). Aristóteles elege Édipo, de Sófocles, como tragédia exemplar, por
conter ambas as ocorrências na mudança da fortuna do protagonista.
Além da peripécia e do reconhecimento, também compõe o enredo o evento patético,
tratando-se de “uma ação destrutiva ou dolorosa, como as mortes, os sofrimentos e ferimentos
em cena e tudo quanto seja desse tipo” (p. 79). No entanto, considerando a recomendada
superioridade do poeta em relação ao encenador, tais eventos seriam mais belos e, portanto,
passíveis de suscitar os efeitos de temor e piedade, se não recorressem a efeitos cênicos ou
exposição exagerada. A composição verbal, por meio da elocução e seus recursos, denotava o
domínio de sua arte pelo poeta trágico.
Para produzir os efeitos prescritos, um bom enredo deveria ser construído em torno de
um homem bom que sofre a mudança da fortuna para o infortúnio: “a piedade se dá em
relação ao que não merece, o temor em relação ao semelhante” (p. 83), alerta Aristóteles,
desaconselhando outras combinações entre caráter e mudança de status. De modo a obter a
máxima identificação do espectador com a ação mimetizada, recomenda que o protagonista se
8

Protagonista de controvérsias similares ao de mímese, o conceito de “verossimilhança” é apontado por Gazoni
como fonte de muitos equívocos. Segundo ele, “a tradução mais adequada para eikos não seria o ‘verossímil’
consagrado pela tradição das línguas neolatinas, mas ‘provável’, ou ainda, ‘frequente’. As traduções para o
inglês consultadas (Bywater, Butcher, Else, Halliwell) são unânimes em traduzir eikos como ‘probable’, mas nas
línguas neolatinas parece que o ‘verossímil’ está consolidado. ‘Verossímil’, entretanto, é um termo que se presta
a mal-entendidos, primeiro porque recobre uma área semântica já abarcada pelo conceito de mímese. Depois,
motivo fundamental, porque mascara a aplicação na Poética dos conceitos de necessário, no mais das vezes e
por acaso” (GAZONI, 2006, p. 61).
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caracterize como “aquele que nem se destaca pela virtude ou pela justiça, nem cai no
infortúnio pelo vício ou pela perversidade, mas por algum erro, dentre os homens que gozam
de grande reputação e boa fortuna, como Édipo e Tiestes, e os homens ilustres de famílias
semelhantes” (p. 84).
Como mencionado, para Aristóteles o melhor efeito trágico é o que ocorre sem
maiores recursos materiais, originado do arranjo de ações e da elocução: só os maus poetas
recorrem ao espetáculo para provocar temor e piedade. Nesse sentido, sugere algumas
situações que teriam maior vocação trágica, como a ligação entre os antagonistas,
preferencialmente por laços de sangue ou amizade: “sempre que essas afecções surjam entre
pessoas que mantêm relações fraternas ou de sangue, como por exemplo, um irmão mata ou
está a ponto de matar outro, ou um filho ao pai, ou uma mãe a um filho, ou um filho à mãe,
essas situações é que é necessário procurar” (p. 87-88).
Ter conhecimento ou não desse laço sanguíneo, como em Medeia, ou vir a conhecê-lo
antes ou depois de um evento patético, como em Édipo, são situações que também valorizam
a construção do enredo para os efeitos pretendidos. O conhecimento sem ação, segundo
Aristóteles, é “repugnante”, pois destitui o drama de sua alma: “Melhor é, desconhecendo as
circunstâncias, realizar a ação e, tendo realizado, reconhecer: pois assim o repugnante não se
faz presente e o reconhecimento é surpreendente” (p. 89).
Dos tipos de reconhecimento, Aristóteles considera menos artístico o que se dá por
meio de sinais, sejam físicos – como os congênitos e cicatrizes – ou externos, como colares e
utensílios. Em seguida, aqueles que o poeta forja em detrimento ao provável e necessário, não
resultando do arranjo de ações: “Orestes, na Ifigênia, se fez reconhecer como Orestes; Ifigênia
foi reconhecida por causa da carta, mas ela diz o que quer o poeta e não o que exige o enredo”
(p. 96-97). O terceiro resulta da lembrança ou evocação de algo remoto, que proporciona o
reconhecimento de uma situação ou de um personagem pelo outro. O último, reputado como o
mais artístico, decorre de um silogismo ou analogia: ao invés de uma carta forjada pelo poeta,
Polido, o sofista, propôs que, em Ifigênia, o reconhecimento se desse por um comentário de
Orestes sobre o destino comum ao da irmã – supostamente sacrificada anos antes, agora
sacerdotisa – feito no momento do seu sacrifício pela própria: “assim como minha irmã foi
sacrificada, também a mim cabe ser sacrificado” (p. 97). Esse reconhecimento seria mais
artístico por estar de acordo com o provável e o necessário.
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Quanto aos caracteres, recomenda que sua composição seja moderada, de modo a
assegurar a empatia do espectador e suscitar o efeito de temor e piedade. Quatro
características seriam adequadas: que sejam bons (o que se expressará por escolhas, palavras e
ações), apropriados (a gênero ou classe social, por exemplo), semelhantes (virtuosos, mas não
em demasia) e coerentes, ainda que suas ações sejam incoerentes, do ponto de vista geral.

Uma vez que a tragédia é mímese de homens melhores que nós, é necessário imitar
os bons pintores, pois esses, restituindo a forma própria, ao retratarem semelhantes,
pintam-nos mais belos. Assim também o poeta, ao realizar a mímese de homens
irascíveis, desleixados e possuidores de outras características como essas, devem
fazê-los, quando são assim, bons (ARISTÓTELES, 2006, p. 93).

Seja na construção dos caracteres ou no arranjo das ações, o essencial é que o poema
seja composto conforme o “provável e o necessário”. Assim como as qualidades devem se
ligar ao pensamento e às ações, estas devem suceder-se por um encadeamento resultante de
sua lógica interna, evitando-se recorrer a intervenções arbitrárias do tipo deus ex machina, que
resultam antes de uma incapacidade do poeta em construir o arranjo de ações. Manifestações
divinas, como predições e outros dados ilógicos ou irracionais, são aceitos, desde que fora de
cena e, preferencialmente, anteriores ao enredo.
No arranjo das ações, Aristóteles distingue o entrelaçamento (ou nó) do desenlace:
enquanto o primeiro vai do princípio do drama ao início da reversão da fortuna, o desenlace é
o que segue daí até o final. Classificando, de forma bastante elíptica, as tragédias em quatro
tipos (complexa, onde há peripécia e/ou reconhecimento; patética, nas quais há maior
destaque ao evento de mesmo nome; ética; e simples), reafirma a necessidade de não se
abordar muitos temas e episódios nem exceder o tempo de sua realização, haja vista os limites
de recepção pelo público.
Por fim, antes de afirmar a superioridade da tragédia sobre a epopeia pela extensão,
enredo uno, recursos e efeitos da primeira, Aristóteles ressalta a liberdade e a superioridade da
poesia em relação à história, lembrando que é prerrogativa do poeta aprimorar fatos e pessoas,
desde que de acordo com os imperativos do provável e do necessário:

De maneira geral, o impossível deve ser justificado tendo-se em vista a poesia, ou o
melhor, ou a opinião geral. Tendo-se em vista a poesia, é preferível o impossível
convincente ao possível que não convence. (...) As coisas irracionais têm sua
justificativa na opinião aceita: assim se pode até dizer, por vezes, que não são
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irracionais: pois é provável que ocorram coisas contra a probabilidade
(ARISTÓTELES, 2006, p. 120).

***

Oriundo da obra de Lévi-Strauss (1985), o conceito de mitema define a mínima
unidade constitutiva do mito, uma célula em torno da qual se desenvolve o mitologema, sendo
este um “resumo abstrato” ou esqueleto da narrativa mítica em questão. No presente estudo,
utilizaremos a abordagem de Gilbert Durand (2012), que aprofunda a distinção entre
narrativa, tema e mitema: o tema é mais geral e menos significativo; os mitemas são pontos
fortes e repetitivos da narrativa.
Durand desenvolveu seu pensamento e sua teoria sobre as “estruturas antropológicas
do imaginário” por meio de um minucioso estudo sobre a história da imagem no ocidente (aí
incluídos vieses mitológicos, filosóficos, científicos e estéticos). Formulada a partir de
matrizes como a fenomenologia do imaginário de Bachelard, a teoria do simbolismo de Jung e
a filosofia das formas simbólicas de Cassirer, apoia-se na força do mito como uma espécie de
“concentrado” da experiência humana, sendo este originado do que denomina de “reflexos
corporais dominantes”, termo tomado de estudos neurobiológicos e da reflexologia de W.
Betcherev, da escola de Leningrado.
Os reflexos corporais dominantes são divididos em posturais, digestivos e sexuais. O
postural é atrelado à noção de verticalidade e horizontalidade, sendo acionado pela vocação
humana de por-se “de pé”; o digestivo ou nutricional manifesta-se por reflexos de sucção
labial e de orientação correspondente da cabeça, condicionados pela necessidade de
alimentação; e o reflexo sexual (ou copulativo) é desencadeado por secreções hormonais,
sendo dividido entre ciclo vital (ou curva individual de potência sexual), ciclo sazonal (da
relação entre dois indivíduos) e o ciclo de oestrus (relacionado à menstruação).
O “trajeto antropológico” que leva dos reflexos dominantes a suas representações
imaginárias (ou que liga o sujeito ao mundo, e vice-versa) foi proposto da seguinte forma na
teoria durandiana: dos gestos primordiais da sensório-motricidade surgem esquemas, como
uma primeira organização imagética das emanações neurofisiológicas9 em contato com o

9

“É preciso acrescentar aos resultados dessas observações, que confirmam de modo destacado o imperialismo da
representação, portanto, da imagem e a existência de regimes imaginários distintos no homo sapiens, as
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ambiente, constituindo o esqueleto ou esboço funcional da imaginação (o esquema de subida
ou queda para o reflexo postural, por exemplo); os arquétipos são mediadores entre os
esquemas subjetivos e as imagens externas, criando pontes universais entre o imaginário e os
processos racionais no que Durand denomina de “zona matricial da ideia” (espada, céu, torre
e herói, para o esquema de subida); já o símbolo é uma expressão culturalmente
contextualizada do seu antecessor (flecha, avião e alpinista, para o arquétipo celestial); por
fim, o mito resulta de um desenvolvimento verbal que explicita um esquema (ou um conjunto
deles) e transforma, pelo fio do discurso racional, arquétipos em ideias e símbolos em
palavras (DURAND, 2012).
Da relação entre os reflexos dominantes (postural, digestivo e sexual), a tecnologia
disponível e os valores e estruturas do contexto social, resultam, respectivamente, as três
matrizes de representações humanas diante da percepção da finitude da existência e da
possibilidade iminente da morte: a heroica, a mística e a sintética ou dramática. Durand
classifica essas matrizes como diurna, a primeira, e noturnas, as demais10.

Estamos frente a três grandes séries de “gestos dominantes” (postural, digestivo,
copulativo), nos quais a maioria dos psicofisiologistas e psicólogos, adeptos de
uma origem puramente central do fenômeno de dominância ou de uma teoria
periférica (isto é, fazendo participar o corpo inteiro na constituição do
fenômeno), viram os esquemas matriciais das grandes categorias das
representações (DURAND, 1994, p. 12).

Apoiada nesse constructo, a “mitodologia” de Durand parte da localização de imagens,
arquétipos e mitemas recorrentes nas narrativas para relacioná-las ao corpus das obras de um
mesmo autor, bem como à época de sua formulação. Embora não se identifique com o
estruturalismo, para Durand, assim como para Lévi-Strauss, o mitema se caracteriza pela
recorrência:

Não sendo um discurso para demonstrar, nem um relato para mostrar, o mito se
vale de uma insistência persuasiva, que as variações simbólicas sobre um tema
denotam. Esses “enxames”, “pacotes”, “constelações” de imagens podem ser
reagrupados, além do fio temporal do discurso (diacrônico) em séries coerentes
observações dos etólogos (...), que evidenciaram nos comportamentos animais a existência de grandes imagens
primordiais (Urbilder) diretivas dos gestos e das atitudes específicas”. (DURAND, 1994, p. 12)
10
“O primeiro deles, chamado de ‘Diurno’, diz respeito às imagens que podem ser expressas ‘à luz do dia’,
enquanto o segundo, dito ‘Noturno’, fala das imagens que restam latentes, sem expressão, escondidas. Ao
conectar tal bipartição com o pensamento nietzschiano, recorrendo à origem da tragédia, poderíamos associar o
primeiro regime a Apolo e o segundo a Dioniso, distinguindo os dois polos do discurso do trágico”.
(CONDATO, 2010, p. 53)
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ou “sincrônicas” daquilo a que Lévi-Strauss chama de “mitemas” (a menor
unidade semântica num discurso e que é marcado pela redundância) (DURAND,
1994, p. 17).

Embora desenvolvida para o estudo de narrativas literárias, a presença de sua
“mitodologia” nesse estudo se justifica pela ênfase dada pelo autor à importância das imagens
e dos símbolos na construção dos mais variados discursos, sejam científicos, filosóficos ou
artísticos. A mitodologia de Durand se divide em mitocrítica e mitanálise, sendo que a
primeira se desenvolve em três etapas: localização e levantamento dos “elementos” que se
repetem significativamente (sincronias); exame das combinatórias de situações que envolvem
personagens e cenários; e correlação entre os sentidos do mito na(s) obra(s) em questão e em
épocas distintas (diacronias). Segundo o autor, esse procedimento “evidencia, num autor, na
‘obra’ de uma época e de um meio dado, os mitos diretivos, regentes, e suas transformações
significativas” (DURAND, 1985, p. 255). Já a mitanálise amplia o estudo de uma obra (ou
conjunto de obras de um autor) para uma produção mais ampla, com vistas a identificar o
mito dominante de determinado período histórico.
Para não fugir ao escopo desse trabalho, apenas a mitocrítica será aplicada. Tratandose de um estudo sobre o trágico e a tragédia ática, apenas imagens, arquétipos e mitemas
considerados relevantes para esse propósito serão discutidos e aprofundados. Em seguida,
serão identificadas as matrizes imagéticas mais recorrentes nos filmes, por meio da análise de
sua estrutura narrativa e de suas imagens predominantes. Uma comparação sintética entre
aspectos relevantes observados nas análises completa o capítulo e enseja as considerações
finais e a conclusão.
Como suportes à investigação serão reivindicados, além dos autores que compõem o
percurso teórico desse trabalho, conceitos e abordagens oriundos das obras de Etienne Souriau
(1993), Gerard Genette (1995), Paul Ricouer (1994), David Bordwell (1985) e Jacques
Aumont (2009), dentre outros. Suas contribuições serão oportunamente identificadas ao longo
do texto.
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2. A MÍMESE E O SAGRADO

Foi a semelhança que permitiu, há milênios, que a posição dos astros produzisse
efeitos sobre a existência humana no instante do nascimento (BENJAMIN, 2010, p.
113).

Na trajetória humana, a mímese parece ser a tendência inata11 em que melhor se
revelam os conflitos entre os instintos da espécie e as imposições da cultura, cuja função é
domar os apetites, civilizar as pulsões e fornecer um repertório de justificativas para
obrigações e interdições, originalmente expressas na linguagem arquetípica dos mitos e
reforçadas pela regularidade dos rituais coletivos. Assim como o instinto modela e transforma
as gerações animais em resposta às condições do meio em que se encontram, no homem, a
tendência mimética, instável somatória entre fisiologia e espírito, também corresponde a
variações de espaço e tempo e alcança dimensões que extrapolam a simples imitação. Se na
atualidade podemos vê-la expressa na indústria da moda e nas demais padronizações massivas
às quais grandes parcelas da população mundial se submetem, uma de suas mais remotas e
relevantes expressões é a magia simpática, postulado com o qual a antropologia e alguns
mitologistas tentam compreender as primeiras formulações do pensamento arcaico.
Antes de enveredarmos por uma possível trajetória da mímese e suas derivações em
nosso objeto de pesquisa, passando por conceituações e construções culturais a ela atribuídas,
começaremos por especular quanto a seus mais remotos registros, relacionando-os à sua
manifestação específica em nosso campo de estudo.

2.1. Mito e ritual: cavernas e cinema

A descida a uma caverna, gruta ou labirinto simboliza a morte ritual, do tipo
iniciático. (...) Esta catábase é a materialização do regressus ad uterum, isto é, do
retorno ao útero materno, donde se emerge de tal maneira transformado, que se troca
até mesmo de nome. O iniciado torna-se outro (BRANDÃO, 1986, vol I, p. 54).

11

Aristóteles, Poética (2006).
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É algo recorrente aludir similaridades entre cavernas primitivas e modernas salas de
cinema: para além de referências à alegoria platônica, cujo mecanismo de projeção de
sombras inspirou apaixonadas analogias com a ilusão produzida pelo cinematógrafo, alguns
traços da condição humana parecem ultrapassar contingências contextuais e tecnológicas e se
impõem como resíduos ancestrais de uma experiência necessária. As características físicas
que aproximam os dois cenários como espaços de imersão ritualizada são a prerrogativa
inicial dessa correlação, principalmente no tocante à possibilidade de representar a
“realidade” por meio de seu registro imagético, mediada pela relação entre luz e sombra. No
entanto, outras dimensões envolvidas sugerem contiguidades ainda mais estreitas.
Das pinturas rupestres à película em 3D, o fascínio exercido pela formulação, sucessão
e encadeamento expressivo de imagens remete à necessidade humana de criar, registrar e
compartilhar elementos imaginários e simbólicos que permitam atribuir sentidos à experiência
individual e coletiva. Os efeitos desse “lançar de luzes sobre a escuridão” guardam vibrante
vocação metafórica, a começar pelos sensoriais: é como se em meio ao incessante e
atropelado processamento de estímulos cotidianos se impusesse algo que “salta aos olhos” (e
aos ouvidos) de forma tão pregnante que reorganiza e atribui significados à experiência dita
real, ou material.
Os registros mais remotos de atividade mimética realizada pelo homem são as pinturas
rupestres. A representação pictórica datada do paleolítico atesta e expressa a embrionação
comum das dimensões mágica, estética, religiosa e social do homem primitivo, bem como seu
propósito de exercer controle sobre as condições de sobrevivência através de um pacto com o
invisível, tornado visível por esta configuração e registro:

As pinturas paleolíticas das cavernas consistem, quase inteiramente, de figuras de
animais cujos movimentos e posturas foram observados na natureza e reproduzidos
com grande habilidade artística. (...) Estas imagens sugerem uma espécie de magia
(...). O animal pintado tem a função de um double, isto é, de um substituto. Com o
seu massacre simbólico os caçadores antecipam e asseguram a morte do animal
verdadeiro. É uma forma de “simpatia”, baseada na “veracidade” atribuída ao
substituto: o que acontece com a pintura deve acontecer com o original. A
explicação psicológica subjacente é uma forte identificação entre o ser vivo e sua
imagem, que é considerada a alma daquele ser (JAFFÉ in JUNG, 1992, p. 235).

Embora não haja registros sonoros relacionados às pinturas rupestres, há fortes
indícios de que fizessem parte de procedimentos rituais que incluíam elementos narrativos,
performáticos e musicais. A dimensão imagética dialogava com outros meios expressivos na
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composição dos rituais que realizavam o mito, por meio do qual a coletividade celebrava seus
ancestrais e as práticas que asseguravam a subsistência material, fortalecendo também os
laços sociais. Para alguns estudiosos, a dimensão sonora estaria presente não apenas nos
rituais, mas implícita no próprio registro imagético. Segundo Pascal Quignard (1999), muitas
das pinturas, além de representarem o animal em movimento, sugeriam o momento da
emissão de seu som característico. Além disso, a qualidade acústica das grutas onde as
pinturas foram feitas atesta a indissociabilidade entre o visual e o auditivo:

Os primeiros homens pintaram sua visiones nocturnae deixando-se guiar pelas
propriedades acústicas de certas paredes. Nas grutas de Ariège, os pintores-xamãs
paleolíticos representam os rugidos bem diante da goela ou do focinho das feras, na
forma de traços agrupados. Essa espécie de traços ou mesmo de incisões são os seus
rugidos. Eles pintaram também os xamãs mascarados segurando seus alçapões e
seus arcos. A ressonância, no grande santuário ressonador, estava ligada à aparição,
por trás do drapeado das estalagmites (QUIGNARD, 1999, p. 88-89).

De acordo com o mitólogo Joseph Campbell (2008), os primeiros mitos e rituais
provavelmente tenham se originado da constatação da finitude e da inexorável luta pela
sobrevivência. Nesse sentido, estariam ligados à percepção da própria morte, dos entes
próximos e, em outra perspectiva, dos animais e vegetais que garantiam a subsistência da
tribo. A prática da caça, imposta pela precariedade tecnológica e pelo nomadismo, era mais
bem sucedida quando realizada de forma coletiva: esta contingência foi fundamental no
desenvolvimento de laços sociais, além de proporcionar as primeiras reflexões sobre o
mistério envolvendo a morte e sua intrínseca relação com a vida.
O mito reúne os valores conscientes e inconscientes de uma cultura e expressa a
necessidade humana de atribuir sentido à natureza, de organizar o caos e estabelecer um
relacionamento significativo com o mundo (HOLLIS, 1998). Sua linguagem simbólica reflete
a possibilidade do homem encarar e esquivar-se simultaneamente da realidade bruta,
evocando o mistério da existência sem buscar decifrá-lo. Segundo Jung (1992), “os homens
do passado não pensavam nos seus símbolos. Viviam-nos, e eram inconscientemente
estimulados pelo seu significado” (p. 80).
Também oriundos de um processo imersivo, os sonhos provavelmente acompanham o
ser humano desde os primórdios, como uma ruminação profunda e incessante intercalada
pelas elaborações da vigília. De natureza fortemente imagética, as emissões oníricas nos
proporcionam acesso às camadas mais profundas do psiquismo, a que alguns autores – mais
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notadamente Jung e Freud – denominam inconscientes. Desse amálgama de conteúdos
pessoais e coletivos, do indivíduo e da espécie, surge a noção de arquétipo como a
configuração mais intensa e universal da experiência humana. A tarefa de atribuir sentido à
turbulenta sucessão de imagens e palavras que povoam a mente nos momentos de sonho ou
devaneio – da qual as resoluções arquetípicas são a mais durável expressão e têm os mitos
como elaboração principal – parece estar na gênese do que se convencionou denominar de
narrativa, uma necessidade humana tão básica quanto as fisiológicas.
Enquanto narrativa, o mito é elaboração verbal da relação entre a experiência material
e as irradiações arquetípicas, que se perpetua através de rituais que atualizam o pacto entre o
visível e o invisível, e cuja função é atribuir sentidos à existência e assegurar algum controle
interventivo sobre as condições que proporcionam ou ameaçam a sobrevivência individual e
coletiva.
Jung (1992) destaca a filiação e descendência da palavra mítica: “A origem dos mitos
remonta ao primitivo contador de histórias, aos seus sonhos e às emoções que a sua
imaginação provocava nos ouvintes. Estes contadores não foram gente muito diferente
daqueles a quem gerações posteriores chamaram poetas ou filósofos” (p. 90). A linguagem do
mito, assim como a dos sonhos, tem como componentes principais os arquétipos que povoam
o inconsciente coletivo, e apontam para a reincidência de questões, situações, dilemas e
perspectivas comuns na experiência humana através dos tempos. Jung afirma que os instintos
são impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos, e os arquétipos, manifestações simbólicas
das energias instintivas:

O pesquisador experiente da mente humana (...) pode verificar as analogias
existentes entre as imagens oníricas do homem moderno e as expressões da mente
primitiva, as suas "imagens coletivas" e os seus motivos mitológicos. (...) O
arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das
aves para fazer seu ninho ou o das formigas para se organizarem em colônias
(JUNG, 1992, p. 67-69).

Enquanto a atividade consciente tem como prerrogativa a elaboração lógica da
experiência, o inconsciente é regido pelas “tendências instintivas” que se manifestam,
principalmente nos sonhos, através de arquétipos (JUNG, 1992). A distinção entre o
inconsciente coletivo e individual, objeto principal da psicanálise, também referenda uma
importante clivagem da vida psíquica:
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(...) enquanto os complexos individuais não produzem mais do que singularidades
pessoais, os arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e
caracterizam nações e épocas inteiras. Consideramos os complexos pessoais
compensações de atitudes unilaterais ou censuráveis da nossa consciência; do
mesmo modo, mitos de natureza religiosa podem ser interpretados como uma
espécie de terapia mental generalizada para os males e ansiedades que afligem a
humanidade — fome, guerras, doenças, velhice, morte (JUNG, 1992, p. 79).

Jung esclarece que os arquétipos não são “imagens ou motivos mitológicos definidos”
transmitidos hereditariamente. Estes seriam suas “representações conscientes”, cujas
específicas e variadas configurações resultam de diferentes contextos culturais:

O arquétipo é uma tendência para formar estas mesmas representações de um
motivo — representações que podem ter inúmeras variações de detalhes — sem
perder a sua configuração original. Existem, por exemplo, muitas representações do
motivo irmãos inimigos, mas o motivo em si conserva-se o mesmo (JUNG, 1992, p.
67).

Dessa forma, enquanto no sonho o arquétipo manifesta a formulação inconsciente de
tendências instintivas, o mito expressa uma elaboração consciente e condensada do arquétipo
em forma narrativa. O arquétipo desempenha, portanto, uma função basilar na analogia entre
a narrativa mítica e a dimensão onírica: um percurso milenar que encontra na arte
cinematográfica seu mais qualificado herdeiro:

O cinema é (...) o melhor instrumento para exprimir o mundo dos sonhos, das
emoções, dos instintos. O mecanismo produtor das imagens cinematográficas é, por
seu funcionamento intrínseco, aquele que, de todos os meios da expressão humana,
mais se assemelha à mente humana, ou melhor, mais se aproxima do funcionamento
da mente em estado de sonho. Jacques B. Brunius assinala que a noite paulatina que
invade a sala equivale a fechar os olhos. Começa então na tela, e no interior da
pessoa, a incursão pela noite do inconsciente; como no sonho, as imagens aparecem
e desaparecem mediante fusões e escurecimentos (...) (BUÑUEL, 1991, p. 336).

Se no paleolítico as pinturas rupestres atestavam a reverência a forças invisíveis e
assinalavam o desejo de intervir mimeticamente nas atividades subsidiárias do coletivo – ao
tempo em que constituíam e organizavam seus componentes simbólicos e estéticos
(GOMBRICH, 1999) –, os rituais fúnebres, a partir do período Neandertal, sinalizam uma
nova relação entre vivos e mortos. Ao invés do descarte de corpos, surgem os primeiros
enterros, atestados por achados arqueológicos que indicam a mudança na visão do homem
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sobre o fim da existência carnal, ou visível. Os meticulosos cuidados assumidos a partir de
então denotam uma crença (ou desejo) na continuação da vida em outro plano – ou na
possibilidade de retorno do falecido mediante a ritualização de sua passagem (CAMPBELL,
2008).
Em paralelo, Campbell (2008) aponta que a caça, como prática e princípio
mantenedores da vida, também sugeria a existência de uma relação indissociável entre o plano
visível e o invisível: afinal, era com a morte e consumo da presa que a tribo sobrevivia. Diante
da necessidade de assegurar a manutenção do que lhe garantia subsistência e reconhecendo
nisso uma qualidade que fazia de determinados animais seres superiores, o homem primitivo
passa não apenas a reverenciar o poder desses animais, mas a ritualizar sua morte – em
respeito a sua superioridade e como forma de proporcionar sua ressurreição, a fim de que
servisse novamente de alimento12.

O homem vive de matar e há um senso de culpabilidade decorrente disso.
Sepultamentos sugerem que o meu amigo morreu e sobrevive. Os animais que eu
matei também devem sobreviver. Os caçadores primitivos normalmente tinham uma
espécie de divindade animal. (...) o mito básico da caçada traduz uma espécie de
acordo entre o mundo animal e o mundo humano. O animal entrega sua vida
voluntariamente, compreendendo que essa vida transcende sua entidade física e
retornará ao solo ou à matriz, por meio de algum ritual de restauração. E esse ritual
de restauração se associa ao animal que, na caça, ocupa a posição mais elevada
(CAMPBELL, 2008, p. 86).

Campbell (2008) afirma que a sedentarização dos primeiros agrupamentos humanos e
o desenvolvimento da agricultura, se dá com a percepção mais apurada das estações do ano e
sua relação com o ciclo de plantio e colheita, o que inspira um novo tema na relação entre
vida e morte. É o mistério da semente – que morre para germinar e brotar – que passa a
predominar enquanto motivo mitológico. Nota-se uma maior sofisticação na construção dos
mitos agrários, haja vista o aspecto simbólico na própria ideia de morte da semente:

Ocorre uma transformação dramática e total, não apenas dos mitos, mas da própria
psique (...). Quando você mata um animal, ele está morto – é o seu fim. (...) Quando
se corta o talo de uma planta, uma nova planta surge. (...) Assim, nas culturas da
floresta e do plantio, existe uma noção de morte que, de algum modo, não é
12

Alguns estudiosos relacionam esse “momento” com o surgimento do totemismo, no qual o homem se atribui
um parentesco com determinados animais ou plantas. Num estágio posterior, isso implicaria em interdições de
caça e consumo e na elaboração de rituais relacionados a esses tabus. Segundo Mircea Eliade, “Emile Durkheim
julgava ter encontrado no totemismo a explicação sociológica da religião. (...) Mas investigações posteriores,
sobretudo as de Frazer, mostraram que o totemismo não se difundiu por todo o mundo e que, portanto, não podia
ser considerado a forma religiosa mais antiga” (ELIADE, 1992, p. 11).
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propriamente morte, pois a morte é necessária à nova vida. E o indivíduo não é
propriamente um indivíduo, é o ramo de uma planta (CAMPBELL, 2008, p. 116).

Outra mudança substancial diz respeito às relações sociais. Se na mitologia da caça a
figura masculina predomina, a do cultivo e da colheita é estreitamente relacionada com o
feminino. Isso se deve tanto ao fato de a mulher ocupar, em geral, uma função mais
doméstica, gestando e cuidando da prole, quanto pelo próprio fato de gerar a vida:

Como a sua magia consiste em propiciar o nascimento e em nutrir, como faz a terra,
sua magia sustenta a magia da terra. Na tradição primitiva, ela é o primeiro
plantador. Só mais tarde, quando é inventado o arado, nos sistemas de alta cultura, é
que o homem reassume a liderança da agricultura. Então, a simulação do coito, com
o arado penetrando a terra, se torna uma figuração mítica dominante (CAMPBELL,
2008, p. 115).

Da antiguidade aos nossos dias, as noções de mito e ritual, bem como o conceito de
sagrado, percorreram um longo e acidentado caminho, no qual sofreram transformações
substanciais. A experiência proporcionada por uma sessão de cinema, por exemplo, parece
atender a outras demandas: já não partilhamos da mesma conotação ritual dos antigos, e o
imaginário mítico abrange dimensões talvez menos amplas de nossas vidas, embora
igualmente profundas e vitais. No entanto, na contiguidade residual entre as esferas mágica,
mítica, ritual, religiosa, social, sensível e estética subsiste a herança arquetípica de nossos
ancestrais:

Nem em corpo nem em alma habitamos o mundo daquelas raças caçadoras do
milênio paleolítico, a cujas vidas e caminhos de vida, no entanto, devemos a própria
forma dos nossos corpos e a estrutura das nossas mentes. Lembranças de suas
mensagens animais devem estar adormecidas, de algum modo, em nós (...).
Qualquer que tenha sido a escuridão interior em que os xamãs daquelas cavernas
mergulharam, em seus transes, algo semelhante deve estar adormecido em nós, e nos
visita à noite, no sono (CAMPBELL, 2008, p. 82).

Nesse ponto, convém destacar dois pontos em comum entre os registros pictóricos
paleolíticos, os rituais fúnebres e de caça e as celebrações pelo mistério da semente: primeiro,
o interior da terra como espaço primordial, de origem e término, de vida e morte – e de
retorno e renovação. Útero e sepultura, onde a antítese entre transformação e permanência
encontra uma trégua igualmente perene e transitória.
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Segundo: o papel desempenhado pelo componente mimético. Se na pintura rupestre
são evidentes os princípios de semelhança e contiguidade (o elemento atua sobre seu igual; a
parte afeta o todo) que caracterizam magia simpática (FRAZER, 1982), os enterros e rituais
de fertilidade incorporam elementos mais abstratos, que apontam para uma transformação da
interface entre o visível e o invisível e resultam na gradual elaboração de narrativas e no
fortalecimento dos mitos enquanto expressão do sagrado.

2.2. Magia e religião

Em seu clássico estudo sobre as raízes mitológicas de crenças e práticas relacionadas à
fertilidade, sacerdócio e realeza, Sir James George Frazer constituiu as bases do que se
denomina de antropologia comparativa13. Embora os trezes volumes d’O Ramo de Ouro
tenham se nutrido exclusivamente da infatigável pesquisa bibliográfica de seu autor – que
chegava a se orgulhar de jamais ter visto um “selvagem” –, sua qualidades literárias, aliadas
ao rigoroso escrutínio de fontes enciclopédicas, fazem dele uma obra de referência, ainda que
pelo viés crítico, na investigação de nossa ancestralidade mítica e religiosa. Fiel à mentalidade
positivista14 do final do século XIX, Frazer concebe etapas evolutivas na relação espiritual
entre o homem, sua realidade material e a dimensão extrassensorial, caracterizada pela
percepção de ocorrências às quais nossos ancestrais tentaram não apenas atribuir sentido, mas
criar possibilidades de intervenção e domínio através da formulação de princípios, entidades,
divindades e leis.
O primeiro desses estágios é o da magia simpática, no qual o mago, xamã, feiticeiro ou
curandeiro, a partir da observação de princípios de semelhança e contiguidade e através de
procedimentos que evocam ressonâncias miméticas e a ligação ininterrupta entre “todas as
coisas”, procura intervir na “alma do mundo”, fragmentada em indivíduos, mas coesa e
coerente em suas leis constituintes. O animismo e os mecanismos rituais pelos quais se
pretende acionar a “ligação entre as coisas”, vivas ou não, são o embrião do que, com o uso
13

Sucedido, como corrente majoritária, pelo estruturalismo de Lévi-Strauss.
O Positivismo, doutrina filosófica elaborada pelo francês Auguste Comte, não apenas considera o
conhecimento científico o único verdadeiro, mas o transforma em uma espécie de axioma religioso. Neste
quadro, se incluem também as obras de Darwin, Freud e Marx.
14
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conotativo da linguagem, resultará no que denominamos metáfora e metonímia. A
similaridade e a contiguidade entre procedimentos mágicos e poéticos, motivação maior do
percurso aqui proposto, serão aprofundadas mais à frente.
O estágio que sucede o animismo-mágico é o religioso: neste, o empirismo anímico é
substituído pela atribuição de desígnios a potências sobrenaturais, denominadas divindades.
Dotadas de vontades inescrutáveis e imprevisíveis, cabe ao sacerdote, como substituto do
curandeiro na conexão entre o visível e o invisível, aplacar sua ira ou negociar suas benesses:

Enquanto o mágico atua pessoalmente sobre forças imanentes, confiante na regularidade da natureza que a cada causa responde com os mesmos efeitos, o sacerdote,
como um burocrata do divino, prostra-se diante de poderes transcendentes aos quais
se entrega impotente em orações que querem comover ou em sacrifícios que querem
subornar (RIBEIRO, in FRAZER, 1982, p. 7-8).

A terceira e última etapa corresponde ao pensamento científico, no qual a
impessoalidade e a regularidade presentes no “raciocínio” mágico despontam como um
oportuno atavismo: o animismo e suas ressonâncias são substituídos pela racionalidade
empírica, pautada na dicotomia entre sujeito consciente e realidade objetiva. Darcy Ribeiro,
em seu prefácio à edição brasileira e condensada d’O Ramo de Ouro, aponta a ligação entre o
pensamento mágico-animista e o racional-científico no percurso construído por Frazer15,
como se no “estado de natureza” desse “bom selvagem” palpitasse uma vocação incoercível,
maturada pelo tortuoso caminho que o conduziu à glória:

(...) a magia seria uma forma primeva da ciência que, fracassando por precoce e
temporã, deu lugar ao desvario descabelado da conduta religiosa. Com ela a
humanidade entraria no carreirão sombrio e sangrento do sacrifício que só pouco a
pouco, lentissimamente, se apura e espiritualiza. A solução final viria com a ascensão às concepções e às práticas fundadas na ciência (RIBEIRO, in FRAZER, 1982,
p. 8).

De acordo com Frazer, a magia simpática é dividida em homeopática (ou imitativa) e
contagiosa: a primeira se apóia na lei da similaridade, da qual “o mago deduz a possibilidade
de produzir o efeito desejado simplesmente imitando-o”; já a segunda, parte da contiguidade
para supor “que todos os atos praticados sobre um objeto material afetarão igualmente a
15

Embora Frazer seja taxativo ao condenar a magia simpática no mundo “civilizado”, dizendo ser necessário
“discernir a ciência espúria por trás da arte bastarda” (p. 34), ele próprio reconhece que “a magia abriu caminho
para a ciência” e “se a arte negra praticou muito mal, foi também fonte de grande bem; que, se é filha do erro, foi
igualmente a mãe da liberdade e da verdade” (FRAZER, 1982, p. 46).
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pessoa com a qual o objeto estava em contato, quer ele constitua parte do seu corpo ou não16”
(FRAZER, 1982, p. 34). Concebida como um mecanismo prático de “controle e regulação” do
mundo, a magia simpática estaria ao alcance de todos, bastando conhecer seus princípios e
recorrer aos sortilégios adequados – cuidando para não incorrer em violações aos interditos:

Os preceitos positivos são sortilégios; os negativos são tabus. De fato, toda a
doutrina dos tabus, ou, de qualquer modo, grande parte dela, parece constituir
apenas uma aplicação particular da magia simpática, com suas duas grandes leis da
similaridade e do contato. (...) O objetivo da magia positiva ou feitiçaria é produzir
um acontecimento desejado, ao passo que a finalidade da magia negativa ou tabu é
evitar um acontecimento indesejado. Mas ambas as consequências, a desejável e a
indesejável, seriam provocadas de acordo com as leis da similaridade e do contato
(FRAZER, 1982, p. 39).

Entretanto, por alguma aptidão ou talento específico, certos indivíduos se destacaram
ou convencerem os demais da própria capacidade de interferir nos eventos naturais, por meio
dos princípios homeopáticos e contagiosos. Gradualmente, lhes foi atribuída exclusiva
autoridade sobre tais assuntos, resultando na formação de uma espécie de casta. A essa casta
Frazer atribui a ancestralidade da noção de sacerdócio e, posteriormente, de realeza:

O desenvolvimento dessa classe de funcionários é de grande importância para a
evolução, tanto política quanto religiosa, da sociedade. Quando se passa a achar que
o bem estar da tribo depende da realização desses mitos mágicos, o mago se eleva a
uma posição muito influente e de grande reputação, podendo alcançar, a dignidade e
a autoridade de chefe ou de rei (FRAZER, 1982, p. 44-45).

A importância social, política e religiosa desta casta se deve a sua presumida
proficiência em questões diretamente ligadas à sobrevivência coletiva. Para além de
sortilégios pessoais ou da cura de enfermos, um verdadeiro sistema socioeconômico pautavase nas predições ou interferências da magia simpática: a caça, o plantio, a colheita, o controle
sobre as condições atmosféricas, as batalhas entre tribos, enfim, todas as atividades
necessitavam dos meticulosos ritos originados da crença na similaridade e no contágio, dando
aos magos e curandeiros prestígio e poderes cada vez maiores.

16

Alguns dos pressupostos da magia simpática podem ser encontrados nos postulados dos filósofos présocráticos, na noção alquímica de anima mundi, no conceito junguiano de inconsciente coletivo e na “Teoria dos
Sistemas”.
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Em paralelo, a imaginação do animismo mágico vai remodelando as forças invisíveis e
o “espírito das coisas”, dissociando-os dos simples indivíduos para relacioná-los a categorias
ou conjuntos de indivíduos. Segundo Frazer, a passagem do animismo para o politeísmo
antropomórfico se dá com a dissociação imaginária entre o objeto e o espírito que o anima,
que passa a ter uma “vida própria”, independente do seu hospedeiro. Presume que isso tenha
se originado no culto das árvores, mais especificamente, no caso dos europeus, na devoção ao
carvalho, por seu porte imponente e suas múltiplas utilidades: “Tão logo o espírito da árvore
se desliga, assim, de cada árvore em particular, começa a modificar a sua forma e a assumir o
corpo de um homem, em virtude de uma tendência geral do pensamento primitivo de dar a
todos os seres espirituais abstratos uma imagem humana” (FRAZER, 1982, p. 61).
Do espírito de uma árvore surge o espírito das árvores. Com isso opera-se uma
importante aquisição ao nível do pensamento e da linguagem, pois essa atribuição generalista
revela uma abstração inaugural em uma relação originada do senso prático. Esse espírito
unitário, agora transformado numa entidade gregária, indica um segundo procedimento
metafórico a nível lógico e operativo. Segundo Frazer, a tendência de atribuir formas
humanizadas a esses espíritos ou entidades era um meio de assegurar uma relação mais
próxima e maiores potencialidades interventivas e de controle. Essas entidades gerais, agora
antropomórficas, ao deslocarem-se de seus “recipientes individuais” e passarem a designar
categorias de coisas e seres, são relacionadas a forças e elementos naturais mais abrangentes,
como a chuva, o vento, o fogo e a própria terra, bem como a seus poderes e características.
Isso as eleva ao patamar de divindades, num processo cumulativo de designações e atributos.
Opera-se a gradual transformação da magia em religião, bem como a do mago em
sacerdote. O curandeiro anímico, responsável por intervir junto a forças e entidades
individuais, passa a lidar com forças e entidades cada vez mais abrangentes, tornadas
divindades: à medida que as divindades se tornam mais poderosas, o mesmo acontece com
seus representantes. Graças às oferendas recebidas enquanto interventores junto às forças
invisíveis ou, num segundo momento, como representantes das divindades (e mesmo como
suas encarnações), estes indivíduos e seus consanguíneos passam a deter grande riqueza e
prestígio, o que exponencia, social, econômica e simbolicamente, seus poderes. De
sacerdotes, passam a reis, integrando às funções arcaicas as novas exigências impostas pelo
crescimento da tribo e a consequente complexificação das relações religiosas, sociopolíticas e
das forças de produção, sempre relacionadas aos poderes sacerdotais e aos procedimentos
mágicos que os originam.
43

No conjunto, portanto, tudo indica que temos razões para deduzir que, em muitas
partes do mundo, o rei é o sucessor, em linha direta, do velho mago ou curandeiro. A
partir do momento em que uma classe particular de feiticeiros é segregada da
comunidade e dela recebe atribuições de cujo desempenho se acredita depender a
segurança e o bem-estar públicos, esses homens gradualmente ascendem à riqueza e
ao poder, até que os principais entre eles se transformam em reis sagrados. E,
embora a distinção entre o humano e o divino ainda seja imperfeita, imagina-se com
frequência que os próprios homens podem chegar à divindade, não só depois de sua
morte, mas em vida, graças à possessão, temporária ou permanente, de toda a sua
natureza por um espírito grande e poderoso. Nenhuma classe da comunidade
beneficiou-se tanto quanto os reis dessa crença na possível encarnação de um deus
sob forma humana (FRAZER, 1982, p. 52).

A antropomorfização das entidades e sua transformação em divindades as aproximam
ainda mais dos reis-sacerdotes, que de interventores ou representantes passam a ser
considerados divindades encarnadas, de cuja saúde, riqueza e bem-estar dependem as de
todos. Dá-se, dessa forma, uma curiosa operação mimética: os deuses são humanizados pela
lógica mágico-animista, como forma de tornar mais próximas as forças invisíveis que
proporcionam e asseguram a sobrevivência coletiva. Neste percurso intimista, o próprio reisacerdote é tomado como deus. Se as forças invisíveis espelharam a face humana, essa face
agora retorna, divinizada, para refletir-se na do próprio homem, ou de alguns em especial.
Essa última parte do processo de mímese do sagrado é poeticamente retratada no Genesis
bíblico, quando Jeová faz os homens à sua imagem e semelhança.
Dentre as práticas mágicas e religiosas catalogadas por Frazer, uma se destaca, por ser
comum a quase todas as culturas no estágio por ele denominado de “pré-científico”: os
sacrifícios rituais. Aliás, os sacrifícios são o mais forte indício da fusão entre magia simpática
e religiões primitivas, onde se trama sua impossível distinção: expressam um recurso extremo
dos princípios de similaridade e contágio, como a simulação da caça ou da morte da semente,
ao tempo em que inauguram, pela extremização de oferendas votivas, a interlocução
precatória com forças invisíveis.
No entanto, em caso de ineficiência contínua dos ritos mágicos ou religiosos, atribuise ao feiticeiro, sacerdote ou rei a responsabilidade pelo fracasso na caça, na colheita, na cura
de enfermidades ou no controle de quaisquer condições que ameaçassem a sobrevivência
coletiva. Nesse caso, o feitiço podia, literalmente, “voltar-se contra o feiticeiro”, pois no lugar
de animais, vegetais ou homens e mulheres comuns, o próprio mago, sacerdote ou monarca
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era oferecido em sacrifício, como medida extrema de ressonância mimética e contagiosa ou
pacificação e adulação de deuses enfurecidos:

Em muitas outras partes do mundo, os reis tinham a incumbência de regular o curso
da natureza em benefício de seu povo e eram punidos se não o fizessem. (...) Na
época do rei sueco Domalde houve uma grave escassez que durou vários anos e não
pôde ser aplacada pelo sangue de animais ou de homens. Por isso, numa grande
assembléia popular, reunida em Uppsala, os chefes decidiram que o próprio Rei
Domalde era a causa da escassez e devia ser sacrificado para que a fartura voltasse.
Por isso, executaram-no e espalharam seu sangue pelos altares dos deuses
(FRAZER, 1982, p. 51).

Além disso, era atribuída grande importância à saúde e à morte do rei-sacerdote,
independente de retaliações por mau desempenho de suas funções. Como representante
mimético das forças e divindades às quais se atribuía a fertilidade da terra, o sucesso na caça,
as boas condições atmosféricas e a sobrevivência da tribo em geral, sua saúde e prosperidade
contaminavam positivamente a natureza, sendo por isso desejada e protegida por todos.
Entretanto, o mesmo princípio se aplicava ao seu adoecimento, fraqueza ou velhice: caso
duradouras ou intensas, temia-se o contágio das forças invisíveis. O sacrifício do rei-sacerdote
era, portanto, um dispositivo ritual, que poderia ser adotado em momentos críticos ou ser
previamente fixado, como antecipação ao declínio dos poderes de mútua influência, sendo o
monarca substituído por um herdeiro, geralmente consanguíneo, a quem se supunha
transmitido o legado mágico ou divino. Em maior escala, esse ciclo de pujança e declínio
reflete o da própria natureza em suas alterações regulares, identificadas, posteriormente, como
estações climáticas. Portanto, na morte do rei-sacerdote é depositada a mesma esperança de
renascimento cíclico que se aplica ao mistério da semente (FRAZER, 1982).
Com o tempo, os reis-sacerdotes passaram a adotar estratégias para driblar a própria
morte ritual, que iam do sacrifício do primogênito à transferência temporária de suas
atribuições reais para pessoas adrede escolhidas, configurando um sacrifício vicário ou
substitutivo. Estas últimas podiam ser parentes distantes do próprio monarca, homens comuns
ou criminosos condenados e mantidos em cativeiro com esse propósito. Nos primeiros casos,
os laços de parentesco denotam a consanguinidade dos atributos reais e sua transmissão ou
transferência por contiguidade, denotando a base material, ou “real”, de um procedimento
simbólico. Já os dois últimos revelam uma completa dissociação entre vestígios materiais e
contiguidade física, alcançando um grau mais sofisticado de metaforização, malgrado sua
rasteira conveniência.
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O recurso do rei substituto ou temporário serve como exemplo para rastrear e ilustrar o
percurso mimético que leva da magia simpática à religião. Os procedimentos homeopáticos
ou contagiosos simulavam os eventos naturais ou buscavam acionar a ligação entre todas as
coisas como forma de intervenção e controle. A antropomorfização de princípios e entidades
invisíveis denota uma nova manobra da mímese, tanto na unificação de vários espíritos num
espírito geral quanto na atribuição de características humanas. Por outro lado, os magos são
elevados a sacerdotes e reis, e de seu bem estar depende o de seus súditos. No ápice do
mimetismo entre reis e deuses, ambos se fundem. É o próprio deus quem agora legisla e
assegura as condições coletivas de sobrevivência. Seu sacrifício ritual tem como objetivo
evitar a contaminação das forças naturais por declínio ou inépcia. Para evitar o próprio
extermínio, os monarcas ancestrais passam a utilizar duplos que, instituídos temporariamente
de suas prerrogativas mágico-miméticas, são sacrificados em seu lugar. O que se observa
nessa trajetória é uma simbolização crescente, oriunda de um procedimento mimético cujos
desdobramentos apontam para uma abstração cada vez maior de seus princípios imanentes e
que se afastam gradualmente de sua base material, preservando, entretanto, o sentido
metafórico que os originou.
Isso desemboca de forma eloquente no desenvolvimento narrativo dos mitos originais,
que passam a incorporar os elementos oriundos dos novos sortilégios e tabus, reforçando seu
aspecto ritual e sagrado. Assim, ao arquétipo ou mitologema da morte do rei soma-se a oferta
de seu primogênito, ou mesmo de toda sua descendência, sacralizando uma estratégia de
sobrevivência e manutenção da realeza:

De acordo com a tradição, Aun ou On, rei da Suécia, sacrificou nove de seus filhos a
Odin, em Uppsala, para que sua vida fosse poupada. Depois de ter sacrificado o
segundo filho, recebeu do deus a resposta de que poderia viver enquanto lhe
sacrificasse um de seus filhos a cada nove anos. Ao sacrificar o sétimo filho, ainda
vivia, mas estava tão fraco que não podia andar e tinha de ser levado numa cadeira.
Ofereceu então o oitavo, e viveu mais nove anos, deitado numa cama. Depois,
sacrificou o nono filho, viveu outros nove anos, mas de tal modo que tinha de beber
de um chifre como uma criança pequena. Quis, então, sacrificar seu último filho a
Odin, mas os suecos não permitiram. Morreu, portanto, e foi enterrado em Uppsala
(FRAZER, 1982, p. 113).

A morte do rei e o sacrifício da descendência encontram ressonância em dois motivos
mitológicos intrinsecamente ligados a esse estudo: a trajetória e morte do herói e a disputa
entre gerações, respectivamente. Ambas podem ser encontradas nas sagas épicas de culturas
diversas, como a Ilíada e a Odisseia, de Homero. Ainda em terreno grego, a Teogonia de
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Hesíodo foi responsável pela organização mitológica do panteão de deuses da Hélade, e sua
cronologia, marcada pela disputa entre gerações sucessivas, mescla elementos heróicos e a
prática do sacrifício filial: Urano mantém seus filhos reclusos no ventre de Gaia, que incita
Cronos a tomar o lugar do pai; Cronos castra Urano e o depõe, desposando a irmã Réia;
temeroso com a ameaça representada pelos filhos, Cronos devora-os ao nascer, mas Réia
entrega-lhe uma pedra enrolada num pano em lugar de Zeus. Depois de crescido, Zeus retorna
e vinga-se de pai, libertando os irmãos aprisionados em seu ventre e instituindo seu reinado
no Olimpo. Essa terceira geração divina representa o fim da prática do sacrifício filial e
estabiliza o panteão divino do qual, mais tarde, se servirá a própria tragédia (BRANDÃO,
1986-1987).
Com o crescimento dos coletivos humanos e a complexificação das relações sociais e
dos meios de sobrevivência, a relação entre a realeza e o sacerdócio, bem como suas raízes
mágico-animistas vão adquirindo novos contornos. A sedentarização e a expansão territorial
para prática de agricultura e pastoreio instituem a classe dos guerreiros, derivada dos antigos
caçadores. Ao rei são atribuídas novas responsabilidades e exigidas qualidades consoantes às
necessidades impostas pela transformação das relações internas e entre outras tribos e/ou
reinos. Em paralelo, o poderio material e bélico dos monarcas, associados as suas
prerrogativas mágicas e sagradas, permite uma autonomia crescente em relação aos sortilégios
e tabus que remontam à tradição ancestral, resultando em transformações míticas e rituais que
o tornam cada vez menos vulnerável ao sacrifício votivo. O aspecto simbólico serve como
instrumento de preservação do elemento “real”, no duplo sentido de “material” e
“monárquico”.
O passo seguinte é a desvinculação de moléstias e más condições atmosféricas das
atribuições do rei-sacerdote, ou do deus encarnado, por um recurso de simbolização que,
embora não destitua seus poderes, o desonera das sanções decorrentes dos princípios
simpáticos. A encenação da morte do rei-sacerdote (ou do deus) e o advento dos bodes
expiatórios (que devem ser mortos ou expulsos para restituir condições salutares e
equilibradas) são os sucedâneos miméticos da prática do sacrifício votivo, preservadas as
características rituais na progressiva dissociação entre o aspecto real e simbólico. Este último
se tornará o campo fértil onde o sagrado desenvolverá novos atributos (FRAZER, 1982).
Ao longo desse processo de mútua transformação das dimensões do sagrado, os mitos
passam por adaptações e acréscimos que modificam seu conteúdo e formato. As narrativas
míticas incorporam elementos rituais e culturais que atualizam sua função junto aos coletivos
47

dos quais emergem, fornecendo subsídios imaginários e simbólicos que fortalecem a coesão
social, através de relatos que mesclam elementos históricos, fantasiosos, religiosos, estéticos
éticos e morais. A mitologia, enquanto conjunto de narrativas elaboradas a partir dos mitos
primevos, torna-se o eixo em torno do qual as diferentes culturas desenvolvem seus modos
específicos de elaborar questões que, enraizadas na invariável condição humana, ramificam-se
de acordo com as condições e recursos de cada contexto.
É nesta última etapa do percurso mimético proposto por Frazer, com a encenação da
morte do rei-sacerdote e a instituição de bodes expiatórios, que se intui aspectos e elementos
promissores na investigação sobre uma possível ancestralidade do drama e, mais
especificamente, do drama trágico.
Um primeiro aspecto é ritualístico. O drama é oriundo de rituais que, por sucessivos
deslocamentos metafóricos ou simbólicos substituem o sacrifício real por sua encenação. Na
Grécia, o pharmákos, prisioneiro mantido para o abate oportuno, tinha exatamente essa
função. Além disso, o sentido político da instituição histórica do drama e do teatro tem forte
relação com práticas e rituais que ameaçavam a polis por seu caráter transgressor, cujo
principal representante era o culto a Dioniso.
O segundo é temático. Relaciona-se com os temas míticos utilizados na construção dos
dramas trágicos, oriundos do mesmo percurso acidentado que resulta nas narrativas épicas.
Além da recorrência de mitemas, os protagonistas dos dramas trágicos são os heróis das
narrativas épicas, cuja exemplaridade é questionada em seus impasses, contradições e
excessos.
O terceiro é performático. Sendo o rei-sacerdote aquele que, por procedimentos
miméticos, controla as condições de sobrevivência do coletivo, o poeta e o ator, enquanto
oficiantes da mímese, também precisam criar e interpretar ações e personagens de acordo com
regras miméticas, de forma que o drama cumpra seu objetivo ritual e expressivo.
Quando oportuno, retornaremos a essas perspectivas de análise.

2.3. Violência e sagrado
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O antropólogo René Girard alega que os etnólogos pretendiam construir para as
religiões o mesmo percurso evolucionista que Darwin fez com as espécies animais: não tendo
alcançado este objetivo, as questões envolvendo traços comuns de suas origens foram não
apenas abandonadas, mas rejeitadas. O estruturalismo, fruto do encontro de Claude LéviStrauss com a linguística de Roman Jakobson, teria construído redes de significados internas a
cada cultura, cuja trama específica abole a possibilidade de questões universais no campo
simbólico e nos obriga a recair em seu plano de significação particular. Segundo Girard, os
avanços epistemológicos proporcionados pela reflexão estruturalista conduzem apenas a
investigações sobre as origens desses mesmos sistemas significantes (GIRARD, 2008).
Dessa forma, a obra de Girard é tributária da de Frazer no tocante à busca dos
componentes universais que interligam as diversas culturas, recuperando seu método de
investigação por similaridades e contiguidades. No entanto, Girard refuta a ciência como
coroação evolutiva da espiritualidade humana, por acreditar que a dimensão religiosa não
pode ser abolida, sob o risco de um enorme retrocesso em mecanismos que asseguram certa
estabilidade nas relações sociais e que, segundo ele, teriam percorrido um longo caminho até
atingir o ponto de sofisticação atual. Se estes mecanismos não vêm cumprindo seu papel, a
solução não é sua destituição ou substituição pelo pensamento filosófico ou científico. Afinal,
trata-se da esfera situada aquém e além do raciocínio lógico ou da instrumentalização
tecnológica: o ponto equidistante em que se tocam o animal que somos e os deuses que nos
habitam.
Na abordagem de Girard, a mímese efetua não apenas um elo entre o mundo visível e
o invisível, acessado mediante a repetição ritualizada de sortilégios homeopáticos e
contagiosos ou na evocação de entidades e divindades que metaforizam os ciclos e potências
da natureza, ou mesmo as paixões humanas: constitui a força de simultânea coesão e ruptura
do grupo social, cujo controle e equilíbrio dependem tanto da interdição (ou do tabu) quanto
de mecanismos rituais que aliviem a tensão interna advinda da rivalidade que a disputa por
objetos comuns proporciona.
Sua teoria ressalta o papel da mímese no processo de aprendizagem social, enfatizando
sua importância na aquisição de comportamentos e valores e na construção e manutenção da
própria cultura, sendo um mecanismo sem o qual esta não seria possível. Nesse ponto,
aprendemos não apenas a nos comportar, mas a desejar pelo modelo do outro: aprendemos a
desejar o seu desejo, ou o objeto de seus desejos. Essa mímese de apropriação do desejo,
denominada “desejo mimético”, se organiza de forma triangular, na qual se situam o objeto e
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os dois sujeitos que competem e reforçam mutuamente o desejo por esse objeto.

A

decorrência do desejo mimético é a rivalidade, onde os objetos desejados (bens, gestos,
aparência, relações etc.), tendo adquirido valor a partir dessa atribuição mutuamente
reforçada, são disputados pelos indivíduos de um mesmo coletivo:

Criamos rivalidade na mímesis, competindo pelo mesmo objeto, desejando os
desejos de nosso modelo, o outro. Esta admiração velada do prestígio do outro, do
que o outro possui, é (...) muito angustiante e incômoda. Já o modelo, o
intermediário, não é passivo dentro deste mecanismo. Pelo contrário, faz de tudo
para provocar o desejo do outro sobre seu objeto. Pois, que valor tem o objeto, senão
pelo desejo de outrem? (GIRARD, 2009, p.32).

Quando a rivalidade chega ao seu ápice é deflagrada uma crise mimética onde a
animosidade recíproca gera o caos social e um estado de indiferenciação entre os indivíduos,
que passam a espelhar os gestos violentos uns dos outros e engendram um ciclo mimético de
violência:

(...) no estágio de vingança do sangue trata-se sempre do mesmo ato, o assassinato,
executado do mesmo modo e pelas mesmas razões, em imitação vingativa de um
assassinato anterior. E essa imitação propaga-se de próximo em próximo; ela é
imposta como um dever a parentes afastados alheios ao ato original, isso quando
ainda é possível identificar tal ato; ela transpõe as barreiras do espaço e do tempo,
espalhando destruição por onde passa, transmitindo-se de geração a geração. A
vingança em cadeia aparece como o paroxismo e a perfeição da mímesis. Ela reduz
os homens à repetição monótona do mesmo gesto assassino. Ela os transforma em
duplos (GIRARD, 2008, p. 33).

As investigações de René Girard destacam, pois, a violência subjacente ao processo de
construção e manutenção das relações grupais como componente basilar na constituição da
própria cultura: junto com a sexualidade, a violência compõe o espectro instintivo
(sobrevivência e reprodução) ou pulsional (morte e vida) a ser domado pelas imposições da
própria coletividade. O dispositivo necessário para interromper a violência mimética e o ciclo
de vinganças é o mecanismo vitimário, onde um bode expiatório é sacrificado em nome da
coletividade, canalizando a violência acumulada. Consoante ao papel fundante da constatação
da inexorabilidade da morte e da necessidade de matar para sobreviver, Girard aponta para
uma estreita relação entre a violência intrínseca ao ser humano, os rituais que dão origem aos
sistemas religiosos e algumas práticas artísticas, destacadamente a arte dramática. Segundo o
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autor, a violência está presente no próprio ato fundador da sociedade, o que se reflete em sua
irrestrita ocorrência nos mitos originais.

O número extraordinário de comemorações rituais que consistem em uma morte faz
pensar que o acontecimento original seria normalmente um assassinato. (...) A
unidade notável dos sacrifícios sugere que se trataria do mesmo tipo de assassinato
em todas as sociedades (GIRARD, 1990, p. 121).

Girard atribui à rivalidade mimética a explicação para a construção dos sistemas
religiosos: em sua base estaria a interdição do desejo mimético e da violência. A primeira
estaria associada ao temor do duplo e da magia simpática ou imitativa; a segunda teria como
base a carga instintiva ou pulsional pretensamente domada pelos mecanismos miméticos de
aquisição de comportamentos, mas parcialmente convertida na rivalidade que a semelhança
impõe. Destaca que ambos os interditos tem uma origem em comum, já que a violência
oriunda da rivalidade e da concorrência decorre da própria imitação:

Quando olhamos de perto os termos que nós próprios utilizamos, concorrência
rivalidade, emulação etc., constatamos que essa perspectiva primitiva permanece na
linguagem. Os concorrentes correm juntos, os rivais são ribeirinhos, em posições
simétricas em cada margem do curso d’água etc. (GIRARD, 2008, p. 32).

Da interdição mimética decorreriam alguns desdobramentos peculiares, como o medo
de espelhos e o tabu dos gêmeos, existentes em algumas culturas. Quanto ao significado
atribuído à ocorrência de catástrofes naturais, estas seriam o resultado da “degradação interna
das relações humanas no interior da comunidade”:

O fato de que o dilúvio e a peste sirvam de metáfora para a violência mimética não
significa absolutamente que as verdadeiras inundações e as epidemias reais não
sejam objeto de uma interpretação religiosa: mas elas são percebidas em primeiro
lugar como transgressão de interditos referentes ao mimético, seja pelos homens,
seja pela própria divindade, que também transgride, muitas vezes para punir os
homens por terem transgredido em primeiro lugar (GIRARD, 2008, p. 34).

A importância desse fator nos mitos cosmogônicos é atestada pela sua ritualização,
que atualiza e eterniza a violência como gesto mítico fundador, ao tempo em que apazigua sua
irrupção fora do contexto ritual. O sacrifício de uma vítima (humana ou animal) geria
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processos de sociabilidade e amenizava as tensões resultantes das interdições que tornam
possível a vida em grupo. O sacrifício ritualizado proporcionaria uma catarse coletiva e
renovaria os laços entre os membros desta coletividade, constantemente ameaçados pelas
tensões internas e pelo medo de serem vítimas dessa mesma violência – ou de fatalidades
advindas de uma ordem divina, invisível ou superior (GIRARD, 1990).
A rivalidade mimética seria a principal responsável não apenas pela violência iminente
nas relações internas dos coletivos humanos, mas também por avanços que permitem a
sobrevivência desses mesmos grupos e da própria espécie. Haja vista tratar-se de um elemento
essencial para a sobrevivência, essa violência não poderia ser suprimida. Dessa forma, um
sacrifício ritual restituiria o sentimento de coesão pactuada que, pela canalização da violência
por um bode expiatório, manteria sob controle os conflitos constitutivos do próprio tecido
social. A identificação e destruição deste “inimigo” resultam na positivação de um sentimento
potencialmente desagregador, mas imprescindível enquanto força motriz na luta pela
sobrevivência e no aprimoramento das condições gerais de existência.
O mito fundador, segundo Girard (1990), comportaria a dupla dimensão de ritual e
narrativa: em seu aspecto ritual, proporciona a catarse dos impulsos violentos, remontando o
sacrifício da primeira vítima expiatória através de um novo sacrifício; enquanto narrativa,
oferece subsídios simbólicos para a elaboração de significados para este mesmo sacrifício.
Victor Turner (1982) cita a tragédia como exemplo de sofisticação destas narrativas que, pela
introdução do elemento dramático na encenação ritualizada dos mitos fundantes,
desenvolveu-se a partir da gradual substituição do sacrifício material (ou real) pelo artifício
simbólico, mantido o efeito catártico das celebrações coletivas ancestrais. A respeito desse
aspecto na Poética, Etienne Souriau comenta:

Para Aristóteles, a arte, sobretudo a trágica, exerce uma função, de certa forma,
socialmente higiênica. Os homens têm necessidades passionais. Têm sede de
emoções violentas. Ora, uma comunidade próspera e bem organizada não pode nem
deve satisfazer-lhes tais necessidades. Mas a arte as satisfaz, de maneira socialmente
benéfica, porque purifica as paixões, as enobrece e as harmoniza. Funciona como
uma espécie de purgação, isto é, como um remédio, expele os maus humores, liberta
as almas dos anseios perigosos (SOURIAU, 1973. p. 5).

Já a mitologia judaico-cristã e suas narrativas do Antigo e Novo Testamento
representam, para Girard, um grande marco divisor na celebração ritualística dos mitos
fundadores e seus correlatos simbólicos. O Antigo Testamento é coalhado de narrativas onde
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a prática do holocausto ou do sacrifício ritual é utilizada como meio de aplacar a ira ou
demonstrar a fé por Jeová. Sua culminância, em termos de recorrência dessa prática, se dá
quando Jeová exige de Abraão, como prova de fé, o sacrifício de seu filho Isaac. No momento
em que se consumaria o holocausto, Jeová detém Abraão, afirmando ter atestado sua devoção
e fidelidade. Por fim, Abraão sacrifica um carneiro para sacralizar o episódio (GÊNESIS
22:11-18). A história de Caim e Abel seria uma parábola fundamental para a compreensão da
importância do rito sacrificial na manutenção do equilíbrio interno e da paz coletiva. Abel é o
preferido por Jeová justamente por sacrificar-lhe cordeiros, enquanto Caim, por ser agricultor,
oferece apenas os frutos da terra. A eleição de Abel comporta duas dimensões
complementares: a da exigência do próprio Deus e a do escape da violência pelo sacrifício
ritual. Caim mata seu irmão por não canalizar a violência através do dispositivo sacrificial, o
que já o tornara malquisto aos olhos do Senhor (GIRARD, 1990).
Para Girard (2009) o papel conciliatório de Jesus Cristo na história das religiões é
justamente o de colocar fim ao mecanismo vitimário ou sacrificial – embora o Novo
Testamento pareça registrar a substituição do sacrifício real pelo simbólico, fixado
eternamente na imagem do cristo crucificado. De acordo com a leitura sacrificial dos
Evangelhos, enquanto o deus do Antigo Testamento apresentava-se implacável, sanguinário e
pleno de ira, o deus da Nova Aliança expressa seu amor pela humanidade oferecendo-lhe o
próprio filho em holocausto. Este sacrifício invertido, que aplaca a ira de Jeová e, por
conseguinte, dos homens feitos a sua imagem e semelhança, abole a necessidade de novos
sacrifícios justamente por seu caráter absoluto. A crucificação celebra uma aliança na qual o
ritual é realizado a “quatro mãos”, visto que, se deus ofereceu o filho à humanidade, foi esta
quem lho devolveu, eternizado pelo sacrifício.

As palavras sacrifício, sacri-ficar possuem o sentido preciso de tornar sagrado, de
produzir o sagrado. O que sacri-fica a vítima é o golpe desferido pelo sacrificador, é
a violência que mata essa vítima, que a aniquila, e que ao mesmo tempo coloca-a
acima de tudo, tornando-a, de certo modo, imortal. O sacrifício é produzido quando
a violência sagrada apodera-se da vítima; é a morte que produz a vida, assim como a
vida produz a morte, no círculo ininterrupto do eterno retorno comum a todas as
grandes reflexões teológicas diretamente implantadas na prática sacrificial, aquelas
que nada devem à desmistificação judaico-cristã (GIRARD, 2009, p. 273).

Girard discorda haver no texto bíblico, qualquer menção a um “sacrifício” de Jesus:
segundo ele, sua morte resulta da impossibilidade dos homens “se reconciliarem sem se
matar”, e que a crucificação não se relaciona com a “cólera ou vingança de qualquer
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divindade” (p. 260). Jesus morre por não querer se submeter à violência maior que seria
recuar de seus próprios ensinamentos: um exemplo é quando diz a Pedro que recolha a
espada, no momento de sua prisão no Jardim de Getsêmani: “mete no seu lugar a tua espada,
pois todos que lançarem mão da espada, à espada morrerão” (Mateus, 26:52).

Não vendo que a comunidade humana é dominada pela violência, os homens não
compreendem que aquele entre eles que for puro de violência, não mantendo com
ela nenhuma cumplicidade, tornar-se-á necessariamente sua vítima. Todos dizem
que o mundo é mau, violento, mas não enxergam que não há compromisso possível
entre matar e ser morto. É esse dilema que a tragédia ressalta, mas a maioria dos
homens não acredita que ele seja realmente representativo da “condição humana”.
(...) esses homens não compreendem que devem à violência a paz relativa da qual
desfrutam (GIRARD, 2009, p. 257).

Em Frazer e Girard, algumas semelhanças e contiguidades permitem efetuar uma
análise “simpática” entre suas obras: em ambos, o princípio mimético é uma prerrogativa para
a construção de sistemas religiosos, embora sua função seja mágica em Frazer e “educativa”
em Girard. Em Frazer, o mecanismo vitimário decorre da evolução da magia simpática, que
atinge o seu ápice no sacrifício do próprio deus, encarnado no rei-sacerdote, como recurso
para a restituição das condições naturais e sobrenaturais que asseguram a sobrevivência
coletiva. Já Girard situa esse mecanismo em meio à crise mimética, decorrente do processo de
apropriação do desejo do outro e da rivalidade resultante da disputa por um mesmo objeto. A
resolução do conflito só se dá com a eleição arbitrária e o sacrifício de um bode expiatório, a
quem é destinada a violência acumulada. A restituição da paz e da ordem instrui um sentido
de coletividade antes inexistente, fornecendo as bases para a organização social e para a
construção de sistemas religiosos, através da ritualização deste sacrifício inaugural e da
interdição do ato que o provocou.
No processo de sofisticação simbólica dos rituais, é possível identificar um percurso
que parte da mímese, sob a forma de magia simpática (com a repetição de sortilégios
homeopáticos ou contagiosos) ou da aquisição de comportamentos e desejos miméticos; passa
por uma crise, com a instabilidade das condições de sobrevivência ou pelo acirramento da
rivalidade mimética; culmina num sacrifício, com vistas a confirmar o pacto entre as forças
miméticas visíveis e invisíveis ou canalizar a violência pela morte do bode expiatório; e
resulta na criação de tabus (comportamentos que prejudicaram ou corromperam o pacto
mimético) ou em interdições (do desejo mimético e da violência que dele resulta). O passo
seguinte é a ritualização deste gesto sacrificial fundador, que reforça o conteúdo mítico e os
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temas arquetípicos que o caracterizam. Mas enquanto Frazer enfatizava o aspecto da
subsistência material, Girard enfoca a ritualização da violência como meio de pacificação e
alívio de tensões subjetivas. Veremos mais à frente como isso se relaciona com o nosso tema
de pesquisa.

2.4. Magia e poesia17

A alma é, com frequência, considerada como um pássaro pronto a voar. (...) Mas o
que é metáfora para um poeta europeu moderno era a verdade real para o seu
ancestral selvagem, e ainda é para muitos (FRAZER, 1982, p. 83).
Magia do primitivo e poesia do poeta são, como vamos ver, dois planos e duas
finalidades de uma idêntica direção (CORTÁZAR, 2006, p. 88).
De acordo com a sua essência, toda religião seria, portanto, poética (HÖLDERLIN,
1994, p. 70).

Conforme mencionado, alguns autores acreditam que os procedimentos miméticos do
animismo mágico têm na literatura – ou nas artes em geral – seu mais elevado produto. O
recurso a metáforas e metonímias como exercício poético de criação de sentidos para a
existência remonta à atribuição “primitiva” de uma espiritualidade irrestrita, distribuída nos
indivíduos, mas em contato latente com o todo18. Utilizando as modalidades de magia
simpática identificada por Frazer (1982), podemos relacionar a metáfora com o principio da
semelhança (analogia) e a metonímia com o da contiguidade, ou contágio (parte pelo todo).
Considerando a mímese como princípio comum a ambos os procedimentos, convém
relacioná-las à acepção mimética de Hölderlin. Situando-o como base de seu sistema poético
e teórico, o poeta alemão atribuía à mímese o sentido de ressonância, tradução, metáfora.
Toda experiência humana, segundo Hölderlin, seria proporcionada por ressonâncias
originadas de uma temporalidade percussiva na qual o sucessivo traduz e metaforiza o
antecedente, sem que o poeta impute a isso um caráter evolutivo, ou valorativo per si.
17

Nesse estudo, o termo poesia designa, também, o pensamento criativo e a estética em geral, nos quais
predominam o uso conotativo e expressivo da linguagem envolvida.
18
Em seu estudo sobre os pré-socráticos intitulado A Filosofia na Era Trágica dos Gregos e em O Nascimento
da Tragédia, Nietzsche utiliza o termo “uno-primordial” como princípio unificador do “todo-existente”.
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Metáfora no sentido literal de transporte, de um “levar para além de si” que proporciona à
temporalidade singular de cada indivíduo acionar e integrar as vibrações coletivas que o
antecedem e ultrapassam e, com isso, ultrapassar a medida de si próprio e de seu tempo. Ao
poeta, cabe a tradução ou transliteração das ressonâncias que o entornam e antecedem, para
conduzir, a si aos seus contemporâneos, à “experiência de fundo da existência”:

E assim como, nesse grau de formação em que o homem, por tentativas
contraditórias, se lança da infância originária até alcançar a forma mais elevada,
erguendo-se até a ressonância da primeira vida, sentido-se, desse modo, espírito
infinito na vida infinita, assim como o homem, que só nesse grau de formação pode
adentrar propriamente a vida e pressentir sua efetivação e determinação, também o
poeta, nesse grau em que, partindo de uma sensação originária, por tentativas
contraditórias, alcança o tom, a forma mais elevada dessa mesma sensação, vendo-se
concebido por esse tom em toda sua vida interior e exterior, nesse grau o poeta
pressente a sua linguagem e, com ela, a plenificação própria dessa e de toda poesia
(HÖLDERLIN, 1994, p. 50-51).

Em ensaio intitulado A Doutrina das Semelhanças, Walter Benjamin (2010) retoma
esse fio promissor da mímese para relacionar a literatura ao que denomina de “saber oculto”,
exemplificado pela astrologia. Partindo da evidência de que não há, no homem, faculdade
superior que não decorra da capacidade mimética, propõe uma correlação entre ontogênese e
filogênese a partir da observação das brincadeiras de infância:

Os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos, que não se
limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser
comerciante ou professor, mas também moinho de vento ou trem. A questão
importante, contudo, é saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da
atitude mimética (BENJAMIN, 2010, p. 108).

A análise de Benjamin remonta a um passado remoto onde as relações miméticas eram
responsáveis por atribuir sentidos ao mundo, num trânsito conformativo entre o micro e o
macrocosmo que teria se diluído ou transformado em função de outros sistemas de
significação, derivados da lógica teórico-abstrata: “Investigando as antigas tradições,
podemos imaginar que certas configurações sensíveis tenham sido dotadas de características
miméticas de que hoje não podemos suspeitar” (BENJAMIN, 2010, p. 109). Identificando no
astrólogo o oficiante que interpreta a conformação mimética entre os indivíduos e as
constelações que presidem seu nascimento, Benjamin compara o horóscopo à linguagem
verbal: trata-se de um sistema de signos a ser lido e interpretado mediante a interligação de
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seus elementos, considerada a mútua influência que exerçam uns sobre os outros a depender
de sua localização no sistema.
Da esfera sensível a extrassensível, Benjamin traça o percurso que vai da leitura
ordinária dos signos à faculdade de interpretação, localizando a linguagem verbal como um
sistema oriundo da mesma operação mimética, embora, segundo ele, os estudos sobre essa
hipótese prendam-se muito ao aspecto sensível, como no reconhecimento da onomatopéia
enquanto ancestral remoto da linguagem oral. Mas, assim como na visão poética de Hölderlin,
para Benjamin a transformação dos sons em palavras pressupõe uma experiência
extrassensível, uma comoção que ultrapassa a denotação imitativa original, veiculada por
ressonâncias que elevam os estímulos sensíveis ao patamar de signos e que traduzem e
metaforizam a experiência imediata.
Em Para uma Poética, o escritor Julio Cortázar (2006) traça um paralelo entre a
poesia e a prática e alcance da magia, partindo do pressuposto de que ambas resultam de
manifestações da mímese. Propõe uma aproximação espiritual entre o poeta e o mago e
ressalta a similaridade existente entre os recursos performativos utilizados por ambos para
evocar e interferir na alma do mundo, discriminados objetivos e resultados, alcançados e
pretendidos, pelos dois oficiantes.

Quando alguém afirmou, com perfeição, que a metáfora é a forma mágica do
princípio de identidade, tornou evidente a concepção poética essencial da realidade,
e a afirmação de um enfoque estrutural e ontológico alheio (mas sem antagonismo
implícito, quando muito indiferença) ao entendimento científico do real. Uma
simples revisão antropológica mostra de imediato que tal concepção coincide
(analogicamente, claro!) com a noção mágica do mundo que é própria do primitivo
(CORTÁZAR, 2006, p. 86).

Rastreando o histórico dessa similaridade e as consequências advindas dos lugares
específicos ocupados por cada personagem, Cortázar remonta ao embate da magia e das
religiões politeístas ou panteístas com os discursos de poder que os sucederam, a saber, o
monoteísmo, a filosofia e a ciência. Enquanto estes discursos disputavam o “domínio da
realidade”, fosse pela atribuição de princípios, leis e regularidades ou pela criação de
divindades e conceitos, o poeta, embora próximo, se absteve da contenda:

A aparente diferença entre ele e o mago (fato que o salvou da extinção) era um não
menos aparente desinteresse, o fato de proceder “por amor à arte”, por nada, por um
punhado de formosos frutos, inofensivos e consoladores: beleza, louvor, catarse,
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alegria, comemoração. (...) E, como à primeira vista o poeta não disputava com o
filósofo a verdade física e metafísica (verdade que, para o filósofo e para o savant,
equivale à posse e domínio, e pela qual combatem), o poeta foi deixado em paz,
olhado com indulgência, e, se foi expulso da República, foi a título de advertência e
de demarcação higiênica de territórios (CORTÁZAR, 2006, p. 86).

O banimento da República platônica evidencia a importância sociopolítica do poeta,
herdada de seus ancestrais mágico-animistas. Cortázar afirma que “o poeta significa o
prosseguimento da magia em outro plano; e que, embora não pareça, suas aspirações são
ainda mais ambiciosas e absolutas que as do mago” (CORTÁZAR, 2006, p. 95). Para
continuar a trilha do seu pensamento convém antes compreender melhor a relação entre magia
e poesia.
Em A Linguagem e o Mito, o filósofo Ernst Cassirer (1985) desenvolve um estudo
sobre a relação entre o pensamento mítico-religioso e o linguístico enquanto formas
simbólicas autônomas, cuja origem simultânea permite relacionar prerrogativas genéticas e
identificar, nos diferentes caminhos percorridos, sugestivas analogias. Afastando-se da
concepção analítico-abstrata que vê no mito uma alegoria e na linguagem verbal sua
mediação, Cassirer os distingue e autonomiza na medida em que constroem sistemas próprios
de significação, pautados na vocação intrínseca a suas próprias necessidades.
À concepção do linguista Max Müller (outrora recorrente em estudos mitológicos,
linguisticos e na teoria da arte), para quem o mito é o derivado de uma “deficiência linguística
originária” (p. 18) e fruto da natureza ambígua ou paronímica da linguagem verbal enquanto
“forma externa do pensamento” – mas cuja sombra regride gradualmente ante a “luz
meridiana da verdade” (p. 19) –, Cassirer opõe com veemência a “força positiva de
configuração e criação” do pensamento mítico (p. 19). Para ele, enxergar no mito uma
plasmação deficiente do pensamento pelo verbo é reproduzir o “realismo ingênuo, para o qual
a realidade das coisas é algo direta e inequivocamente dado” (p. 20):

Segundo tal ponto de vista, toda plasmação artística será também mera reprodução,
que permanecerá sempre e necessariamente à retaguarda do original. E, em última
instância, é atingida por este veredicto não só a simples cópia de todo modelo dado
sensorialmente, mas também tudo o que se conhece como idealização, maneira ou
estilo, pois a própria idealização, medida pela simples "verdade" daquilo que se quer
representar, não passa de distorção subjetiva e desfiguração (CASIRRER, 1985, p.
20).
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Cassirer identifica uma aporia asséptica no ideal platônico: sendo a própria linguagem
verbal um sistema simbólico (assim como o mito e a arte), o conceito, através do qual a
“ideia” se faz possível, encerraria apenas “formas e criações do pensar” e não uma “essência
da realidade objetiva e das realidades imediatas da vivência”, já que, para retê-la e expressá-la
de algum modo, a razão recorre ao signo linguístico. A única saída para esse “beco sem saída”
seria conceber um a priori do próprio verbo ou de determinado uso, atribuindo-lhe um
estatuto de “realidade em si” – ou de um espelho, no qual a ideia se reflete de forma
verdadeira e pacífica, sem as turbulências inerentes a operações de transbordo. Se o símbolo é
visto como uma mediação que encobre “aquilo que pretende manifestar” ou que meramente
“expressa o acontecer subjetivo e objetivo”, o que ele retém nessa operação não é “a vida e a
plenitude individual da própria existência, mas apenas uma abreviatura morta” (p. 21). Nessa
perspectiva, a denotação inatacável atribuída à palavra enquanto expressão do conceito,
veículo da razão ou reflexo cristalino da ideia, assume o caráter dogmático de um fundamento
religioso (CASSIRER, 1985).
Para evitar o que denomina de uma “autodestruição do espírito”, Cassirer propõe a
adoção de uma perspectiva kantiana que isente as diferentes formas de pensamento de padrões
externos de avaliação e confira a cada forma simbólica um estatuto próprio:

Em lugar de tomá-las como meras reproduções, devemos reconhecer, em cada uma,
uma regra espontânea de geração, um modo e tendência originais de expressão, que
é algo mais que a mera estampa de algo de antemão dado em rígidas configurações
de ser. Deste ponto de vista, o mito, a arte, a linguagem e a ciência aparecem como
símbolos: não no sentido de que designam na forma de imagem, na alegoria
indicadora e explicadora, um real existente, mas sim, no sentido de que cada uma
delas gera e parteja seu próprio mundo significativo (CASIRRER, 1985, p. 22).

Nesse horizonte, toda forma simbólica torna-se o órgão de um organismo maior,
denominado “realidade”: cada uma de suas manifestações se revela em seu meio específico e
abrange determinados aspectos do todo, não cabendo hierarquizá-los ou sobrepô-los. É neles,
e não através deles, que a realidade se torna “objeto de captação intelectual”. Se há uma
realidade “em si”, o que se torna irrelevante como questão para o pensamento, as formas
simbólicas são parte dessa realidade e constituem a prerrogativa para que, ao homem, seja
dado conhecê-la. A partir desse ponto, a tarefa consiste em compreender a soberana
especificidade de cada “forma de ideação”, bem como a articulação possível entre elas:
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Como disse Wilhelm von Humboldt, referindo-se à linguagem: “O homem vive com
seus objetos fundamental e até exclusivamente, tal como a linguagem lhos apresenta,
pois nele o sentir e o atuar dependem de suas representações. Pelo mesmo ato,
mediante o qual o homem extrai de si a trama da linguagem, também vai se
entretecendo nela e cada linguagem traça um círculo mágico ao redor do povo a que
pertence, círculo do qual não existe escapatória possível, a não ser que se pule para
outro” (CASIRRER, 1985, p. 23).

Cassirer remonta a um estado de indiferenciação semelhante ao caos dos relatos de
origem: é desse caos que emergem a linguagem verbal e o pensamento mítico-religioso, como
formas autônomas e distintas, mas cujas configurações iniciais se assemelham em função das
circunstâncias de seu conascimento. Para desenvolver essa hipótese, Cassirer recorre aos
estudos do filólogo Hermann Usener sobre as fases sucessivas do pensamento míticoreligioso, que localiza o surgimento simultâneo dos deuses e do verbo nas primeiras
experiências significativas vivenciadas pelo homem primitivo.
A primeira etapa é dos “deuses momentâneos”, originados de “uma excitação
instantânea, de um conteúdo mental que emerge fugaz e torna a desaparecer com rapidez
análoga” (p. 34), e que não personificam nenhuma força natural ou especialidade humana,
nem possuem traços marcantes que permitam afixar uma imagem estável. Restrito ao
momento de sua ocorrência, estas divindades fugazes surgiam de impressões profundas
causadas por sensações fortes, como de perigo, alegria, medo, desejo e esperança,
relacionadas a elementos naturais, como relâmpago, chuva e montanha, ou animais e vegetais
que inspiraram um forte e efêmero arrebatamento (CASSIRER, 1985). Seus nomes, ou sons
evocativos, remontam as interjeições e onomatopéias relacionadas ao momento e contexto de
sua ocorrência, e podem ser identificados, linguisticamente, como fonemas, vocativos e
palavras rudimentares. Por outro lado, podemos relacionar os “deuses momentâneos” ao
delineamento de entidades e forças anímicas do pensamento mágico.
Nesse ir e vir de “deuses momentâneos”, a crescente regularidade das atividades
humanas, fruto da organização social e do desenvolvimento cultural e espiritual, condiciona o
arrebatamento “subjetivo” e involuntário a ritmos ordenados e a situações mais previsíveis. O
homem torna-se cada vez mais agente no meio em que vive, impondo-lhe transformações que
resultam da percepção dos ciclos naturais e de sua relação com seus desejos e necessidades:
deste consórcio surgem os “deuses especiais”, que, reunindo atributos dos “deuses
momentâneos”, substanciam e sacralizam os processos subsidiários coletivos, como a caça, o
plantio e a colheita. Seus nomes, derivados dos fonemas e vocativos de seus efêmeros
antecessores, formam palavras que passam a designar também as atividades as quais se
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relacionam, numa indissociação entre sua ocorrência, sua função e seus atributos
(CASSIRER, 1985). Aqui podemos também observar a gradual transformação das entidades e
forças do pensamento mágico-animista nas divindades mórficas que resultam do e no
pensamento religioso.
No último estágio descrito por Usener, surgem os “deuses pessoais”, que extrapolam
ou se desvinculam da esfera laboral para constituírem “sujeitos”, com personalidades que
refletem e amplificam características, sentimentos e vocações humanas. Segundo Usener,
nessa fase opera-se nova aglutinação – agora dos nomes e diferentes atributos dos “deuses
especiais” em um ou mais “deuses pessoais”, configurando, simultaneamente, uma reunião de
singularidades num sujeito e a passagem do singular para o genérico. Aqui observa-se a
complexificação e sofisticação dos recursos linguísticos, ao passo em que, pela natureza
própria do processo, a denotação originária, de ordem prática e material, cede à lógica abstrata
de formulações genéricas. Esse passo condiciona-se à emancipação material dos coletivos
humanos, fruto da produção de excedentes e do acúmulo de riquezas que proporciona o
surgimento de atividades desvinculadas das necessidades básicas. A criação de valores e
instituições de ordem estritamente espiritual e a gradual distinção entre o sagrado e o profano
(que resulta na secção entre espírito e corpo e, posteriormente, entre o mental e o físico), bem
como a supremacia do pensamento religioso sobre o mágico-animista (que substitui ou
transforma magos em sacerdotes e sortilégios em dogmas), encontram suas raízes nessa etapa.
O mais importante, afirma Cassirer, não é identificar “a transformação histórica de
nomes e configurações divinas, mas sim a origem desses nomes e suas figurações”,
retrocedendo ao momento em que deuses e nomes brotaram na consciência do homem e
identificando “uma lei geral de formação de conceitos na religião e na linguagem” (p. 37).
Nesse sentido, afirma que a gênese simultânea de nomes e deuses, bem como sua
transformação ao longo do tempo, ocorre na contramão da lógica discursiva, onde a elevação
do singular ao geral se origina na percepção de semelhanças individuais e resulta na
elaboração de categorias, numa concentricidade sistêmica que localiza e especifica o
individual na dinâmica de um coletivo a que, por essa operação perceptiva e denominativa,
passa a pertencer:

O conceito constitui-se, costumava ensinar a lógica, quando certo número de objetos
acordantes em determinadas características e, por conseguinte, em uma parte de seu
conteúdo, é reunido no pensar; este abstrai as características heterogêneas, retém
unicamente as homogêneas e reflete sobre elas, de onde surge, na consciência, a
idéia geral dessa classe de objetos. Logo, o conceito (notio, conceptus) é a idéia que
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representa a totalidade das características essenciais, ou seja, a essência dos objetos
em questão (CASIRRER, 1985, p. 42).

Cassirer indaga: como seria possível identificar e discriminar singularidades senão
através da linguagem verbal? Segundo ele, só se percebe o que é denominado. Dessa forma,
nomes e divindades têm uma origem comum, e o pensamento mítico-religioso é o berço desse
“conascimento” – palavra cuja raiz latina, cum nascere, resulta também em “conhecer”. O
pensamento mítico não se posiciona “diante do conteúdo da percepção a fim de relacioná-lo e
compará-lo com outros, através da reflexão consciente, mas, colocado diretamente perante
esse conteúdo, é por ele subjugado e aprisionado” (p. 52). Sua força é centrípeta: todas as
dimensões convergem numa só, de maneira intensiva e arrebatadora: "Na imediatez absoluta
(...) o fenômeno individual é endeusado, sem que intervenha um só conceito genérico; essa
única coisa que vês diante de ti, essa mesma e nenhuma outra, é o deus" (p. 53). Portanto,
para Cassirer, é na “plasmação intuitiva do mito”, e não em conceitos discursivos,
contemplativos e teóricos, que se localiza o nascimento do verbo (CASSIRER, 1985).
Entretanto, apesar da enorme carga emotiva desse momento originário, no qual um
som emitido pelo homem assinalou o surgimento de um deus, tudo se reveste de uma
objetividade extrema, que resulta em consequências práticas. De sua ocorrência episódica e
acidental relacionada à “liberação e solução de um temor” ou à “realização de um desejo e de
uma esperança” (p. 55), os deuses passam a se relacionar com atividades humanas regulares,
tornando-se “deuses especiais” e assumindo a estabilidade condizente com suas novas
atribuições. Os lampejos orais que consagraram o surgimento dos “deuses momentâneos”
acompanham sua promoção, adquirindo maior persistência e tornando-se a própria evocação e
presença do deus. O campo mítico e o linguístico mantêm seu passo comum:

Ora, é preciso atribuir ao som da linguagem função idêntica à da imagem mítica, a
mesma tendência para persistir. Também a palavra, como o deus ou o demônio, não
é para o homem uma criatura por ele próprio criada, mas se lhe apresenta como algo
existente e significativo por direito próprio, como uma realidade objetiva. Tão logo a
faísca haja saltado, tão logo a tensão e a emoção do momento tenham se
descarregado na palavra ou na imagem mítica, enceta-se, em certa medida, uma
peripécia do espírito; sua excitação, enquanto simples estado subjetivo, extinguiu-se,
desabrochou na conformação do mito ou da linguagem (CASIRRER, 1985, p. 55).

Dessa forma, a percepção original da realidade objetiva não se dá por conceitos
lógicos, mas por imagens míticas que vão se tornando cada vez mais estáveis à medida que o
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homem regulariza e desenvolve suas atividades subsidiárias, entre as quais passa a constar o
culto de entidades e divindades. Em paralelo, a linguagem verbal constitui o terreno de
efetuação do mito e da divindade, que é indissociado do campo no qual planta a semente ou
colhe os frutos. A divindade, o verbo e suas atividades formam uma mesma realidade
objetiva, construída e orientada por necessidades e interesses subjetivos. São estes últimos
que definem os primeiros, numa discriminação progressiva e teleológica de impressões
sensíveis que passam a ter um sentido denotativo:

Os inícios deste processo denotativo já surgem, sem dúvida, nos animais, na medida
em que, no seu mundo de representações, se alçam aqueles elementos aos quais se
dirige a tendência básica de seus impulsos, o rumo específico de seus instintos. Só
aquilo que excita um instinto isolado, como por exemplo o de nutrição ou o sexual,
ou algo que se relacione mediata ou imediatamente com ele, “está presente”, para o
animal, como um conteúdo objetivo de seu sentir e representar. Mas, tal presença só
preenche o momento preciso em que o instinto é provocado e estimulado
diretamente; logo que a excitação diminui e o desejo é apaziguado, satisfeito, rui
igualmente o mundo da representação. (...) Apenas a expressão simbólica cria a
possibilidade da visão retrospectiva e prospectiva, pois determinadas distinções não
só se realizam por seu intermédio, mas ainda se fixam como tais dentro da
consciência. O que uma vez foi criado, o que foi salientado do conjunto das
representações, não mais desaparece se o som verbal lhe imprime o seu selo,
conferindo-lhe um cunho determinado (CASIRRER, 1985, p. 57).

A dimensão prática, a ação orientada para um fim, é a responsável pela configuração
mítica e pelo desenvolvimento da linguagem verbal. Os nomes dos deuses e os mitos que lhes
dão vida constituem a via de acesso a uma realidade adversa que vai ganhando contornos cada
vez mais familiares graças ao poder organizativo, discriminatório e divinatório da palavra. A
princípio, cada atividade tinha seu respectivo deus, ambos designados e evocados por um
mesmo nome. Toda ação e todo pensamento eram pautados nessa correlação mítica: a
linguagem verbal ainda guarda ressonâncias desse consórcio, mesmo se transformadas ou
abolidas as condições materiais de sua ocorrência. De acordo com Cassirer, a lógica míticoreligiosa está na origem do pensamento teórico, da tecnologia, da estética, das artes, do
direito, da moral e das formas fundamentais da comunidade e do Estado, cujos domínios
específicos se desenvolveram sistematicamente em etapas posteriores. Em suma, “todos os
conteúdos do espírito” que se elaboram pelo uso da palavra tem como base a geminação
inicial entre verbo e mito:

Nos relatos da Criação de quase todas as grandes religiões culturais, a Palavra
aparece sempre unida ao mais alto Deus criador, quer se apresente como o
instrumento utilizado por ele, quer diretamente como o fundamento primário de
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onde ele próprio, assim como toda existência e toda ordem de existência provêm. O
pensamento e sua expressão verbal costumam ser aí concebidos como uma só coisa,
pois o coração que pensa e a língua que fala se pertencem necessariamente
(CASIRRER, 1985, p. 65).

A palavra é o próprio deus, e nesse nome repousa o mistério da criação e da
destruição. Sortilégio e tabu, fundidos numa mesma fórmula, segredo irredutível do qual se
origina o universo, de onde emana tudo que existe. Nessa etapa, o deus, tornado “pessoal”,
reúne todos os atributos dos antecessores e torna-se a configuração do próprio cosmos, em
oposição ao caos original: numa imagem mais recorrente, faz-se luz diante da escuridão. Essa
divinização suprema, personificada na própria palavra que a designa, irradia-se para o seu uso
geral, em gradações sucessivas. Quanto mais próximo do divino, mais sacralizado e mais
denotativo. O homem, feito “à sua imagem e semelhança”, reflete em si mesmo esse processo
de identificação sagrada, indexado no nome próprio que lhe é atribuído – como no batismo
cristão.
A acepção da palavra como ferramenta, patente da lógica discursiva, oferece outro
exemplo do caráter denotativo do pensamento mítico-religioso. Em muitas tradições, a
divinização de ferramentas de trabalho ou de guerra atesta a materialidade do divino e da
própria palavra. Nessa lógica, o homem não criou a ferramenta, assim como a palavra: ambas
são indissociáveis da própria divindade, tendo natureza e vontade próprias. Para que se
mantenha sua eficácia operativa, é necessário o culto e a ritualização, como forma de
revivificar a intensividade experimentada no seu espontâneo surgimento. Palavras,
ferramentas e divindades fazem parte de um mesmo repertório de origem espontânea e sobrehumana, reunidos na categoria denotativa de “salvadores”.

Mesmo na religião e na literatura dos gregos clássicos aflora, muitas vezes
diretamente, o sentimento subjacente a esse tipo de culto. Como exemplo ilustrativo,
Usener cita uma passagem de Os sete contra Tebas, de Ésquilo, em que Partenopeu
jura sobre sua espada, a quem “venera mais que a deus e quer mais que a seus
olhos”, destruir e saquear Tebas. “A vitória e a vida dependem tanto da direção certa
e do poderio das armas quanto de sua boa vontade; todo-poderoso, este sentimento
jorra no momento decisivo da luta; a prece não invoca um deus longínquo, para que
conduza as armas, mas estas mesmas armas são o deus auxiliador e salvador”
(CASIRRER, 1985, p. 77).

É na passagem dos “deuses momentâneos” para os “deuses pessoais”, na qual o
processo de enformação mítico-religiosa é acompanhado de transformações na linguagem
verbal que o denota e constitui, redimensionando a própria experiência do sagrado, que os
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mitos expressam a vocação analítica e sintética de seus procedimentos linguísticos, precursora
da lógica discursiva e da reflexão teórica. Esses procedimentos movem-se em sentidos
aparentemente contrários, mas complementares: enquanto o analítico particulariza e
discrimina unidades, o sintético atribui características gerais que resultam em categorias mais
amplas, formando unidades conceituais. Isso conduz a fugacidade, o episódico e o
momentâneo das divindades iniciais a plasmações sucessivas que acompanham o processo de
desenvolvimento sociopolítico e tecnológico dos coletivos humanos.
A mitologia, enquanto dimensão linguística dessa plasmação espiritual, reflete a
transição do pensamento por meio das gerações sucessivas de deuses e da organização de
panteões que se assemelham, inclusive, à conformação de quadros sociais e políticos. Num
primeiro momento, há um movimento que parte do “deus anônimo”, cujo som apelativo vai
gradualmente enformando e sendo enformado pelas duas modalidades inaugurais do
pensamento, e resulta numa polinomia, na qual um mesmo deus reúne os nomes e atributos de
seus predecessores. À medida que o verbo efetua a depuração qualitativa dos deuses, num
acúmulo progressivo de atributos em um número decrescente de divindades, duas noções
essenciais preparam o solo do qual surgirão plasmações definidoras da experiência do sagrado
na contemporaneidade: as noções de “Ser” e de “Eu” lavram a terra em que brotam o
monoteísmo e o indivíduo, ao tempo em que abolem a polinomia mitológica e tornam
maiúsculo o vocábulo “Deus”. Dessa forma, fecha-se o ciclo que parte do inefável e nele
termina: mas o que era o indeterminado sem nome e fez-se em múltiplos nomes, deles se
desvincula e retorna ao silêncio inicial, preservando, entretanto, sob a vibração plurívoca de
um substantivo próprio, os múltiplos atributos de um conceito genérico.
O Deus funde as dimensões do “Eu” e do “Ser”. Ele é aquele que É, e de quem toda
criação se origina. Se nos mitos anteriores o conascimento de deuses e palavras é atestado na
autonomeação da divindade ou pela geração espontânea de ambos, no monoteísmo Deus é
quem guarda o segredo e o poder sobre a origem de todas as coisas, sendo ao homem
facultada a condição de nomeá-las:

Depois de haver Deus criado todos os animais do campo e todas as aves do ar, Ele as
conduz ante o homem, para ver como este as nomeará, “pois, tal como Adão
denominasse cada criatura vivente, assim devia ser seu nome” (Gênesis, 2, 19). Por
meio deste ato denominativo, o homem toma posse física e intelectualmente do
mundo, submete-o a seu conhecimento e domínio (CASIRRER, 1985, p. 99).
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Tornado o mítico nomeador de todas as coisas, cabe ao homem o poder de submetê-las
ao atribuir-lhes a máxima singularidade, aquela que as distingue umas das outras ao consignar
seus atributos específicos, preservando, entretanto, sua filiação à divindade genérica. Nota-se,
na construção narrativa dos mitos originais, a vocação analítico-sintética que caracteriza a
lógica discursiva, sugerindo uma relação constitutiva entre o monoteísmo, que resume as
noções de “Ser” e “Eu”, a individualidade, surplus da notação distintiva que delineia o
singular, e o pensamento racional, ápice das abstrações analítico-sintéticas e da lógica
discursiva.
Nos distintos caminhos percorridos pela linguagem verbal e pelo mito, em que ambos
os pensamentos se organizam como formas simbólicas autônomas a partir de origem e
vocações semelhantes, Cassirer identifica um princípio ativo comum: a metáfora. No entanto,
seu recurso não se localizaria na gênese do processo, como pressupunham estudos anteriores.
Afinal, a emissão vocálica que assinala o surgimento do deus e da palavra não atribui
significados, não conota: é antes a própria divindade que se materializa em seu vocativo
original. Dessa forma, tanto a poesia quanto a lógica discursiva seriam etapas posteriores do
pensamento, resultantes dos distintos percursos originados desse conascimento. A função
expressiva, ou conotativa, brota da função denotativa, e não o contrário.
Nessa proposição, diluem-se as concepções do mito como um derivado deficitário da
função linguística, oriundo das especulações de Max Müller e sucedâneos, ou da linguagem
como uma “mitologia empalidecida”, como afirmava Schelling19 e outros românticos.
Conceituando a metáfora como “a substituição consciente da denotação por um conteúdo de
representação, mediante o nome de outro conteúdo, que se assemelhe ao primeiro em algum
traço, ou tenha com ele qualquer ‘analogia’ indireta” (p. 104), Cassirer atribui à riqueza do
recurso metafórico o fato de suas raízes estarem plantadas na visão mágica do mundo.
Embora rejeite o recurso metafórico, enquanto “permutação consciente dos conteúdos
significativos de uma imagem e de seus correlatos linguísticos verbalmente fixados” (p. 104),
como origem do processo de enformação do pensamento mítico-religioso ou da linguagem
verbal, afirma que na formulação inaugural dos sons que registraram espiritual e
cognitivamente o surgimento do deus e da palavra, subsiste uma metáfora radical:

19

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775 – 1854), representante do Idealismo Alemão, contemporâneo e
amigo de Hölderlin e Hegel, inaugurou a reflexão filosófica sobre o trágico como uma visão de mundo,
expandindo seus domínios para além da dimensão estética.
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De fato, mesmo a mais primitiva exteriorização linguística já exigia a transposição
de um certo conteúdo perceptivo ou sensitivo em sons, isto é, em um meio estranho
mesmo e, talvez, divergente com relação a este conteúdo, de modo que, até a forma
mítica mais simples só pode surgir em virtude de uma transformação, pela qual uma
determinada impressão é levantada por sobre a esfera do comum, do cotidiano e do
profano, e impelida para o círculo do “sagrado”, do significativo do ponto de vista
mítico-religioso. Aqui se produz não só uma transferência, mas também uma
autêntica “transferência para outra categoria”; na verdade, o que acontece não é
apenas uma transposição para uma outra classe já existente, mas a própria criação da
classe em que ocorre a passagem (CASIRRER, 1985, p. 105).

Consoante a concepção de mímese em Hölderlin (1994), a divindade e a palavra, o
mito e seu correlato verbal, resultam de um procedimento mimético que “transporta” as
ressonâncias originadas de um mesmo arrebatamento sensível, cuja dupla tradução dá origem
a distintos sistemas simbólicos. Em tal configuração simultânea, pouco importa a posição de
primazia: a reciprocidade com que “ambos constituem a resolução de uma tensão interna, a
representação de moções e comoções anímicas em determinadas formações e conformações
objetivas” (p. 106) destaca-se enquanto princípio comum, do qual posteriores e específicas
ressonâncias induzirão metabolismos próprios e em sucessiva distinção (CASSIRER, 1985).
Dessa maneira, a formação de conceitos, patente da lógica discursiva, bem como o
recurso da metáfora enquanto “figura de linguagem”, são derivações posteriores da
condensação original, da força centrípeta que, reunindo num único momento a dimensão
perceptiva e intuitiva, resulta no lampejo que assinala o conascimento do mito e do verbo. A
partir desse clarão epifânico, e conforme as transformações operadas em cada campo
simbólico e das exigências materiais de sobrevivência, é que se faz possível difundir sua luz
pelas vizinhanças, numa ampliação concêntrica que dilui gradualmente as trevas do que se
encontra fora da esfera do divino. Surgem outros pontos de “significação”, e é em suas
singularidades e na correlação entre eles que se desenvolve a lógica discursiva e a própria
poesia. Surgem, daí, as noções de espécie e gênero e suas relações, bem como o recurso da
metáfora e da metonímia enquanto procedimentos linguísticos (CASSIRER, 1985, p. 108).
Da ausência de conotação do pensamento mítico-religioso resultam os rituais do
animismo-mágico, cuja objetividade prática é a base material para a elaboração das noções de
gênero e espécie (enquanto recursos poéticos na linguagem), mas que deles refletem apenas a
lógica operativa. Na magia simpática, o semelhante não representa ou metaforiza o
semelhante: eles se equivalem materialmente. Da mesma forma, na relação metonímica, a
parte não representa o todo, mas permanece a ele ligada. Mechas de cabelo ou mesmo a
sombra de um homem são esse homem; em cada gota de água aspergida sobre a plantação
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vibra o deus ou demônio da chuva, cuja força e presença são magicamente evocadas. “Isto é
tanto mais válido quanto, para o pensar mítico-mágico, não há nada que seja mera imagem,
visto que toda imagem encerra em si a ‘essência’ de seu objeto, ou seja, seu demônio ou sua
‘alma’”. Assim, um indivíduo é toda a espécie; uma parte jamais se desconecta do todo
(CASSIRER, 1985, p. 111).

2.5. A fronteira móvel do sagrado

Os caminhões de mudança na Grécia moderna levam ainda nos seus lados a palavra
METAPHORA (QUIGNARD, 1999, p. 107).

À medida que a linguagem verbal se desenvolve como forma simbólica autônoma, a
sobreposição entre gênero e espécie, bem como seus estreitos laços de contiguidade e mútua
influência, cedem à luz difusa da lógica discursiva, embora esta ainda opere segundo
princípios mágico-animistas e mítico-religiosos. Nesse processo, um personagem se insinua
entre os vocábulos oriundos da iluminação divina, cuja destinação prática ofusca
completamente outras potenciais qualidades. Estranhamente imune aos clarões fulminantes de
entidades e deuses, esse personagem parece enxergar as refrações prismáticas que compõem o
feixe divinatório e se encantar com o efeito que isso produz em sua própria visão. Ao mesmo
tempo, seus ouvidos processam continuamente os sons em cuja fugidia permanência aqueles
habitam, guardando suas ressonâncias mais significativas. E é nesse personagem, do qual a
visão marcada pela luz refratada do divino alia-se a uma crescente impressão eufônica, que se
conjugam as condições para a gradual emancipação do campo linguístico como forma
simbólica, embora permanentemente marcada pela luz da qual se origina.
O poeta guarda uma nostalgia incurável das vibrações sensíveis que expeliram
simultaneamente palavras e deuses: busca incansavelmente a “metáfora radical”, o momento
em que das trevas fez-se luz. Enquanto a gradual ampliação do vocabulário denotativo
assegura um domínio crescente sobre o mundo material e objetivo, o poeta se empenha em
reproduzir os lampejos do clarão inicial através de combinações inusitadas entre as
sonoridades que materializam os deuses e seus atributos práticos. Aos poucos, os sons
ganham leveza: os próprios deuses, em consequência, também se elevam. Pela refração da luz
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divina, novas imagens se integram ao clarão inicial; clareiras são abertas na escuridão
circundante pelo reflexo na superfície espelhada da própria palavra. Mas enquanto o mago, o
xamã, o curandeiro e, mais tarde, o sacerdote se apropriam da palavra em seu recurso
denotativo, o poeta se torna o clarividente, aquele que avança imune ao ofuscamento da luz
absoluta ou à cegueira da treva inominada. A palavra é ao mesmo tempo seu território e sua
ferramenta, e é nessa dupla atribuição que desenvolve seu domínio próprio.
A luz refratada, refletida ou difundida cria novos campos de visão, ampliando o
espectro de atuação do poeta e da linguagem. A princípio, apenas ele se aventura pelo
desconhecido, criando atalhos que interligam clareiras sonoras abertas na escuridão e no
silêncio ou zonas de sombreamento e ressonância em meio ao excesso de luz e ruído. Nesse
tortuoso e acidentado percurso, encorajam-no as inspiradoras visões e os sons que em seu
ouvido se acumulam, formulando, em seu pensamento, estranhas e sugestivas conjunções.
Enquanto caminha, sente a vibração das emissões originais: no entanto, embora os deuses
ainda lhe arrebatem, sente-se tomado pelas próprias formulações das quais aqueles decorrem,
ou das quais se constituem. Em sua demiurgia solitária e vacilante, faz-se sua própria
testemunha – e sua voz projeta-se no ar, canora e melíflua, encantando-o com sua potência
imagética e por inusitada e consistente eufonia.
Entretanto, embora o clarão da luz divina já não o ofusque, permitindo-lhe enxergar
além de suas fronteiras espectrais, sente-se intimamente ligado aos deuses: afinal, são feitos
da mesma substância imaterial que as palavras, e ambos mantêm-se em recíproca
contaminação. Aliás, é o único a intuir esse intercâmbio: para os demais, mito e palavra são
indissociáveis. Habitante da fronteira, simultaneamente atraído e repelido pela luminosa
interseção que obseda a potência intrínseca ao seu próprio domínio, consola sua incurável
nostalgia das vibrações originais em conjurações inconsequentes e sortilégios sem propósito,
guiados apenas por sugestivas associações entre sons e imagens. E nesse repertório de
“inutilidades”, angariado apenas pelas sugestões de ressonância com as metáforas inaugurais,
vê surgir um deus próprio, mais ágil e volátil que os pesados deuses denotativos. Esse deus
chama-se logos, e seu domínio inaugural é a própria linguagem verbal e seus insuspeitados
recursos.
Acompanhado de seu deus próprio – mas sem se desencantar pelos demais – o poeta
percorre as clareiras abertas em seu deâmbulo solitário: à força de sua divindade, os atalhos se
alargam e tornam-se caminhos cada vez mais promissores. Em cada uma de suas clareiras, o
poeta evoca os deuses existentes, valendo-se de novas formulações sensíveis: isso amplia seu
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repertório de conjurações e dá origem a novos deuses, ainda desconhecidos e inacessíveis aos
demais homens. Para convencê-los a percorrer os caminhos abertos pelo seu deus, que,
embora transitáveis, inspiram suspeitas por ultrapassarem os domínios iluminados e
conhecidos, o poeta se vale dos recursos de sua voz, através da qual seu deus se manifesta. E é
dessa forma que a fusão inicial entre palavras, deuses e atributos práticos, é gradualmente
convertida pela força do logos, que refrata o clarão denotativo e o decompõe em prismas que
iluminam outras zonas de construção do saber. Acessadas por procedimentos metafóricos,
que, mediante sua fluidez crescente, alargam mais e mais seus próprios caminhos, estas zonas
serão tomadas de assalto pela lógica discursiva analítico-sintética e pelo pensamento abstrato,
proporcionando, posteriormente, o advento de dogmatismos religiosos e do método científico.
Mas o poeta permanecerá fiel as suas origens: mesmo quando todos se converterem a
seu deus íntimo e tentarem dele se assenhorear, impondo-lhe regras e limites que
correspondam a interesses de posse e domínio, seu logos preservará as raízes comuns das
quais floresceram as primeiras divindades e palavras. E se o relâmpago é o indício da
divindade que ilumina, o trovão é a ressonância do pensamento que formula: o poeta, assim
como seu congênere, o profeta, advinha, diviniza:

Mesmo que desta maneira a linguagem e a arte se desprendam do solo nativo
comum do pensar mítico, ainda assim a unidade ideacional e espiritual de ambos
torna a instaurar-se em um nível mais alto. Se a linguagem deve realmente
converter-se em um veículo do pensamento, moldar-se em uma expressão de
conceitos e juízos, esta moldagem só pode realizar-se na medida em que renuncia
cada vez mais à plenitude da intuição. Por fim, daquele conteúdo concreto de
percepções e sentimentos que originariamente lhe era próprio, de seu corpo vivo,
parece restar-lhe nada mais que um esqueleto. Há, porém, um reino do espírito no
qual a palavra não só conserva seu poder figurador original, como, dentro deste, o
renova constantemente; nele, experimenta uma espécie de palingenesia20
permanente, de renascimento a um tempo sensorial e espiritual. Esta regeneração
efetua-se quando ela se transforma em expressão artística. Aqui torna a partilhar da
plenitude da vida, porém, se trata não mais da vida miticamente presa e sim
esteticamente liberada (CASIRRER, 1985, p. 115).

Cortázar (2006) acusa no poeta uma ambição superior a do mago: seu caminho,
embora abra picadas para a lógica discursiva e seus acólitos, distancia-se continuamente das
clareiras que inaugura, forçando as fronteiras de um domínio do qual, entretanto, nunca de
fato se apossa. Sua palavra, embora encantada, jamais cede ao peso denotativo das
divindades, mas com elas sustenta uma vinculação essencial, originada num poder de
20

“(...) o termo ‘palingênese’ significa, literalmente, ‘novo nascimento’” (DASTUR, 2007, p. 53).
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incessante criação. Em que consistiriam a veleidade e prepotência de um personagem cujo
nomadismo e desapego parecem igualá-lo aos produtos imateriais de seu ofício?
Segundo Cortázar, sua maior pretensão é justamente essa semelhança:

Magia, já o dissemos, é concepção fundamentalmente assentada na analogia, e suas
manifestações técnicas apontam para um domínio, para uma posse da realidade. Da
mesma forma nosso poeta, mago ontológico, lança sua poesia (ação sagrada,
evocação ritual) em direção às essências que lhe são especificamente alheias, para se
apropriar delas. Poesia é vontade de posse, é posse. O poeta agrega ao seu ser as
essências do que canta: canta por isso e para isso. À vontade de poderio fatual do
mago, sucede a vontade de posse ontológica. Ser, e ser mais que um homem
(CORTÁZAR, 2006, p. 100-101).

Posse da realidade, posse ontológica: num movimento análogo ao do mago, é indo ao
encontro do alheio que o poeta se apossa do seu próprio. É na possessão pelo outro, na entrega
voluntária à máxima alteridade (entidades, espíritos, musas, divindades) que o poeta se
assenhoreia de si mesmo e realiza seu “retorno ao pátrio” (HÖLDERLIN, 1994). No entanto,
se o percurso mágico se pauta na posse interventiva da realidade, a trajetória poética
ambiciona a emancipação das contingências dessa mesma realidade, ou a criação de uma
realidade própria, um território suspenso, equidistante do bestial e do divino, legítima morada
do humano. Se a questão das origens permanece em aberto e não se pode assegurar se o deus
criou o homem ou vice-versa, ao poeta cabe uma certeza: o humano é criação do próprio
humano. A tautologia expressa em tal sentença regride frente ao alargamento progressivo do
campo de possibilidades humanas, numa dissolução de fronteiras que se efetua por um
espelhamento recíproco entre os homens, e entre estes e seus artefatos. A esse propósito,
comenta Jean-Pierre Vernant:

Marx escreve: (...) ‘O olho torna-se humano tal como seu objeto se torna um objeto
social, humano, vindo do homem e terminando no homem. (...) É apenas graças ao
florescimento da riqueza do ser humano (...) que se forma e se desenvolve a riqueza
da sensibilidade subjetiva do homem: um ouvido musical, olhos para a beleza das
formas, em suma, sentidos capazes de prazer humano. (...) Pois não só os cinco
sentidos, mas também os sentidos ditos espirituais, os sentidos práticos (a vontade, o
amor etc.), numa palavra, o sentido humano dos sentidos, a humanidade dos
sentidos, formam-se apenas graças à existência de seu objeto (...), graças à natureza
humana’. A natureza tornada humana é esse mundo de obras, particularmente obras
de arte que constituem, em cada momento da história, o quadro no qual se
desdobram os diversos tipos de atividades humanas (VERNANT, 2008, p. 213).
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Cassirer (1985) afirma que a poesia recobra, paradoxalmente, a potência denotativa da
palavra mítica original após os percalços que a reduziram a dogmatismos, signos abstratos e
derivações conceituais. Livre dos deuses e demônios míticos e das armadilhas retóricas da
senda discursiva, a palavra poética trafega entre eles com leveza e liberdade, servindo-se de
sua condição metafórica – ou radicalmente mimética – como salvo conduto. Constrói, assim,
seu domínio próprio no decalque volátil de uma fronteira móvel, cujo limite é o infinito:

Os maiores poetas verdadeiramente líricos, por exemplo Hölderlin ou Keats, são
homens nos quais a visão mítica se desdobra novamente em toda a sua intensidade e
em todo o seu poder objetivante. Esta objetividade desembaraçou-se, porém, de toda
coação objetual. (...) O mundo da poesia separa-se de ambos os domínios, como um
mundo da ilusão e jogo, mas precisamente nesta ilusão é que o universo do puro
sentimento atinge a expressão e, assim, a sua plena e concreta atualidade. A palavra
e a imagem míticas, que a princípio se erguiam diante do espírito como duro poder
real, despojam-se agora de toda realidade e eficácia; são apenas ligeiro éter, em que
o espírito se move livremente e sem obstáculos. Esta liberação não se produz porque
a mente abandona a casca sensorial da palavra e da imagem, mas porque as utiliza
como órgãos e, com isso, aprende a entendê-las como elas são em seu fundamento
mais íntimo, como formas de sua própria autorrevelação (CASIRRER, 1985, p. 115116).

Da linguagem falada à escrita, o processo mimético passa por traduções que parecem
afastar-se dos estímulos originais, já que, a princípio, o signo gráfico resulta de uma
convenção arbitrária, consensuada para afixar e socializar registros de forma mais duradoura e
precisa. Entretanto, segundo Benjamin (2010), as dimensões oral e escrita da linguagem
verbal, desenvolvidas em diferentes âmbitos da sensibilidade humana, a auditiva e a visual,
viram-se reunidas em determinado momento histórico e convergiram suas potencialidades
miméticas específicas num campo de codificação e decodificação comuns. A arbitrariedade
desse procedimento seria relativa: tanto as palavras oriundas dos sons onomatopéicos quanto
o grafismo estilizado resultante (mesmo enquanto gesto ou intenção) de registros figurativos
ancestrais (como as pinturas rupestres), guardariam similaridades entre seus procedimentos
miméticos. Ou seja, mesmo lidando com recursos e suportes distintos, suas operações
miméticas teriam a mesma origem e princípio dinâmico: a vocação inata de seus produtos
reduziria a arbitrariedade de sua conjunção:

A moderna grafologia ensinou-nos a identificar na escrita manual imagens, ou antes,
quebra-cabeças, que o inconsciente de seu autor nela deposita. É de supor que a
faculdade mimética, assim manifestada na atividade de quem escreve, foi
extremamente importante para o ato de escrever nos tempos recuados em que a
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escrita se originou. A escrita transformou-se assim, ao lado da linguagem oral, num
arquivo de semelhanças, de correspondências extrassensíveis (BENJAMIN, 2010, p.
111).

A reunião dessas duas vias miméticas, com procedimentos e objetos semelhantes –
mas recursos e destinações sensíveis distintas – deu início ao que se denomina oficialmente de
período histórico, como se o próprio homem tomasse para si a função antes exclusiva aos
deuses e heróis: os destinos humanos estavam agora tão escritos nas estrelas quanto nas
superfícies sobre as quais os rudimentos de um registro, ainda restrito a poucos, desenhava
signos de estranha e sugestiva potência. Benjamin relaciona esse processo aos primórdios da
semiótica, como um saber que trafega entre diferentes dimensões miméticas e procura
reconstruir os vestígios originais de seu enlace.
Oficiar essa dupla mímese exige, por outro lado, uma dupla leitura, na qual convivem
as dimensões visuais e auditivas, mediadas pelas esferas do sensível e do extrassensível. O
mago, o sacerdote, o profeta e o poeta, enquanto oficiantes da mímese, encarnaram metáforas
sucessivas de uma função que derivou em diferentes ocupações e percursos, resultantes de
significados distintos atribuídos a uma atividade comum. Não obstante ler os signos em sua
conformação material, é preciso interpretá-los, atribuir-lhes sentido, enxergar o invisível,
sempre consoante ao registro sagrado de suas ressonâncias originais. A estimulação sensorial,
emocional e cognitiva provocada por ancestrais experiências de arrebatamento provocaram os
primeiros procedimentos miméticos e deflagraram mímeses sucessivas, que resultaram, no
decorrer da história, na reunião de algumas de suas modalidades em determinados campos da
experiência humana. O consórcio entre som e imagem, através da faculdade da escrita e da
leitura, talvez seja aquela que preserve a maior potência metafórica: basta pensar nas
múltiplas acepções que seus termos elementares (leitura e escrita) acatam e inspiram.
Entretanto, como já mencionado, a potencial polissemia dessa convergência mimética
– bem como a preservação do sagrado inerente à sua origem – ressoou de maneira distinta em
seus oficiantes, discriminados pelas diferentes esferas de atuação e pelos objetivos,
conscientes ou implícitos, de sua prática e conhecimento. Aqueles que enfatizaram o aspecto
prático e operativo, atribuindo aos seus procedimentos uma qualidade utilitária e interventiva,
seguiram a trilha do mago, do curandeiro e do sacerdote, cujo expoente máximo foi a figura
do rei. Esses personagens tornaram-se legisladores da mímese e do logos, construindo
sistemas operativos e explicativos supostamente autossuficientes que, metaforizando o
próprio caminho percorrido, aspiram à verdade e ao domínio do “real”. Cientistas e sacerdotes
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religiosos comporiam esta categoria de oficiantes miméticos, produtores de práticas e saberes
que, embora difiram nos métodos e alegorias, afinam-se na vocação litúrgica e teleológica. Já
aqueles que se encantaram com o próprio procedimento, os que fizeram da metáfora sua pátria
por intuírem que, havendo impermanência e transitoriedade em todas as coisas, seria mais
íntegro residir no próprio movimento, tornaram-se profetas e poetas, a depender de
particularidades relacionadas ao grau de arrebatamento e ao campo de significação dessa
experiência.
Voltando a Hölderlin, coube ao poeta, como residente da fronteira solúvel entre as
dimensões miméticas, efetuar a mais potente síntese entre elas. No caso específico, da
linguagem oral e escrita, do som e da imagem, ambas carregadas de sentidos cuja opulência
foi dosada por novos procedimentos de tradução e metáfora, orientados pela conjugação
simultânea das esferas sensível e extrassensível. Legítimo oficiante do campo mimético, o
poeta efetua a tradução das ressonâncias originárias por meio de conhecimento técnico e de
intuição mágica: a essa metalurgia do invisível, tão fronteiriça quanto aquele que a manipula,
deu-se o nome de poética. Mas o poeta confecciona suas peças sem as esgotar ou arrematar:
ao depurar e manusear os elementos do seu ofício, amplia simultaneamente a si e aos seus
objetos, numa fusão que deriva de sua consciente fragilidade enquanto indivíduo, metáfora
transitória de um todo que o engloba – e ele se dilui no seu objeto, restituindo, ao universo, a
integridade que lhe é latente. A missão do poeta seria preservar a dimensão metafórica em
seus produtos miméticos, restituindo, ao leitor, espectador ou receptor, a infinitude
concêntrica de uma experiência individual, indissociavelmente ligada ao todo do qual se
origina e ao qual retorna.

Se essa leitura a partir dos astros, das vísceras e dos acasos era para o primitivo
sinônimo de leitura em geral, e se além disso existiram elos mediadores para uma
nova leitura, como foi o caso das runas, pode-se supor que o dom mimético, outrora
o fundamento da clarividência, migrou gradativamente, no decorrer dos milênios,
para a linguagem e para a escrita, nelas produzindo um arquivo completo de
semelhanças extrassensíveis. Nessa perspectiva, a linguagem seria a mais alta
aplicação da faculdade mimética: um medium em que as faculdades primitivas da
percepção do semelhante penetraram tão completamente, que ela se converteu no
medium em que as coisas se encontram e se relacionam, não diretamente, como
antes, no espírito do vidente do sacerdote, mas em suas essências, nas substâncias
mais fugazes e delicadas, nos próprios aromas. Em outras palavras, a clarividência
confiou à escrita e à linguagem as suas antigas forças, no decorrer da história
(BENJAMIN, 2010, p. 112).
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Trazendo essa “experiência de fundo da existência” para o contexto contemporâneo,
no qual as condições de solubilidade do indivíduo diante do fenômeno estético ou religioso
encontram-se mediadas por um opressivo aparato ideológico e tecnológico, e onde a
temporalidade percussiva foi assoreada pelos ritmos profanos da engrenagem pós-industrial,
suas oportunidades de ocorrência parecem cada vez mais escassas. A ausência de tempo para
a experiência mítica ou o tempo sagrado de suas mímese, pautadas por ressonâncias
sucessivas em que cada som resulta e resguarda o som anterior, de forma harmônica ou
dissonante (como no caso da tragédia), resulta na fragmentação eleática de tempos
simultâneos – mas não ressoantes – pautados apenas pelo imperativo autofágico do consumo
como afirmação da individualidade.
Nosso tempo parece adquirir um apetite onívoro e inconsequente e, como a serpente
do Uróboro21, devora-se a si próprio. Mas enquanto o Uróboro – cuja simbologia ilustra a
vivência temporal cíclica em diversas culturas há mais de três mil anos – é impregnado por
poderosas forças de renovação e fertilidade e representa a fluência circular do eterno, a
serpente pós-moderna, descendente bastarda do despejo edênico, substituiu os “frutos do
conhecimento” pelo arbusto rasteiro e estéril da informação, sendo esta, em geral, apenas
veículo e resíduo de um consumo compulsivo e sem nutrientes. Exilada de sua simbologia
ritual, nossa serpente mutila-se a esmo, devorando-se em segmentos aleatórios dos quais
resultam fragmentos soltos e incongruentes. Nesse despedaçamento autoimposto, a vivência
do tempo é interrupta, desconectada: a mobilidade sinuosa e corrente do que gradualmente se
consome para voltar a nascer, cumprindo a etapas cíclicas de sua existência, é substituída por
um presente eterno e estanque – como se as águas do rio da existência, em sua imutável
mobilidade, fossem represadas em inúmeras poças dispostas a esmo num terreno infértil.
Os sonhos, os mitos, os rituais, a poesia, o drama, as narrativas e artes em geral
exercem um papel fundamental nesse panorama de descontinuidade, incongruência e
esterilidade ao enxertarem insumos imaginários e simbólicos no “deserto do real”, tornando
fértil a terra árida pela infiltração gradual que permite reconectar os segmentos dispersos e
restituir-lhes alguma fluência, mesmo que subterrânea. A mímese, como tendência e recurso
ancestral que preserva e transforma, num processo de ressonâncias sucessivas que se
encadeiam sinuosamente ao longo da experiência sagrada e estética do homem, talvez nos
auxilie na restituição da integridade vertebral da serpente circular. Resta apenas, talvez,
21

“Do ponto de vista simbólico, é a (...) serpente que se fecunda a si mesma, autofecundadora, permanente (...);
é a perpétua transmutação da morte em vida e vice-versa, já que suas presas injetam veneno em seu próprio
corpo” (BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 201).
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permitirmos que se encorpem vibrações que inspiram ressonâncias e dissonâncias, de forma a
harmonizá-las num percurso constitutivo.
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3. O ÉTICO, O ESTÉTICO E O EFÊMERO

Talvez não seja temerário supor que exista uma direção essencialmente unitária no
desenvolvimento histórico dessa faculdade mimética (BENJAMIN, 2010, p. 109).
O desenvolvimento das formas espirituais da educação homérica da nobreza, através
de Píndaro até a filosofia de Platão, é absolutamente orgânico, permanente e
necessário. Não é uma “evolução” no sentido seminaturalista que a investigação
histórica costuma empregar, mas um desenvolvimento essencial de uma forma
original do espírito grego, que, na sua forma fundamental, permanece idêntico a si
próprio através de todas as fases da sua história (JAEGER, 1995, p. 59-60).

Ao longo da história do pensamento, o conceito de mímese tem sido utilizado de
forma variada por artistas, filósofos, cientistas e pelo senso comum. De origem grega, a
controvérsia sobre sua acepção remonta aos distintos estatutos a ela atribuídos nas obras de
Platão e Aristóteles. Enquanto em Platão (1965) ela é definida como “imitação” e condenada
por corromper o mundo das ideias, Aristóteles (2006) amplia seu significado e afirma sua
importância estética e pedagógica, exemplificada na épica homérica e, principalmente, nos
dramas trágicos.
Um dos textos mais discutidos no campo da estética e da criação artística, a Poética de
Aristóteles se desenvolve a partir desta noção de mímese: sendo um texto esotérico, a Poética
não elucida o conceito, mantendo-o implícito, na exemplaridade da tragédia, à íntima relação
entre meios, objetos e modos. Partindo de uma noção geral para o exemplo em particular,
Aristóteles deixa claro considerar a mímese como base de toda criação artística, o que, no
corpus de sua obra, se fará implícito a outras formas do pensamento, como a própria filosofia:
“O mimetizar é natural no homem desde a infância – e nisso difere dos outros animais, porque
é o mais propenso à mímese, e os primeiros ensinamentos são feitos por meio da mímese – e
todos se comprazem com as mímeses realizadas” (ARISTÓTELES, 2006, p. 40).
Traduzida com frequência como “imitação ou reprodução”, o termo mímese, na
perspectiva aristotélica, parece extrapolar aquilo que o tornou, no século XVI d.C., a base do
renascimento artístico e filosófico europeu, modelado na imitação do antigo mundo grego.
Origem de toda a aprendizagem, a mímese oportuniza uma qualidade específica de
contemplação, haja vista as operações que transformam o modelo em objeto “mimetizado”.
Aristóteles a exemplifica por meio da pintura e da escrita épica ou dramática, e enfatiza a
importância do prévio conhecimento, por parte do receptor, de formas, cores, sons, situações
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ou outros aspectos e elementos que, dispostos na abrangência de seu meio natural ou original,
encontram-se destacados, recortados e transformados em seu correlato mimético.
Entretanto, mesmo sem um contato anterior com o objeto da mímese, é facultado ao
receptor experimentar o prazer específico que ela proporciona. Segundo Gazoni (2006), podese afirmar que na Poética, em contraponto à conotação negativa da filosofia platônica,
Aristóteles restitui à mímese estética seu papel pedagógico fundante e amplia seu espectro
para dimensões complementares do pensamento e da conduta humana. É na própria operação
mimética, efetuada por um artífice ou oficiante, que se encontram as prerrogativas da
aprendizagem, num processo que depura e sintetiza aspectos da experiência real e ressalta
suas relações constitutivas internas, pautadas na necessidade e na probabilidade. Aristóteles
exemplifica a ordem e a extensão como alguns dos atributos gerais de um procedimento que,
na mímese trágica, e em consórcio com outros recursos, teria como propósito provocar a
catarse por meio do temor e da piedade (ARISTÓTELES, 2006).
Em sua Física, Aristóteles (1995) amplia este sentido para a relação entre natureza
(physis) e cultura (techné), ao sugerir que a mímese, enquanto princípio dinâmico da cultura,
emula o processo gerativo da própria natureza. Assim como, no meio natural, um ser
engendra outro ser que não é apenas sua cópia, na cultura, o processo mimético resulta sempre
na transformação de uma coisa em outra, guardadas as profundas e constitutivas ressonâncias
intrínsecas ao processo: “O artista que dá forma à matéria bruta trabalha, assim, de maneira
paralela à da própria natureza, e, observando nesta as formas parcialmente realizadas, pode
antecipar sua completude” (CARLSON, p. 15, 1997). Ao mimetizar ações, caracteres e
demais elementos que permitem a composição do drama, criando encadeamentos e tornandoos “melhores” do que na “realidade” (ou no mito, tomado como narrativa de origem), o poeta
não intenta a cópia ou imitação, mas um arranjo que reflita e dialogue com a “verdade” do seu
objeto. Diferenciando Homero de Heródoto, Aristóteles esclarece:

Por isso a poesia é mais filosófica e também mais virtuosa que a história. Pois a
poesia diz antes o que é geral, enquanto a história, o que é particular. Geral é que
tipo de coisa cabe a uma pessoa de determinada qualidade dizer ou fazer segundo o
provável ou o necessário, o que visa a poesia na maneira como atribui os nomes
(ARISTÓTELES, 2006, p. 67-68).

Um aspecto sugestivo no percurso da mímese como princípio formativo do humano e
fonte de toda aprendizagem resulta de sua própria amplitude etimológica. Tomada como
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“imitação”, é possível relacioná-la mais intensamente aos primeiros anos de vida da cria
humana, quando a modelagem é fundamental para a maturação de potenciais cognitivos e
motores. Afinal, sem modelos humanos, a cria humana não se humaniza.22Obviamente, traços
dessa atividade mimética original permanecerão atuantes por toda a vida ulterior, com
incidências variáveis de indivíduo a indivíduo e a situações ou momentos de cada indivíduo.
A imagem do espelho talvez seja a mais ilustrativa do fenômeno mimético em sua
acepção imitativa, na qual um homem reflete a si próprio, tornado outro. Entretanto, o mesmo
espelho serve de ponte etimológica para os desdobramentos miméticos que resultam em suas
ressonâncias metafóricas: valendo-nos da origem latina do vocábulo, especulum, chegamos ao
verbo “especular”, também utilizado como adjetivo. Se a condição “especular” nos atrela ao
sentido imitativo da mímese, na qual subsiste a denotação do “reflexo” e da “imagem”, a ação
de “especular” nos conduz às férteis searas do pensamento especulativo, ou reflexivo. Aqui, a
mímese se alça ao patamar conotativo da reflexão, ultrapassando a película do reflexo
imitativo sem, no entanto, desprezá-lo. No lugar do modelo, o exemplo: afinal, ao pensarmos,
o fazemos pela exemplaridade de outros, seja em sua dimensão sensível ou pelos registros e
vestígios, conscientes ou não, de sua atividade reflexiva e especulativa.

3.1. O exemplo grego

Há um ponto em que é preciso insistir, porque é da maior importância para a
compreensão da estrutura espiritual do ideal pedagógico da nobreza. Trata-se do
significado pedagógico do exemplo (JAEGER, 1995, p. 57).
Outros povos possuem santos, enquanto que os gregos, por sua vez, têm sábios.
(NIETZSCHE, 2008, p. 36)

Ao abordar a importância de Homero como educador na Grécia Antiga, Werner Jaeger
(1995) enfatiza a indissociabilidade entre os componentes éticos e estéticos na poesia dos
gregos da era antiga e clássica. Destaca a “riqueza de sua substância humana” e a “força de
sua forma artística” (p. 64), embora identifique, na sucessão entre cantos heróicos e narrativas
épicas, elementos semelhantes aos do processo formativo de povos em estágio similar de
desenvolvimento social, notadamente na distinção entre camadas populares e nobreza. Para
22

Como no caso das crianças selvagens.
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Jaeger, o elemento peculiar dos habitantes da Hélade advinha de sua constitutiva preocupação
com aquilo que viria a lastrear e nortear a formação de sua cultura e espiritualidade: o
“sentido universal de destino e a verdade permanente da vida” (p. 65).
Os gregos tomaram para si uma tarefa que ultrapassou as acidentadas fronteiras de seu
território e as incipientes especificidades de sua nação: erigir as bases universais da noção de
Homem, acima das contingências de tempo e espaço. Este elevado escopo se impôs pela
natureza peculiar de sua história e formação, na qual a construção de valores constitui-se uma
prerrogativa para sua organização e fortalecimento. À medida que amalgamavam elementos
de outros povos com seus próprios traços peculiares, sua equação os aproximava de um
denominador comum:

Desde as primeiras notícias que temos deles, encontramos o homem no centro do
seu pensamento. A forma humana dos deuses, o predomínio evidente dos problemas
da forma humana na sua escultura e na pintura, o movimento consequente da
filosofia desde o problema do cosmos até o problema do homem, que culmina em
Sócrates, Platão e Aristóteles; a sua poesia, cujo tema inesgotável desde Homero até
os últimos séculos é o homem e o seu duro destino no sentido pleno da palavra; e,
finalmente, o estado grego, cuja essência só pode ser compreendida sob o ponto de
vista da formação do homem e da sua vida inteira: tudo são raios de uma única e
mesma luz, expressões de um sentimento vital antropocêntrico que não pode ser
explicado nem derivado de nenhuma outra coisa e que penetra todas as formas do
espírito grego (JAEGER, 1995, p. 14).

De acordo com Hölderlin (1994), a vocação formativa e a pretensão universal do
pensamento grego advêm da necessidade de domar sua própria natureza “oriental e
arrebatada”. Ao delinear os traços essenciais da noção de homem, o grego pretendia erguer
uma morada para seu espírito, permeável ao estranho e ao caótico, como se disso dependesse
sua própria sobrevivência. As linhas duráveis de suas construções expressam o empenho com
que se entregaram a essa tarefa: sua arte e cultura refletem o processo de plasmação e
depuração de sua própria espiritualidade, embora as irradiações e refrações de seu
esplendoroso apogeu tenham se lançado para muito além de seu tempo e espaço.

Podemos agora precisar com maior precisão a particularidade do povo grego frente
aos povos orientais. A sua descoberta do Homem não é a do eu subjetivo, mas a
consciência gradual das leis gerais que determinam a essência humana. O princípio
espiritual dos gregos não é o individualismo, mas o “humanismo”, para usar a
palavra no seu sentido clássico e originário. (...) Acima do homem como ser
gregário ou como suposto eu autônomo, ergue-se o Homem como idéia. A ela
aspiram os educadores gregos, bem como os poetas, artistas e filósofos. Ora, o
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Homem, considerado na sua idéia, significa a imagem do Homem genérico na sua
validade universal e normativa (JAEGER, 1995, p. 14-15).

A complexidade e profundidade crescentes de seu pensamento e modo de vida, nos
quais valores espirituais, políticos e estéticos eram tramados conjuntamente pela ação
formativa do logos, impuseram procedimentos que assegurassem seu desenvolvimento e
transmissão. Para além da reverência aos deuses por meio de rituais e sacrifícios e da
manutenção de costumes e tradições arcaicas, novas necessidades derivavam do desabrochar
de suas próprias potencialidades, tornando imperativa a instituição de espaços e práticas
educativas que formulassem, simultânea e integradamente, o indivíduo e o coletivo, o cidadão
e a polis.

A posição específica do Helenismo na história da educação humana depende da
mesma particularidade de sua organização íntima – a aspiração à forma que domina
tanto os empreendimentos artísticos como todas as coisa da vida – e, além disso, do
seu sentido filosófico do universal, da percepção das leis profundas que governam a
natureza humana e das quais derivam as normas que regem a vida individual e a
estrutura da sociedade. Na profunda intuição de Heráclito, o universal, o logos, é o
comum na essência do espírito, como a lei é o comum na cidade. No que se refere ao
problema da educação, a consciência clara dos princípios naturais da vida humana e
das leis imanentes que regem as suas forças corporais e espirituais tinha de adquirir
a mais alta importância (JAEGER, 1995, p. 13).

Se na história de outras civilizações, mitos, cantos heróicos e narrativas épicas
originaram e foram posteriormente cooptados pelas instituições da monarquia e do
sacerdócio, dando origem a leis e escrituras que reforçaram e fortaleceram a atuação
consorciada dessas formas de poder, na Grécia a vocação estética desenvolveu-se de forma
tão indissociável da dimensão espiritual que ambas ultrapassaram as contingências
dogmáticas e se tornaram uma expressão da incansável atividade do logos. Como princípio
criativo e legislador, sua área de atuação expandia-se à medida que tradições milenares,
sustentadas nos alicerces denotativos da palavra mítico-religiosa, eram minadas pela
emoliente infiltração da palavra poética, cuja força expressiva transformava mitos, sortilégios
e interdições em sentenças conotativas, passíveis de interpretações e reformulações e
promotoras de renovados e inesgotáveis arrebatamentos. Ao humanizar suas divindades, os
gregos atribuíam-lhes qualidades que espelhavam suas próprias vocações, fossem harmônicas,
dissonantes ou especulativas.
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Lastro incontestável da trajetória espiritual da cultura e do povo grego, as narrativas
épicas atribuídas a Homero ilustram a contiguidade entre atuações diversas da mímese na
formação de diferentes coletivos humanos: a luta pela subsistência material, a violência
intrínseca ao processo e o fortalecimento dos laços sociais através da elaboração simbólica.
Para os estudiosos, essas similaridades podem ocorrer por dois motivos: traços comuns do
psiquismo humano, cujas necessidades e vocações assinalam um fator biológico do qual o
arquétipo e o inconsciente coletivo seriam a expressão simbólica, ou difusão, quando fluxos
migratórios e contatos entre povos e tribos permitem o intercâmbio tanto de costumes e
adventos tecnológicos quanto dos conteúdos simbólicos e imaginários associados
(CAMPBELL, 1990).
Em Armas, Germes e Aço (2002), o geógrafo Jared Diamond remonta ao fim da última
glaciação, há onze mil anos, pra compreender as origens do desenvolvimento socioeconômico
e tecnológico das sociedades. Nesse retrospecto, Diamond localiza o fator fundante das atuais
potências econômicas na passagem da prática de caça e coleta para a agricultura e o pastoreio,
num processo que decorre da sedentarização e criação de técnicas a partir da observação das
condições climáticas e da utilização dos recursos disponíveis. Obviamente, os fatores
climáticos específicos e a disponibilidade de recursos em diferentes pontos do planeta foram
responsáveis por oportunizar graus variados de desenvolvimento socioeconômico entre os
coletivos humanos. A Eurásia, por sua vasta dimensão latitudinal e geografia característica,
foi o bloco continental mais favorecido no tocante a recursos naturais, variáveis climáticas e
fluxos migratórios, ocasionando maior desenvolvimento econômico e variedade sociopolítica
pelo intercâmbio e disputas entre diferentes povos. A difusão das novas formas de
sobrevivência e organização social do bloco eurasiano teria se originado na Crescente Fértil
(Oriente Médio), região favorecida pela proximidade de fontes de água (os rios Tigre,
Eufrates, Nilo e Jordão) e de terras férteis, sendo a área pioneira na prática da agricultura e do
pastoreio (DIAMOND, 2002).
Com a sedentarização e a produção de alimentos, se fez possível o desenvolvimento de
tecnologias que geraram uma produção de excedentes, desonerando parte da população do
trabalho braçal. Isso proporcionou tempo livre para aprimorar determinados conhecimentos e
técnicas inicialmente voltadas para a melhoria das condições de sobrevivência, como a
criação de ferramentas e armas ou a domesticação de espécies vegetais e animais. Os
administradores e os guerreiros foram algumas das funções originadas do excedente da
produção, oportunizando uma maior organização das sociedades e o fortalecimento de seu
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poderio bélico. Pela facilidade de deslocamento no eixo leste-oeste, onde as condições
climáticas eram semelhantes, tornou-se possível migrar quando havia declínio da produção
pelo enfraquecimento do solo, como ocorreu na Crescente Fértil. Essas condições
proporcionaram ao bloco eurasiano não apenas desenvolver sociedades e tecnologias mais
complexas, mas intercambiar esses conhecimentos em movimentos migratórios ou de
expansão e conquista (DIAMOND, 2002).
Se as “armas” e o “aço” foram oriundos da necessidade, da observação e da
criatividade, os “germes” resultaram do convívio com os animais domesticados, o que
provocou epidemias que dizimaram, ao longo do tempo, grandes parcelas da população, mas
tornaram as gerações seguintes gradualmente mais resistentes. Nesse percurso, a escrita foi
também uma das principais aquisições: iniciando o chamado período histórico, a princípio era
utilizada apenas para fins de registro administrativo e organização dos meios de produção.
Aos poucos, assumiu grande importância não apenas como ferramenta de transmissão de
informações, mas constituindo seu campo próprio de conhecimento e efetuação. O registro e
transmissão de informações pela escrita tiveram um papel crucial na evolução e difusão de
conhecimentos entre povos e gerações (DIAMOND, 2002).
O desenvolvimento da escrita foi, portanto, um dos maiores avanços tecnológicos da
história, transformando a relação entre o homem, sua ancestralidade e a experiência imediata.
Em relação aos mitos, cuja condição maior de perpetuação estava ligada justamente a sua
oralização ritual e aos elementos que compunham suas demais dimensões (imagética, sonora,
performática etc.), bem como a algumas estratégias de fixação mnemônica (como a métrica e
a rima), houve uma gradual substituição de seu papel de depositário da memória coletiva,
perdendo, nessa passagem, parte de sua força religiosa original. Nessa transição, os mitos
desenvolvem-se enquanto narrativas nas quais a condição humana se impõe como elemento
de construção e reflexão. A fábula, célula essencial de qualquer narrativa, seria o correlato
narratológico do mito: sua unidade mínima, a ressonância original e culturalmente
circunscrita de arquétipos ancestrais a serem tramados pelos recursos e talentos dos
narradores, com vistas a atingir seu público por meio da elaboração estética de temas
ancestrais.
Embora situada na latitude privilegiada por coordenadas climáticas e fluxos humanos,
a Grécia possuía (e possui) uma geografia acidentada e pouco fértil. Ainda assim, constitui
um dos melhores exemplos da forma como os intercâmbios, aliado a características similares
de diferentes culturas, colaboraram para o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente,
83

para transformações no pensamento e no campo social, político, religioso e estético. A
história da formação da cultura grega é marcada por sua fragmentação geográfica e pela
variedade de culturas que coabitaram, de forma pouco pacífica, seu acidentado território.
Resultado de intercursos migratórios e ocupações sucessivas, em que se destacam povos como
os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios, a civilização grega tem sua gênese históricomitológica em meados da chamada Idade do Bronze, entre 1600 e 1050 a.C., período em que
floresceu a civilização micênica. Foi nesse período que Homero situou os fatos narrados na
Ilíada e na Odisseia, obras que serviram de guia ético e espiritual para o alinhavo de uma
cultura23 cujas origens remontam a uma longa e poderosa plasmação de elementos de origens
diversas, e que nela encontraram sua configuração mais brilhante e duradoura (BRANDÃO,
1986).

(...) a história da educação grega coincide substancialmente com a da literatura. Esta
é, no sentido originário que lhe deram os seus criadores, a expressão do processo de
autoformação do homem grego. Independentemente disto, não possuímos nenhuma
tradição escrita dos séculos anteriores à idade clássica além do que nos resta dos
seus poemas. Assim, mesmo tomando a história no seu mais amplo sentido, uma só
coisa nos torna acessível a compreensão daquele período: a evolução e a formação
do Homem na poesia e na arte. A História determinou que só isto ficasse da
existência inteira do Homem. Não podemos traçar o processo de formação dos
Gregos daquele tempo senão a partir do ideal de Homem que forjaram (JAEGER,
1995, p. 18-19).

3.2. Mímese épica: mito e narrativa

O mito é como um organismo: desenvolve-se, transforma-se e se renova sem cessar.
É o poeta que realiza essa transformação. Mas não a realiza em obediência a um
simples desejo arbitrário. O poeta estrutura uma nova forma de vida para o seu
tempo e interpreta o mito de acordo com as suas novas evidências interiores. O mito
só se mantém vivo por meio da contínua metamorfose de sua idéia. Mas a idéia nova
é transportada pelo veículo seguro do mito (JAEGER, 1995, p, 96).
É poeticamente que o homem habita esta terra. (HÖLDERLIN, 1994, p. 16-17)

23

Segundo J. P. Vernant, um dos principais defensores da teoria pan-helenista – que investiga a formação da
Hélade sob um prisma conjuntivo, aglutinador e sistêmico -, outros pontos essenciais dessa “costura” foram os
Jogos Olímpicos e o Oráculo de Delfos (VERNANT, 2008).
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Em 1870, o aventureiro alemão Heinrich Schliemann, obcecado pela obra de Homero
e ansiando fama e fortuna, lançou-se numa empreitada pessoal em busca da Tróia mítica.
Após reunir recursos de forma mirabolante, partiu para a costa do Mar Egeu orientado pelas
pistas encontradas na Ilíada e na Odisseia. Escavações profundas no nordeste da Turquia
revelaram indícios incontestáveis de uma antiga cidade soterrada. A descoberta de um baú
cheio de peças em ouro deu-lhe a certeza de ter encerrado sua busca: tratava-se do tesouro de
Príamo, rei de Tróia, e aquelas deviam ser as jóias usadas por Helena, a mulher por quem,
supostamente, gregos e troianos lutaram. A notícia do achado despertou o interesse da
imprensa e pareceu realizar os sonhos do proto-arqueólogo. Entretanto, a datação das jóias
revelou que Schliemann fora fundo demais no passado: tratava-se de um tesouro mil anos
anterior à provável época da guerra retratada na Ilíada, ocorrida durante a era do bronze
tardio, no século XIII a.C. O obstinado alemão havia encontrado não uma, mas nove Tróias,
sobrepostas em sucessivas camadas históricas e geológicas. A Tróia de Homero encontrava-se
dois ou três níveis acima.
Embora parcialmente desastrada (alguns sítios arqueológicos foram destruídos pelas
máquinas), a escavação de Schliemann não apenas determinou a localização exata da cidade
lendária como revelou a existência de outras, construídas e destruídas antes e depois. A
posição intermediária da Tróia homérica inspira uma analogia com o destino da própria obra
que a consagrou, bem como dos personagens e eventos que a constituem. A captura literária
efetuada pelo poema épico refrata uma ressonância histórica e material e inaugura uma nova
cadeia de ressonâncias, agora no plano simbólico, narrativo e estético. Das ressonâncias da
Tróia material, anteriores ou posteriores ao registro de Homero, pouco se sabe. Já do poema
que representa a gênese da tradição literária do ocidente, suas ondas nos chegam até hoje,
após banharem, agitarem e inspirarem as praias de gerações sucessivas.
A Ilíada e a Odisseia são materializações literárias de mitos arcaicos e narrativas orais,
a cujas estruturas arquetípicas mesclam-se elementos éticos e narrativos resultantes do rico e
heterogêneo caldo cultural da Hélade. As obras de Homero são um triunfo em termos de
estética e formalismo: além da riqueza profusa de seu conteúdo imagético e da engenhosidade
de sua narrativa, cujo estofo mítico e encadeamento de episódios constituem os ancestrais de
toda a literatura ocidental, colaboraram na criação de uma identidade nacional para o mundo
grego, constituído de uma diversidade de povos e elementos culturais cuja língua tornou-se o
fator comum. Foi o alinhavo virtual de um território tão fragmentado e internamente belicoso
que possibilitou a formação de uma cultura tão vigorosa (BRANDÃO, 1986).
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O pathos do sublime destino heróico do homem lutador é o sopro espiritual da
Ilíada. O ethos da cultura e da moral aristocrática encontra na Odisseia o poema da
sua vida. A sociedade que produziu aquela forma de vida desapareceu sem deixar
qualquer testemunho para o conhecimento histórico, mas sua representação ideal,
incorporada na poesia homérica, converteu-se no fundamento vivo de toda cultura
helênica. Hölderlin disse O que permanece é obra dos poetas. Este verso exprime a
lei fundamental da história da educação helênica. As suas pedras fundamentais estão
na obra dos poetas. A poesia grega desenvolve, com plena consciência, de degrau
em degrau e em crescente medida, o seu espírito educador (JAEGER, 1995, p. 66).

A viagem de Ulisses, retornando à Ítaca, sua terra natal, após os dez anos do cerco e
destruição de Tróia, é o protótipo literário da jornada do herói. Homero (cuja existência como
indivíduo é questionada) plasmou séculos de narrativas orais sobre a batalha ocorrida
quatrocentos anos antes e deu-lhes um destino imortal, assegurado pela beleza e técnica de
seus versos, pela construção narrativa, pela força dos personagens e pela condensação de
elementos históricos, míticos e estéticos que refletem vibrações comuns a procedimentos
mágicos e poéticos. Como oficiante da mímese, realiza um percurso distinto de magos,
sacerdotes e reis, mas preserva-os enquanto personagens de uma obra cuja força atravessa
milênios, nos quais as instituições do sacerdócio e da realeza sofreram dramáticas
transformações:

O coração do poeta está com os homens que representam a elevação da sua cultura e
costumes, e isso se percebe passo a passo. A contínua exaltação que faz das suas
qualidades tem, sem dúvida alguma, uma intenção educativa. O que deles nos diz é
para ele um valor em si; (...) constitui uma parte essencial da superioridade dos seus
heróis. A sua forma de vida é inseparável da sua conduta e das suas maneiras e
outorga-lhes uma dignidade especial, que se manifesta através das suas nobres e
grandes façanhas, e da sua atitude irrepreensível ante a felicidade e a miséria alheias.
O seu destino privilegiado está em harmonia com a ordem divina do mundo e os
deuses lhe dispensam a sua proteção (JAEGER, 1995, p. 44).

Os ideais de nobreza e virtude guerreira, constantes na obra de Homero e encarnados
em personagens de origem nobre ou sobre-humana, bem como a relação entre homens e
divindades, dão vistas à intrínseca relação entre o poeta e seus ancestrais miméticos: embora
distintos na aplicação, seus princípios mantêm-nos ligados pela vocação ordenadora e
divinatória. A faculdade interventiva e utilitária, traço basilar da palavra mítico-religiosa, é
subsumida pela natureza estético-expressiva da palavra poética, permanecendo a ela
subordinada: o que não impede ao poeta ambicionar a irradiação espiritual e material de sua
obra, de modo a interferir mimeticamente na realidade histórica, pela força da exemplaridade.
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O que se destaca nesse momento da trajetória da mímese é a manifestação de
elementos estéticos e narrativos por uma ação específica do logos. Diferenciando-se dos
demais oficiantes miméticos, o poeta abdica, por desinteresse ou incapacidade, dos efeitos
práticos e da intervenção utilitária de seu ofício: seu encantamento é com a própria palavra e
seus recursos. No entanto, segundo Cortázar (2006), é nesse desinteresse que reside a ambição
maior do poeta: ao deslocar a palavra de sua denotação mítica original, tornando-a portadora e
veículo do “belo”, anseia secretamente tornar-se o próprio deus, investido da mesma potência
criativa e ordenadora que credita às divindades.
Segundo Pascal Quignard (1999), “a ode na língua grega quer dizer ao mesmo tempo
o caminho e o canto” (p. 131). Se ao poeta cabe a denominação de aedos (e sendo a Odisseia
um canto de retorno à pátria) é possível ver em Ulisses (Odysseus) um alter ego do próprio
Homero, ou das vozes que sob seu nome se reúnem. Se a guerra de Tróia assinala o momento
em que diferentes povos são unidos para combater um inimigo comum, constituindo a lastro
do que viria a ser denominado de povo grego, é em seu canto de retorno que o poeta celebra a
nostálgica jornada rumo à pátria distante. O poeta, assim como o herói, empreende uma
batalha que amplia e fortalece as fronteiras do seu mundo para, em seguida, vagar por esse
mesmo domínio em busca de seu ponto de partida. Nesse percurso, precisa passar por
tentações, privações e perigos, sendo despojado de suas conquistas para se assenhorear
daquilo que lhe pertence e tornar-se quem é de fato. É o “retorno ao pátrio”, a condição para o
“livre uso do próprio” do qual nos fala Hölderlin em suas considerações sobre o processo
formativo dos gregos antigos como um exemplo a ser observado pelos modernos, ou
hespéricos24.

A grande epopéia não representa apenas um progresso imenso na arte de compor um
todo complexo e de amplo traçado; significa também uma consideração mais
profunda dos conteúdos íntimos da vida e dos seus problemas, o que eleva a poesia
heróica muito acima da sua esfera original e outorga aos poetas uma posição
espiritual completamente nova, uma função educadora no mais alto sentido da
palavra. Ele já não é um simples divulgador impessoal da glória do passado e de
suas façanhas. É um poeta no sentido pleno da palavra: intérprete e criador da
tradição (JAEGER, 1995, p. 73).

Quignard (1999) localiza no Canto XII da Odisseia a primeira ocorrência do termo
analyse em um texto grego: após passarem incólumes pela ilha onde as sereias cantavam
24

“O moderno é, para Hölderlin, o ‘hespérico’, isto é, o homem que habita vertiginosamente uma espera, uma
véspera” (CAVALCANTI in HÖLDERLIN, 1994, p. 65).
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sobre os ossos dos homens que a elas sucumbiram, os marinheiros desamarram Ulisses do
mastro onde ordenara ser preso. Atado por fortes cordas, Ulisses foi o único mortal a
sobreviver ao canto mortífero e, para isso, exigiu que dois de seus homens apertassem ainda
mais o cordame cada vez que pedisse para ser solto. Embora toda tripulação estivesse com os
ouvidos tapados por cera, suas ordens foram cumpridas. Somente quando se fez o silêncio –
curiosamente reconhecido por todos – é que os marinheiros o desamarram. Quignard assinala
a utilização do verbo anelysan para designar a libertação de Ulisses das cordas que o
pouparam do letal fascínio exercido pelo canto mítico que, segundo ele, “enche o coração do
desejo de ouvi-lo” (QUIGNARD, 1999, p. 39).
Relacionando esse trecho com o conascimento de mito e linguagem proposta por
Cassirer, cujo campo de formulação simbólica parte da denotação obsedante da palavra
mítico-religiosa, se desenvolve consoante à progressão evolutiva de divindades momentâneas,
especiais e pessoais, e se desloca e autonomiza mediante o surgimento do recurso conotativometafórico – do qual resultam a linguagem poética, a lógica discursiva e o pensamento
analítico-sintético –, salta aos olhos a potência seminal da obra de Homero. A esse propósito,
diz Jaeger:

Se percorrermos com discernimento casos de intervenção divina na épica homérica,
veremos um desenvolvimento espiritual que vai desde as intervenções exteriores e
esporádicas, que poderão pertencer aos usos mais antigos do estilo épico, até a
condução contínua de certos homens por uma divindade. Assim Ulisses é guiado
por inspirações de Atena, sempre renovadas (JAEGER, 1995, p. 79).

O herói-poeta, conhecedor do encanto aliciante da palavra mítica, também lhes sabe os
perigos: para escutá-la sem sucumbir ao seu jugo faz-se necessário, além de astúcia e
coragem, estar irreversivelmente preso por laços humanos, atado a um compromisso com seus
semelhantes em nome de uma busca que a todos inclua. Sua responsabilidade, como capitão e
guia espiritual, é conduzir sua embarcação e seus semelhantes de volta para casa, numa
jornada que patenteia e equaliza o conflito entre deliberações divinas e arbítrio humano,
condicionado, este último, ao recuo gradativo das primeiras. No entanto, não é se tornando
surdo às divindades que o poeta-herói avança em sua empreitada: sem a escuta do divino, o
homem está à deriva de si mesmo. Mas sua escuta precisa comportar a dimensão humana,
senão tê-la como finalidade: salvar a si e aos seus da atração voraz do divino, do canto
fulminante que aniquila o arbítrio e a vontade, mas sem o qual o coração do homem
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permanece vazio. Não por acaso, é a feiticeira Circe, que no episódio anterior transformara os
marinheiros em porcos e os mantivera cativos de seus encantos por anos, quem adverte
Ulisses do perigo que as sereias representam. É da própria palavra mítica ou divina que o
herói-poeta adquire meios para dela se desvencilhar – ou a ela não sucumbir, prenunciando
sua latente potência metafórica. E é preciso escutá-la de cabeça erguida, precavido quanto à
fragilidade humana diante do divino, mas consciente da dependência de ambos em relação à
palavra que aprimora tanto homens quanto deuses.
Na longa espera pelo retorno de seu esposo, Penélope vê-se obrigada a acatar a
tradição que lhe impõe eleger o substituto do rei de Ítaca. Para adiar o cumprimento da lei
arcaica, interpõe a esse dever a tarefa de tecer um manto: no entanto, aquilo que durante o dia
suas mãos executam, à noite desfazem, tornando a atividade interminável. Descoberto seu
estratagema e forçada a escolher entre os insolentes candidatos, afirma desposar aquele que
armar o arco de Ulisses e atirar com precisão uma flecha entre os aros de machados alinhados.
Um a um, os pretendentes falham na tentativa de dobrar a arma e prender a corda que
dispararia a flecha eletiva. Ulisses, que já retornara e assistia à cena, disfarçado de mendigo
por ação de Atena, aproxima-se, toma o arco e silencia o escárnio dos demais não apenas ao
conseguir armá-lo e assim revelar quem era, mas por desferir flechas certeiras que matam, um
a um, todos os pretensos rivais.
Na tradição mítico-religiosa grega, Apolo é o deus do arco e da lira, que lhe foi dada
por Hermes como compensação pelo furto de seu gado. De um dos animais roubados, o deusmensageiro retirou a tripa que, atada ao casco vazio de uma tartaruga, emitiu o som que
encantou o deus-luminoso (QUIGNARD, 1999). O herói Ulisses, ao armar seu arco, assumir
sua identidade e matar seus inimigos – revelando e reavendo sua majestade –, equivale ao
poeta Homero, que arma sua lira, dispara palavras e frases e elimina a barbárie cacofônica que
ameaça a eufonia formativa, a medida da corda tesa que aloca e sustenta o humano entre a
bestialidade caótica dos instintos e a totalidade arbitrária do divino.

Essa teodicéia paira sobre a totalidade do poema. A mais alta divindade é para o
poeta uma força sublime e onisciente que se encontra acima dos esforços e
pensamentos dos mortais. A sua essência é o espírito e o pensamento. Não se
compara às paixões cegas que arrastam consigo as faltas dos homens e os fazem cair
nas redes de Ate. É através deste prisma ético e religioso que o poeta encara os
sofrimentos de Ulisses e a hybris dos pretendentes, expiada com a morte. Toda a
ação decorre até o fim invariavelmente em torno deste problema (JAEGER, 1995, p.
82).
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Além de Homero, é fundamental destacar também as obras de Hesíodo, como a
Teogonia e Os Trabalhos e os Dias. Embora a obra de Hesíodo seja cronologicamente
posterior à de Homero (ambas nos séculos IX e VIII a.C.) e a absorva como exemplo para sua
produção poética, há diferenças significativas entre elas. Originário do campo, o poetaagricultor Hesíodo esforçou-se por conciliar o modelo homérico, em seus atributos formais e
espirituais, com questões relacionadas ao cotidiano camponês, principalmente no tocante a
questões de trabalho e justiça, o que lhe valeu o epíteto de “profeta do direito” (JAEGER,
1995).

Toma isto em consideração: atende à justiça e esquece a violência. É o uso que Zeus
impõe aos homens: os peixes e os animais selvagens e os pássaros alados podem
devorar-se uns aos outros, porque entre eles não existe o direito. Mas, aos homens,
concedeu ele a justiça, o mais alto dos bens (HESÍODO apud JAEGER, 1995, p.
97).

É Hesíodo quem organiza os mitos das divindades, sistematizando de forma sucessiva
suas gerações e atribuindo-lhes um sentido moral que culmina na instituição dos deuses
olímpicos. Sob o comando de Zeus, este panteão representaria a vitória das divindades
civilizatórias sobre o caos original e os deuses primitivos e cruéis. Essa linha de evolução
divina é curiosamente contrastada com a linhagem involutiva traçada em Os Trabalhos e os
Dias, onde a trajetória das gerações humanas é conduzida de uma era de ouro original à do
bronze e, por fim, à idade do ferro, num declínio que reflete a perplexidade do poeta em
relação à decadência dos valores divinos e heróicos ao longo do processo de substituição
histórica da realeza pela aristocracia, à qual sucederam os tiranos (BRANDÃO, 1986).
Esse percurso da mímese poética, em que um poeta pranteia os valores dignificados
pelo antecessor e inverte a axiologia material dos períodos históricos (já que a idade do ferro
seria tecnologicamente superior à do bronze), expressa a peculiar condição desse oficiante
mimético que, exilado em sua própria época, faz da palavra sua pátria e reinstitui uma
soberania decaída por meio do recurso estético. Os poetas trágicos, seus herdeiros em
linhagem e estatura, retomaram esse caminho no contexto da democracia ateniense,
proporcionando, a uma platéia composta pelos incipientes cidadãos, a mais alta expressão
espiritual do conflito entre os valores do passado e as exigências oriundas das transformações
históricas e sociopolíticas.

90

Outra distinção significativa entre Homero e Hesíodo é o fato deste nomear-se como
porta-voz dos deuses, privilégio proporcionado pelas musas que o autorizam a “dizer
verdades”. Diferente do parâmetro ético-político de Homero, sustentado no confronto entre o
heroísmo guerreiro e o arbítrio divino, a poesia de Hesíodo tem um autêntico tom
moralizante, religioso e didático (SOUZA, 2003). Além de assumir a mediação entre os
homens e as divindades (com o salvo conduto concedido pelas musas), em Os Trabalhos e os
Dias o poeta lança um olhar crítico em relação a sua própria época, alinhando seu canto
pessoal à tradição mítico-religiosa.

Hesíodo é o primeiro poeta grego que fala do seu ambiente em seu próprio nome.
Deste modo ergue-se acima da esfera épica, que apregoa a fama e interpreta as
sagas, até a realidade e as lutas atuais. Vê-se claramente no mito das cinco idades
que ele considera o mundo heróico da epopéia um passado ideal, ao qual contrapõe a
presente idade do ferro. No tempo de Hesíodo o poeta esforça-se por exercer uma
influência direta na vida. Surge aqui pela primeira vez uma pretensão a guia, que
não se fundamenta numa ascendência aristocrática nem numa função oficial
reconhecida. (...) No entanto, é com Hesíodo, o primeiro dos poetas gregos a
apresentar-se com a pretensão de falar publicamente à comunidade, baseado na
superioridade do seu conhecimento, que o helenismo se anuncia como uma época
nova na história da sociedade. É com Hesíodo que começa o domínio e o governo do
espírito, que põe o seu selo no mundo grego (JAEGER, 1995, p. 105).

Enquanto a obra de Homero reconstitui fatos históricos pelo prisma do mito heróico, a
Teogonia de Hesíodo organiza e ordena o vasto panteão de divindades resultante de um
processo formativo milenar. Ambos principiam, para a história ocidental, o registro escrito de
narrativas e mitos da tradição oral, apropriando-se de elementos distintos e unificando-os por
meio da mímese poética. Com isso, também lhes cabe a primazia de uma promissora
ramificação do percurso mimético, onde o componente estético, outrora subsidiário das
dimensões mágica, religiosa, monárquica ou aristocrática, e o logos, enquanto potência
especulativa e organizadora do pensamento, encontram seu domínio inaugural:

Na epopéia manifesta-se a peculiaridade da educação helênica como em nenhum
outro poema. Nenhum outro povo criou por si mesmo formas de espírito
comparáveis àquelas da literatura grega posterior. Dela nos vêm a tragédia, a
comédia, o tratado filosófico, o diálogo, o tratado científico sistemático, a história
crítica, a biografia, a oratória jurídica e panegírica, a descrição de viagens e as
memórias, as coleções de cartas, as confissões e os ensaios (JAEGER, 1995, p. 64).
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3.3. Tradição mítico-religiosa

Para enveredarmos na especificidade da poesia trágica como expressão de múltiplas
dimensões do percurso mimético, na qual reverberam elementos míticos, rituais, religiosos,
sociopolíticos, narrativos, performativos e estéticos, convêm abordar dois cultos de grande
importância para a relação entre sagrado e o estético: os Mistérios de Elêusis e o Dionisismo.
Antes, porém, faz-se necessário compreender melhor a relação do povo grego com
seus mitos, bem como sentimentos, instituições e práticas associadas. Segundo o helenista
Karl Kerényi, para o grego antigo, mythos designava aquilo que na atualidade se entende
como palavra, enunciado, discurso, narrativa. No entanto, se para o discurso científico mito
denota fabulação, alegoria e falseamento, para os antigos expressava a verdade das origens e o
fundamento incontestável da vida, tornada sagrada por essa revelação. Como enunciador do
mythos, o poeta desempenhava um papel mais destacado que sacerdotes e reis, por ser aquele
através de quem a verdade (aletheia) se manifestava (AZEVEDO, 2008).
Para Kerényi, o sinônimo que melhor traduz o papel do mythos no modus vivendi do
grego antigo é logos, ao menos até o século XIII a.C.: o mesmo termo que em Platão se torna
“razão” e em Aristóteles resulta na “lógica”; aquilo que para os cristãos se transubstancia em
“cristo” e que atestará, para o discurso científico, a veracidade dos seus postulados. A força
formuladora do pensamento e do espírito, tornada princípio gerativo e ordenador: a mesma
potência que faculta aos poetas “escutar o canto das sereias sem a ele sucumbir” e os faz
eleito pelas musas, que lhes inspiram a “só proferir verdades”. No subcapítulo seguinte, o
tortuoso trajeto do logos e suas distintas acepções serão retomados.
Mas a especificidade do percurso grego em sua relação com o sagrado se dá
justamente por essa sinonímia inaugural: se mythos e logos se equivalem como enunciadores
do fundamento veraz da existência, suas derivações práticas, institucionais e espirituais
guardam sinais desse parentesco. Se na tradição oral a noção de verdade se relacionava com a
memória, equivalendo àquilo que não era esquecido (a = negação / lethéia = relativo a lethes,
o rio infernal do esquecimento), o poder ordenador do logos se fazia um atributo
imprescindível. Era por meio da métrica e de outros recursos mnemônicos que os aedos
fixavam os poemas nos quais formulavam e transmitiam o legado dos antigos. Outro fator
considerável era a relação entre o poeta e a audiência, marcada pela performance do cantor
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diante do público reunido: a impressão sensível coletiva resultante de sua figura e de sua
emissão vocal acentuava a simbiose entre o sagrado, o estético e a dimensão sociopolítica
(AZEVEDO, 2008).
Obviamente, o aedo não era o criador das práticas rituais, originadas de procedimentos
mágico-animistas e sacralizadas pelo que se convencionou denominar de “pensamento
religioso”. Sua destacada importância no mundo grego antigo se dava por sua mobilidade e
pela difusão de mythos entre os diversos coletivos que habitavam o acidentado território
coberto pela mesma língua. Dessa forma, cumpria efetivamente um trajeto metafórico: além
de mover-se constantemente entre os povos, transportava consigo as narrativas que
fortaleciam um sentimento de pertença, ainda que conflituoso, a uma mesma cultura.
No entanto, segundo Kerényi, a compreensão das práticas e do que se denomina
“sentimento religioso” na Hélade não se efetiva por meio do significado usualmente atribuído
à palavra religião. Embora compatível com a sutura espiritual realizada por meio do deâmbulo
poético do aedo, a raiz etimológica religare, proposta pelos pensadores cristãos Tertuliano e
Lactâncio nos séculos I e II, condiciona a experiência do sagrado a um retorno ao divino ou a
uma unidade pregressa, cuja dissociação original é representada, na mitopoética bíblica, pela
expulsão do Jardim do Éden. De acordo com o helenista, esse sentido não se aplica a uma
cultura politeísta e portadora de uma mitologia tão profusa, em cujas similaridades, a despeito
da contínua remissão a um passado glorioso, distinguem-se com clareza não apenas o divino e
o humano, mas as potências singulares da cada cidade-estado. Conquanto os gregos antigos
não possuíssem uma palavra específica para o que se convencionou denominar “religião”, a
acepção de Cícero, cunhada no século I a.C., que propôs radicá-la em relegere – ou “ler de
novo” – parece aproximar-se melhor da relação entre o grego antigo e suas divindades
(AZEVEDO, 2008).
Nessa acepção, o vocábulo religio prescreve o conjunto de obrigações do cidadão
junto ao governo, aí incluído o culto aos deuses. Essa prescrição tinha como prerrogativa uma
prática contínua, atenta e rigorosa, na qual a estreita relação entre o indivíduo e o coletivo –
representado na figura do Estado – era ritualisticamente reforçada (AZEVEDO, 2008). Por
outro lado, a dimensão imanente da “religiosidade” grega, a despeito da crença nos deuses e
nos rituais que o corroboravam, parece conter os germes do que eclodirá na proliferação
exuberante de obras estéticas e filosóficas. Ou seja: embora o “ler de novo” exprima a
conscienciosidade imprescindível à execução de rituais e à observância dos mitos como
exemplos de valores e conduta, sugere também uma atitude ativa e reflexiva diante do
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sagrado, como se de cada nova leitura novos sentidos pudessem emergir, destituindo qualquer
sobrecódigo ou acepção transcendente. A gradual distinção entre mythos e logos ao longo do
percurso do pensamento grego, no qual a inexistência de livros sagrados é uma exceção entre
os povos letrados da antiguidade, evidencia a predominante imanência de sua religiosidade.
Aliás, se formos considerar a “sacralidade” de Homero e Hesíodo, encarnações
literárias do logos e do mythos e veiculadores da aletheia, torna-se evidente a relação
específica do grego antigo com suas divindades e heróis, ao menos nos elementos que
antecipam a gradual dissociação entre os dois termos. Se em outras culturas a autoria dos
textos sagrados é creditada às próprias divindades ou a intermediários, cuja única função
consiste em transcrever a “palavra divina”, entre os povos da Hélade essa sacralidade resulta
de sua origem humana, e a ela permanece atrelada. A dúvida quanto à existência de Homero é
uma questão da modernidade, e sobre Hesíodo há não apenas registros biográficos, como o
testemunho autoexpressivo de sua própria obra. Ou seja, os livros sagrados da antiga Grécia
eram preenchidos pela palavra humana, onde atributos imagéticos, narrativos, rítmicos e
eufônicos eram os responsáveis por assegurar sua permanência e atestar veracidade. Mesmo
que não se tratasse de alegar a criação dos deuses pelos poetas – já que os deuses inspiravam e
guiavam os poetas na construção da obra que a ambos consagrava –, salta aos olhos a
diferenciada expressão dos elementos estéticos e reflexivos, o que conduziu, pelo poder da
metáfora, a poesia grega à emancipação gradual da denotação mítica e proporcionou a
formulação abstrata da linguagem filosófica. A poesia trágica captura com excelência o
conflito intrínseco a essa disputa de extremos, localizado entre o humano e o divino.
De acordo com Kerényi, os momentos mais expressivos da relação com o sagrado
eram as festividades, quando as divindades compartilhavam o mesmo espaço que os humanos.
Embora sedutora, a tentação de atribuir a esses episódios o sentido de religare deve ser
evitada sob o risco de uma interpretação precipitada: afinal, ao instituir a noção de metron, ou
de uma medida humana, os gregos da era clássica foram precisos quanto ao espaço do divino
e do humano, e mesmo nas intersecções proporcionadas pelos períodos de mútua celebração,
a demarcação de ambos os territórios, bem como suas potenciais especificidades, eram traços
constitutivos da relação com o sagrado (AZEVEDO, 2008). Não é toa que o herói trágico, que
personifica a quebra do metron pela mescla de humano e divino, deve ser exemplarmente
golpeado em sua desmedida.
Entretanto, dentre as divindades as quais eram dirigidos os rituais que pautavam o
cotidiano, fortaleciam o senso de coletividade, reafirmavam as fronteiras entre o humano e o
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divino e culminavam nas celebrações coletivas, algumas manifestavam justamente a
contiguidade entre ambas as esferas, dado o caráter cíclico ou híbrido de sua mitopoética,
manifesto nos eventos e práticas a elas consagradas. Essas divindades de fronteira e transição
transportavam o humano para a esfera divina e vice-versa, numa comunhão temporária que
assegurava a homens e deuses, na evidência de um intercâmbio constitutivo, o subsequente
endosso de suas condições específicas. Dentre aquelas que proporcionavam esse tipo de
dissolução temporária de fronteiras, as que mais se relacionam com nosso tema de estudo são
Deméter e Perséfone, no culto intitulado “Mistérios de Elêusis”, e as celebrações votadas a
Dioniso.
Convém mencionar outro aspecto da religiosidade grega ressaltado por Kerényi: a
função do olhar na relação entre homens e deuses. Dentre as atividades desenvolvidas durante
os festejos, se destacavam as provas esportivas – dos quais o ápice eram os jogos olímpicos –
e os sacrifícios. Nos primeiros, o homem se dava a ver aos deuses; na segunda a relação se
inverte. Na mutualidade desse olhar resulta sua imagem do sagrado: uma mescla de veneração
e expiação, da qual a ruptura transitória proporcionada pelas divindades de fronteira pode nos
fornecer a chave para a compreensão (AZEVEDO, 2008).
Nos Mistérios de Elêusis25, Perséfone, filha de Deméter, a deusa da fertilidade, é
raptada por Hades, senhor do mundo subterrâneo. Segundo o mito, Deméter, enlutada, deixa
de ordenar o crescimento das colheitas, tornando a terra árida e desértica. Famintos, os
homens reclamam com Zeus e ameaçam suspender orações, oferendas e sacrifícios votados ao
deus do Olimpo. Aborrecido, ele obriga Hades a devolver Perséfone. Este assente, mas antes a
convence a engolir uma semente de romã, o que assegura seu retorno cíclico ao mundo dos
mortos. Dessa forma, Perséfone passa um terço do ano em companhia do senhor do
subterrâneo e o restante sobre a terra, junto a sua mãe, que então permite a ressurreição da
vida vegetal. Esse mito representa e celebra a fertilidade, a passagem das estações do ano e,
num sentido mais amplo, da própria vida que ressurge após a morte (BRANDÃO, 1986).
Segundo Brandão (1986), dentre as doutrinas referidas com “mistérios”, os eleusinos
eram o mais significativo, por conta de larga veneração e popularidade de Deméter entre os
povos da Hélade, cujo culto “prolonga o (...) das Grandes Mães do Neolítico, e, por isso
mesmo, outros grandes mistérios lhe eram consagrados” (p. 295). Menciona a existência de

25

Segundo Brandão (1986), “Eleusís do verbo érkhesthai, ‘vir, chegar’, é a vinda, a chegada. Talvez o ponto de
encontro. No Novo Testamento, Ap 7,52, sob forma proparoxítona, (...), significa a ‘vinda’ de Jesus Cristo” (p.
291).
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um Hino Homérico a Deméter, que serviria de base para o culto à deusa no santuário de
Elêusis:

Nele a deusa da augusta da terra é proclamada a maior fonte de riqueza e alegria.
Com efeito, quando Deméter recuperou, por dois terços do ano, a companhia de
Perséfone, a deusa devolveu (...) o grão da vida que ela própria, em sua cólera
dolorosa, havia escondido. (...) Deméter é, pois, a Terra-Mãe, a matriz universal e
mais especificamente a mãe do grão, e sua filha (...) o grão mesmo de trigo, alimento
e semente, que, escondida por certo tempo no seio da terra, dela novamente brota em
novos rebentos, o que, em Elêusis, fará da espiga símbolo da imortalidade
(BRANDÃO, 1986, vol. I, p. 285).

As celebrações eleusinas comportavam desde interdições alimentares e sexuais até sua
completa liberação, num procedimento de contaminação mimética que evidencia
prerrogativas mágico-animistas mescladas a elementos religiosos. Outro momento de grande
importância nos rituais eleusinos eram as disputas atléticas, consideradas as mais antigas da
Grécia. Segundo Brandão (1986), os vencedores recebiam gêneros vegetais relacionados com
a deusa: medidas de trigo sagrado, colhidos nas planícies onde, de acordo com o mito, a
semente sagrada foi inicialmente plantada.
A íntima relação entre as forças de fecundidade e destruição, bem como a passagem
cíclica dos seres pelos mundos dos vivos e dos mortos, era ritualizada na encenação do mito.
Perséfone (ou Core) é o grão, a semente, a heroína da saga que representa o processo através
do qual a vida ressurge da morte. Em seu ciclo, a semente desce ao mundo dos mortos, de
onde, por meio de sua destruição, do seu despedaçamento, retorna em uma nova vida e gera
novas sementes, numa sucessão infinita. Para que a heroína cumprisse seu percurso, no
entanto, era imprescindível que houvesse condições favoráveis: sua mãe, Deméter, representa
as variações climáticas que proporcionam seu ressurgimento, numa relação simbiótica que
mimetiza e amplifica o próprio ciclo da semente e envolve ambas as divindades num mesmo
mistério (BRANDÃO, 1986).
A encenação do mito, um ritual onde é possível detectar alguns dos ancestrais do culto
a Dioniso e do próprio teatro, era encabeçado por uma estátua de Iaco ou Baco, o avatar de
Dioniso em Elêusis. Segundo Brandão (1986), Iaco era o “grito ritual dos iniciados (...), e
esse grito acabou por tornar-se um deus26”, cuja função era guiar os participantes ao longo do
ciclo relacionado aos Mistérios. (vol. I, p. 299) Um sacerdote liderava a entusiasmada e
26

Aqui parece incidir a teoria sobre a origem simultânea e enformação paralela entre linguagem verbal e
divindades, proposta por Usener e desenvolvida por Cassirer (1985) em seu estudo.
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barulhenta procissão que, de archotes em punho, mimetizava a procura de Perséfone por
Deméter.
A participação feminina nesses cultos era de grande importância, justamente pela
correlação entre o ciclo da semente e a gestação, além da significativa presença de mulheres
no cotidiano agrário. Da preparação da terra, ao plantio, colheita e produção dos derivados
vegetais, até as diversas etapas das celebrações eleusinas – aí incluídos o luto pelo rapto de
Perséfone, sua encenação, a quebra de interditos e os ritos marcados pela liberação sexual,
festejando e estimulando o retorno da vida vegetal – as mulheres aí encontravam uma
oportunidade de escapar à repressão de gênero que caracterizava a cultura grega, na qual o
homem, a partir de certo momento, ocupou lugar destacado:

Como se tratava de uma festa de Deméter (...) a presença da mulher, ao menos em
algumas partes da festividade, conferia-lhe um regozijo especial e uma atmosfera de
luxúria báquica. Boas apreciadoras também do néctar dionisíaco, as mulheres (...)
entregavam-se (...) a gracejos licenciosos e gestos ousados, que a lei admitia (...)
(BRANDÃO, 1986, vol. I, p. 289).

Um dos aspectos mais relevantes desse culto, oriundo dos elementos que constituíam
sua sacralidade e que proporcionava aos iniciados o acesso a sucessivas camadas de seus
“mistérios”, era a ritualização relacionada ao domínio da língua grega. A repetição de
palavras e fórmulas verbais de cunho encantatório o vetava a estrangeiros e “‘deficientes de
linguagem’, quer dizer, aos que, por qualquer problema, não conseguissem pronunciar
corretamente as fórmulas rituais” (BRANDÃO, 1986, vol. I, p. 296). Provavelmente, a partir
da introdução da escrita e de sua utilização como tecnologia de registro, a memorização das
sentenças sagradas, bem como a transmissão oral de seu mitologema, deu lugar à capacidade
de leitura e escrita como ferramentas de aprofundamento nas esferas do sagrado. Para além de
sua íntima relação com o processo de sedentarização e aprimoramento tecnológico e social
dos povos gregos, o domínio da palavra, oral e escrita, reflete um passo significativo na
relação entre o sagrado e o estético, o sacerdote e o poeta.

Deméter se revela a grande deusa das alternâncias de vida e de morte, que
regularizam o ciclo da vegetação e de toda a existência. A deusa de Elêusis
simboliza uma fase capital na organização da terra: a passagem da natureza bruta à
cultura, da selvageria à civilização. Os símbolos sexuais que intervêm no curso da
iniciação evocam não só a fecundidade da união sexual, mas sobretudo uma garantia
para o mýstes de uma regeneração numa outra vida de luz e felicidade (BRANDÃO,
1986, vol. I, p. 303).
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Já no culto a Dioniso, além da íntima relação com os Mistérios Eleusinos (em uma das
versões do mito ele é filho de Perséfone com Zeus), celebra-se o entusiasmo e a embriaguez,
sendo ele o deus da uva, do vinho, do êxtase e da transformação. Enquanto os Mistérios de
Elêusis são ligados às forças reprodutivas, ao ciclo da vegetação e das estações do ano,
principais responsáveis pela renovação das condições que proporcionam a sobrevivência e
fornecem o alimento, Dioniso, embora um deus vegetal, veicula outra dimensão do sagrado na
experiência humana: a do entusiasmo e do êxtase. O vinho, bebida através da qual arrebata
seus devotos, expressa um refinamento nas relações entre o homem e o sagrado. Para além da
sobrevivência, obtida através dos rituais que asseguram a caça e a colheita, a relação com o
divino restitui a interligação entre todas as coisas existentes, dissolvendo o indivíduo na
divindade através da alteração de sua consciência e de suas percepções. O vinho, como um
derivado de origem vegetal, alimenta a alma, não o corpo (BRANDÃO, 1987). A simbologia
de ambos os cultos será incorporada ao cristianismo: no pão, os Mistérios de Elêusis, no
vinho, a seiva sagrada de Dioniso.
Ou talvez fosse mais adequado a seguinte distinção complementar: se nos Mistérios de
Elêusis celebra-se a ressurreição de uma divindade vegetal, encarnada nos gêneros
alimentícios que seu ciclo proporciona – mais notadamente a cevada e o trigo –
metaforicamente transposta para a dimensão da subsistência humana e, em maior escala, da
própria vida humana, tomada como corpo e espírito que ressurgem após a morte, no culto a
Dioniso a abolição da fronteira entre a vida e a morte, o humano e o divino, o indivíduo e o
uno-primordial é realizada em vida e materializada no processo da fermentação, que
transforma o cereal em pão e a uva em vinho. E é na embriaguez proporcionada por este
último que se celebra a epifania “dissoluta” deste deus, tão incômodo ao estável panteão
olímpico, embora predileto do próprio Zeus e a quem os homens recorrem para suportar as
atribulações de sua condição limitada.
Segundo o mito, parte do caráter subversivo e transgressor da divindade se deve à sua
origem tumultuada. A esse respeito, conta Brandão:

Consoante o sincretismo órfico-dionisíaco, dos amores de Zeus e Perséfone nasceu o
primeiro Dioniso, chamado mais comumente Zagreu. Preferido do pai dos deuses e
dos homens, estava destinado a sucedê-lo no governo do mundo, mas o destino
decidiu o contrário. Para proteger o filho dos ciúmes de sua esposa Hera, Zeus
confiou-o aos cuidados de Apolo e dos Curetes, que o esconderam nas florestas do
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Parnaso. Hera, mesmo assim, descobriu o paradeiro do jovem deus e encarregou os
Titãs de raptá-lo e matá-lo. (...) os Titãs atraíram o pequenino Zagreu com
brinquedos místicos (...) e espelho. De posse do filho de Zeus, os enviados de Hera
fizeram-no em pedaços; cozinharam-lhe as carnes num cadeirão e as devoraram.
Zeus fulminou os Titãs e de suas cinzas nasceram os homens (...). Na ‘atração,
morte e cozimento’ de Zagreu há vários indícios de ritos iniciáticos. Diga-se, logo,
que, sendo um deus, Dioniso propriamente não morre, pois que o mesmo renasce do
próprio coração. (...) Destarte, a ‘morte’ de Dioniso nada mais é que uma catábase
seguida, de imediato, de uma anábase (BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 117 e 118).

Dioniso retorna da morte para assumir a condição de Deus da transformação, da
embriaguez, do vinho e do drama. Isso se dá após uma segunda ou terceira gestação,
desenvolvida na coxa do próprio Zeus a partir do coração recuperado do filho predileto.
Segundo outras versões do mito, após o resgate do coração de Dioniso, ele teria sido entregue
por Zeus a outra amante, a princesa tebana Sêmele, que o engole e engravida do segundo
Dioniso. Para Brandão (1987), Sêmele é uma espécie de “deusa decaída”, substituída por
Deméter no sincrético processo de formação da religião grega: a origem de seu nome, que
significa “terra”, parece atestar isso. Mas essa segunda gestação sequer chegaria ao fim. A
ciumenta Hera, sempre atenta, se disfarça em ama e convence a princesa a pedir a Zeus que se
apresente “em todo seu esplendor”:

O deus advertiu a Sêmele que semelhante pedido lhe seria funesto, uma vez que um
mortal, revestido da matéria, não tem estrutura para suportar a epifania de um deus
imortal. Mas, como havia jurado pelas águas do rio Estige jamais contrariar-lhe os
desejos, Zeus apresentou-se-lhe com seus raios e trovões. O palácio de Sêmele se
incendiou e esta morreu carbonizada. O feto, o futuro Dioniso, foi salvo por gesto
dramático do pai dos deuses e dos homens: Zeus recolheu apressadamente do ventre
da amante o fruto inacabado de seus amores e colocou-o em sua coxa, até que se
completasse a gestação normal (BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 120).

Após sua terceira gestação e segundo nascimento, Dioniso é novamente enviado em
segredo, dessa vez para os cuidados de ninfas e sátiros. Na gruta onde foi criado em meio à
espessa vegetação, despontavam vindimas carregadas. Certa feita, o jovem deus espremeu
algumas uvas em uma taça de ouro e bebeu com as ninfas e sátiros, embriagando-se com o
néctar que os fez dançar vertiginosamente até caírem por terra, semidesfalecidos. Esta parte
do mito relaciona o tumultuado deus aos estados de alteração da consciência provocados pela
ingestão de substâncias de origem vegetal, cujo símbolo maior será o vinho. Outra façanha
atribuída a Dioniso foi o resgate de sua mãe, Sêmele, do reino dos mortos, o que o torna o
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único deus, além de Perséfone, a ter descido e retornado dos domínios de Hades
(BRANDÃO, 1987).
Para além das incursões infernais ou de suas qualidades psicotrópicas, Dioniso
perturba por ser um quase estrangeiro, um deus que, mítica e politicamente, se relaciona com
o agrário, destoando da pretensa organização, estabilidade e desenvolvimento dos centros
urbanos. Esse ponto será retomado mais à frente, ao tratarmos do desenvolvimento da polis.

Dioniso é um deus humilde, um deus da vegetação, um deus dos campônios. Com
seu êxtase e entusiasmo o filho de Sêmele era uma séria ameaça à polis aristocrática,
(...), ao status quo vigente, cujo suporte religioso eram os aristocratas deuses
olímpicos (BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 117).

Oriundos da mitologia e literariamente aplicados às narrativas épicas e aos dramas
trágicos, os conceitos de katábasis27 e diasparagmós28, podem servir como ferramentas para
relacionar o aspecto de transição e dissolução das fronteiras entre o humano e o divino na
tradição mítico-religiosa com o surgimento da poesia e do drama trágico. Relacionados a
estágios efetivos ou metafóricos da jornada do herói, indicam pontos de passagem, ou de
trânsito, entre o “ser” e o “não ser”: na catábase, a esfera cotidiana é abandonada, e o herói
ingressa em outra dimensão, ou no mundo dos mortos; na diasparagmós, o próprio corpo do
herói é estraçalhado e sua integridade física, condição mínima da individualidade, sucumbe ao
chamado das origens, embrionária das forças da criação e da destruição. O herói, para
concluir sua trajetória e consumar sua condição mítica, precisa não apenas transgredir a
ordem, mas ter em seu corpo as marcas dessa transgressão: precisa conhecer em vida o outro
mundo ou dele retornar após ser “feito em pedaços”, como se nesse trânsito transgressor
dissolvesse a fronteira que separa os dois mundos.
Embora a qualidade mais frequentemente associada a Dioniso seja a embriaguez
provocada pelo vinho, que o relaciona à uva e aos gêneros vegetais, a assídua companhia dos
sátiros e sua condição de patrono da arte dramática – especificamente da tragédia, cuja origem
etimológica remete a um “canto do bode” –, bem como alguns dos rituais realizados em seu
louvor, podem sugerir uma hierofania animal à divindade. A esse respeito esclarece Brandão:
27

“A respeito da katábasis, (...) sabe-se que esta configura o supremo rito iniciático: a catábase, a morte
simbólica, é a condição indispensável para uma anábase, uma ‘subida’, uma escalada definitiva na busca da
anagnórisis, do autoconhecimento, da transformação” (BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 114).
28
“Diasparagmós em grego do verbo diasparássein, ‘despedaçar’, era, pois, em termos de religião, o rito de
dilaceramento da vítima sacrificial (touro, bode, corça...) viva ou ainda palpitante e a consumação imediata do
sangue e da carne crua da mesma, isto é, a omofagia” (BRANDÃO, 1986, vol. I, p. 137).
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O fato de Dioniso ser concebido sob forma animal, como touro ou bode, representa
apenas o espírito da vegetação, o espírito do grão, que, no momento da colheita, se
encarna num animal, em cujo corpo encontra guarida. O animal sacrificado nos ritos
dionisíacos é um animal desse tipo, quer dizer, o próprio deus. Ora, o sacrifício,
consoante as práticas antigas de caráter agrário, se consuma por desmembramento e
omofagia. O desmembramento tem por objetivo converter em talismãs, em amuletos
de fertilidade as partes do corpo do animal em que está concentrado o espírito da
vegetação e a omofagia expressa o desejo de assimilar as forças mágicas existentes
nesse mesmo corpo. Desse modo, os dados fundamentais (desmembramento, morte
e retorno à vida) do mito de Dioniso explicam-se através de ritos agrários
(BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 124).

Outro mito no qual a catábase e o despedaçamento desempenham papel fundamental é
o de Orfeu, o semideus da música, sendo esta a condição para recuperar sua voz, através do
resgate e perda da amada. Na versão mais recorrente do mito, Eurídice, já casada com Orfeu,
é picada por uma cobra e morre, ao tentar fugir de um pretendente. Munido de sua lira, Orfeu
encanta os seres infernais e obtém de Hades e Perséfone, senhores do subterrâneo, a
permissão de regresso, com a já mencionada condição de não olhar para Eurídice enquanto
estivesse em seus domínios. Quando já bem próximo da saída, Orfeu vacila e volta-se para
confirmar que Eurídice o segue, violando assim o acordo. Ela desaparece imediatamente.
Após a perda definitiva da amada, Orfeu recusa todas as mulheres que querem ocupar seu
posto. Isso enfurece as Bacantes (ou Mênades29) que, sentindo-se também desprezadas,
estraçalham Orfeu e jogam sua cabeça na correnteza de um rio. Dizem que, a partir de então,
sua música e sua poesia podem ser escutadas no canto dos pássaros, no som do vento, no
ruído das águas: a própria natureza incorpora a arte e os dons de Orfeu para aprimorar seus
atributos. Em ambos os casos, trata-se de entidades relacionadas às artes. Em ambas, a
catábase e o despedaçamento constituem prerrogativas para que essa arte se torne possível,
seja como rito de origem ou de resgate.
No desmembramento e cozimento (ou ‘passagem pelo fogo’) do Dioniso Zagreu,
Mircea Eliade identifica características das iniciações xamânicas. Segundo ele, “os Titãs
comportam-se como Mestres da Iniciação, no sentido de que matam o neófito, a fim de fazêlo ‘renascer’ numa forma superior de existência” (apud BRANDÃO, 1987, vol. II, p. 119).
Quanto à estratégia utilizada para aprisionar o deus e submetê-lo a esse rito de passagem, o
próprio Brandão afirma:
29

“La figura de las ménades aparece en la mitología clásica unida, en primer lugar, al dios Dionisos, ya que,
según la leyenda mítica, las primeras ménades fueron las ninfas que lo criaron, las cuales serían luego poseídas
por el dios, que les inspiraría una locura mística” (PALACIOS, 2001, p. 36).
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O espelho, a partir do qual, especulando, vemos o que somos e o que não somos,
objeto muito comum em ritos iniciáticos, tem, entre muitas finalidades que se lhe
atribuem, a de captar com a imagem, que nele se reflete, a alma do refletido.
Olhando-se no espelho, Zagreu tornou-se presa fácil dos Titãs... (BRANDÃO, 1987,
vol. II, p. 119).

Aqui, convém ressaltar a relação já apontada entre a mímese e o espelho, calcada nas
diferentes acepções filosóficas e nas etimologias grega e latina: imitação e tradução, reflexo e
reflexão. Os mitos sintetizam exemplarmente as dimensões constitutivas da relação entre os
homens e suas divindades, na qual cada parte serve ao mesmo tempo de imagem de si próprio
e da alteridade, fusionadas e distintas na fina película do espelho e exponenciadas pela ação
de procedimentos metafóricos que ampliam e deslocam a mutualidade dessa relação.

***

Na abordagem de Kerényi sobre a religiosidade grega, se destaca a distinta condição
de homens e deuses, mitologicamente identificada na origem titânica dos homens. Além de
originados das cinzas dos titãs fulminados por Zeus no resgate de Dioniso, foi de Prometeu, o
titã que auxiliou Zeus a destronar Cronos (seu pai titânico), que os homens receberam uma
centelha do fogo divino. Para punir a traição do ex-aliado, Zeus o acorrenta ao monte Cáucaso
e determina que uma águia lhe devore diariamente o fígado, cuja regeneração noturna
proporciona ao castigo a eternidade compatível com sua gravidade. Aos homens, Zeus envia
Pandora, portadora dos males que passam a assolar a humanidade. Segundo Hesíodo (1995),
para fazer frente aos malefícios que escaparam da caixa de Pandora só lhes restou a
esperança.
Essa separação irremediável é remediada justamente através da severa observância do
sagrado no cotidiano, como meio de tornar os deuses presentes. Se a verdade do mythos
resulta de seu estatuto de aletheia, ou seja, aquilo que não é esquecido, a permanência do
sagrado dependia de sua constante rememoração, ainda mais numa cultura onde a escrita
ainda não era difundida. E as festividades, momento alto dessa relação de simbiótica
alteridade, são o momento propício para que homens e deuses se contemplem mutuamente,
por meio dos jogos e dos sacrifícios, do orgulho e da vergonha, da louvação e da expiação. A
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palavra contemplação desempenha uma função essencial na religiosidade grega: segundo
Kerényi, a epifania do sagrado se dá na leitura de signos acionados pelos ritos cotidianos que
atualizam sua presença, manifesta na natureza, à qual o grego se sente intimamente ligado.
Denominavam essa atitude contemplativa de theôrein, do qual derivam os termos teoria e,
com o advento do drama como ponto culminante da união entre o sagrado e o estético, o
topônimo teatro.
Como divindade da transformação e do êxtase, o culto a Dioniso ocupa um lugar
fundamental na passagem do ritual autoexpressivo, no qual o componente contemplativo já
era parte indissociável, para uma maior distinção entre oficiantes e público realizada com o
advento do teatro, sendo este uma extensão natural da postura do grego em relação ao
sagrado: “Para os gregos, festividade e a postura de espectador estão indissoluvelmente
unidas. Aos participantes da festa se dá inclusive a denominação festiva de ‘espectador’.
‘Theóros’, como aquele que ‘vê a coisa digna de se ver’” (KERÉNYI apud AZEVEDO, 2008,
p. 94).

3.4. A emancipação do logos e a condenação da mímese

Nos séculos seguintes a Homero, a posição privilegiada de suas narrativas na
formação do homem grego foi constantemente confrontada com outras formas de veiculação e
configuração do logos, culminando na filosofia socrático-platônica e na proposição da razão
como via de acesso à ideia, tratada como essência turvada pelo assédio dos sentidos e pela
tradição mítico-religiosa. Antes de Platão, muitos pensadores, artistas e oradores
posicionaram-se criticamente diante das virtudes heroicas e guerreiras registradas pelo aedo
jônico e divulgadas como valores supremos. No entanto, grande parte das críticas e
posicionamentos mantinha filiação homérica e o cultivo, mesmo que implícito, dos valores
veiculados em sua épica, não constituindo um corpus significativo de pensamento ou poética.
Entretanto, reunidos sob a denominação comum de pré-socráticos, alguns pensadores
despontaram como expoentes de movimentos especulativos regidos pela gradual emancipação
do logos em relação a elementos de ordem mítico-religiosa e estética. Embora sua influência
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sobre o pensamento trágico seja bastante relativa, já que se desenvolveram em colônias como
Mileto, Eléia, Éfeso e Agrigento, é conveniente assinalar alguns de seus pontos principais,
principalmente como ilustração da sucessiva assepsia do logos como princípio formativo, que,
como mencionado, culmina na filosofia socrático-platônica e no “banimento do poeta”. Além
disso, saltam aos olhos as similitudes entre as proposições de alguns de seus representantes e
aquilo que podemos conceber como “pensamento trágico”. A seguir, serão destacadas as
principais características dos mais significativos para esse estudo.
Considerado pai da filosofia, Tales de Mileto (séc. VI a.C.) deu início à depuração do
logos de suas matrizes míticas e poéticas. Apontando a água como elemento primordial,
define a origem física da inspiração mística na qual “tudo é um”. No pensamento de Tales,
podemos identificar parentesco com princípios do animismo-mágico, que intui a relação
íntima, constitutiva e mutuamente influente entre todas as coisas. Na esteira do unoprimordial de Tales, Anaxímenes desloca o princípio constitutivo da água para o ar;
denominando essa unidade primordial como o “ilimitado”, Anaximandro, também de Mileto,
identifica uma espécie de tributo a ser pago pela existência do limitado, cujo preço é
justamente a finitude. Por fim, opondo-se à negatividade da expiação existencial, oriunda da
distinção, mesmo complementar, entre as esferas do ilimitado e do limitado, Heráclito de
Éfeso propõe a eternidade transitória do vir-a-ser, o fluxo inesgotável da impermanência no
qual estariam imersas todas as criaturas, resultante do embate interminável entre potências
antagônicas e complementares. Na aparente oposição entre Anaximandro e Heráclito,
Nietzsche identifica um princípio trágico comum, embora resultante de concepções distintas.
No primeiro, a afirmação de um preço a ser pago pela existência; no outro, a voracidade do
impermanente, que a tudo imprime o selo do metamórfico (NIETZSCHE, 2008).
Por outro lado, os eleatas Parmênides e Zenão prefiguraram o atomismo imobilista do
qual se nutriu o alevino platônico: o primeiro, contemporâneo de Heráclito, distinguia as
unidades antagônicas e as classificava valorativamente, atribuindo-lhes qualidades positivas e
negativas a partir de suas próprias e arbitrárias intuições. Esse dualismo inaugural ascende das
designações sensíveis para o campo da idealização, imobilizando cada parte dos pares de
opostos, discriminados em unidades transcendentes do existente e do não-existente. Avesso
ao que considerava o “embuste dos sentidos” e guiando-se pela categorização antinômica que
lhe faculta identificar o “ser” em oposição ao “não-ser”, Parmênides localiza-se na gênese da
noção idealizada de bem e mal absolutos, ancestral da filosofia platônica e, num sentido mais
amplo, do dogmatismo monoteísta. Já Zenão, célebre pelo método de argumentação por meio
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do paradoxo, engrossou o caldo imobilista ao afirmar a segmentação infinita do transitório,
que o levou à conclusão da inexistência do próprio movimento (NIETZSCHE, 2008).
Em paralelo a essa sucessão, mas exercendo uma influência determinante no percurso
do pensamento filosófico, Pitágoras de Samos transita na fronteira entre a tradição míticoreligiosa dos mistérios e o pensamento abstrato. Em sua Metafísica (I, 5, 985b), Aristóteles
descreve da seguinte forma seus discípulos:

Os assim chamados pitagóricos, tendo-se dedicado às matemáticas, foram os
primeiros a fazê-las progredir. Dominando-as, chegaram à convicção de que o
princípio das matemáticas é o princípio de todas as coisas. E, como os números são,
por natureza, os primeiros entre estes princípios, julgando também encontrar nos
números muitas semelhanças com seres e fenômenos, mais do que no fogo, na terra
e na água, afirmavam a identidade de determinada propriedade numérica com a
justiça, uma outra com a alma e o espírito, outra ainda com a oportunidade, e assim
todas as coisas estariam em relações semelhantes; observando também as relações e
leis dos números com as harmonias musicais, parecendo-lhes, por outro lado, toda a
natureza modelada segundo os números, sendo estes os princípios da natureza,
supuseram que os elementos de todas as coisas e que todo o universo são harmonia e
número (apud BORNHEIM, 1977, p. 50).

O cerne da doutrina pitagórica se concentra na existência de uma unidade universal,
indexada nas relações numéricas observáveis entre todas as coisas, animadas ou inanimadas, e
configurada numa harmonia de cunho musical. Diferenciando-se dos que fixaram em
determinadas substâncias a origem da vida, do cosmos e da physis30, os pitagóricos
constituíam uma seita com rígidos preceitos e princípios esotéricos, nos quais coexistia a
herança mítico-religiosa, particularmente no culto a Orfeu, e o pensamento lógico-abstrato. O
dualismo corpo-espírito, implícito à doutrina pitagórica, deriva de sua filiação ao culto dos
mistérios órficos, cuja noção de ascese incluía o vegetarianismo pela crença de que as almas,
enquanto não atingissem o estado de iluminação ou harmonização com o universo,
retornariam não apenas na forma humana, mas em qualquer espécie animal ou vegetal. Esse
fenômeno, denominado metempsicose, teria suas raízes mais remotas nos mitos de Dioniso
Zagreu e Orfeu, por terem, ambos, morrido ou descido ao reino dos mortos e de lá retornado
(BORNHEIM, 1977).

30

“Pensando a physis, o filósofo pré-socrático pensa o ser, e a partir da physis pode então aceder a uma
compreensão da totalidade do real: do cosmos, dos deuses e das coisas particulares, do homem e da verdade, do
movimento e da mudança, do animado e do inanimado, do comportamento humano e da sabedoria, da política e
da justiça” (BORNHEIM, 1977, p. 14).
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Outro pensador de vulto na ambivalente formulação do logos abstrato e mítico é
Empédocles de Agrigento, no século V a.C. Fortemente influenciado pelos eleatas e por
Pitágoras, considerava a formação dos entes a partir da interação entre quatro elementos
primordiais (água, terra, ar e fogo) nos quais incidiam duas forças cíclicas e antagônicas: o
amor, como princípio formativo, e o ódio, como potência desagregadora (BORNHEIM,
1977). É a partir das lendas envolvendo a vida de Empédocles, nas quais o filósofo teria se
jogado na cratera de um vulcão para reunir-se ao uno-primordial do qual a existência finita o
havia segmentado, que Hölderlin desenvolveu seu único drama trágico.
Segundo Nietzsche (2008), é Anaxágoras de Clazômenas, no século V a.C., quem
propõe uma trégua no embate entre o pensamento monista e o dualista, o dinâmico e o
imobilista, o físico e o metafísico. Para além desse concílio, a relevância de Anaxágoras se dá
por ser o único dos pré-socráticos a ter vivido em Atenas contemporaneamente aos poetas
trágicos, sendo expulso da cidade por “impiedade para com os deuses”: aliás, escapou da
condenação à morte pela interseção de Péricles, seu amigo, discípulo e governante do século
de ouro da democracia ateniense (BORNHEIM, 1977, p. 93). Anaxágoras propõe a existência
de um princípio movente acima da materialidade, que exerceria, na massa caótica de
partículas elementares, uma força formativa a partir de semelhanças aglutinadoras. No
entanto, em cada uma das partículas elementares, seria possível apreender as características
do todo ao qual pertencem: “Assim, a multiplicidade se deixaria compreender a partir da
singularidade e o todo, por seu turno, dar-se-ia a conhecer igualmente nas partes em que se
revela” (BARROS in NIETZSCHE, 2008, p. 23). Denominou esse princípio formativo de
nous, cuja vocação ao vir-a-ser advém de “uma espécie de decomposição premeditada,
pressupondo complexas configurações nas quais se desenrola toda sorte de trocas e
combinações” (BARROS in NIETZSCHE, 2008, p. 22-23). Aqui se opera uma importante
operação interna ao pensamento filosófico, e que será retomada por Aristóteles: a abstenção
em responder sobre a finalidade da existência (causa finalis) – o que implica em libertar-se
também do dilema das origens – para centrar-se na investigação sobre o “meio através do qual
algo existe (causa efficiens)” (NIETZSCHE, 2008, p. 121).
Dessa forma, os pré-socráticos (com exceção dos eleatas) atribuíam a diferentes
substâncias ou princípios moventes a origem do mundo: dos quatro elementos primordiais ao
indeterminado, chegando ao nous, um ciclo comum emprestava a tudo, entes e seres, um
caráter transitório. Talvez Heráclito, o filósofo do fogo, tenha sido o que melhor conjurou a
essência daquilo que seria o estro crepitante de muitas vozes poéticas e filosóficas. Elegendo
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o mais voraz dos elementos como eixo de sua visão metamórfica do aparente – ao qual
atribuiu o nome de logos –, concebeu a noção de jogo como esquadro para as manifestações
do imponderável, mescla de desígnios divinos e fermentação humana. Sobre seu pensamento,
Nietzsche pontua:

Neste mundo, um vir-a-ser e perecer, um erigir e destruir, sem qualquer imputação
moral e numa inocência eternamente igual, possuem apenas o jogo do artista e da
criança. E assim como jogam a criança e o artista, joga também o fogo eternamente
vivo, erigindo e destruindo, em inocência – e, nesse jogo, o Aiôn joga consigo
próprio. Transmudando-se em água e terra, ele ergue, como a criança, montes de
areia à beira do mar, edificando e destruindo; de tempos em tempos, dá início ao
jogo de novo. Um momento de saciedade: aí então, é de novo tomado pela
necessidade, tal como esta impele ao artista ao ato de criar. Não é o ímpeto
criminoso, mas o impulso lúdico, sempre a despertar uma vez mais, que exorta
outros mundos à vida. Vez ou outra, a criança joga fora o brinquedo: mas, de súbito,
recomeça tudo com humor inocente. Assim que constrói, porém, conecta, une e
forma com regularidade e de acordo com ordenações internas (NIETZSCHE, 2008,
p. 66-67).

Da obra desses pensadores, em geral escrita na forma de aforismos, restaram apenas
fragmentos. Ainda assim, é possível inferir uma prefiguração daquilo que resultará, em
Platão, na intransigente expulsão da mímese poética, expressa nas proposições que se
afastavam da tradição mítico-religiosa e nas críticas à aletheia dos aedos, fossem veladas,
diretas ou, como no caso de Heráclito31, despudoradamente ofensivas. Ainda assim, é possível
encontrar ressonâncias e paralelos no trajeto do logos enquanto princípio constitutivo do
pensamento mítico, abstrato e poético.

***

Esse percurso irá desaguar, com influências diferenciadas, na filosofia platônica, por
muitos considerada a idade adulta do pensamento abstrato e emancipação definitiva do logos
em relação ao mythos. No século IV a.C., em sua República, Platão proporá essa dissociação
por meio da alegoria da caverna, que culmina no banimento do poeta. Entretanto, a
condenação da poesia por Sócrates, o personagem por meio do qual expressa sua sentença
higienizadora, é marcada por algumas contradições. Nos livros II e III, a poesia é tolerada
31

“Homero deveria ser expulso dos jogos públicos e ser castigado. Também Arquíloco”; “A maioria tem por
mestre Hesíodo. Estão convictos ser o que mais sabe – ele, que nem sabia distinguir o dia da noite” (apud
BORNHEIM, 1977, p. 38-39).
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como parte da educação musical dos guardiões da cidade. Após sugerir moderação e bom
senso no uso dos mitos que não apresentem exemplos morais edificantes, distingue os três
modos de enunciação poética: a narrativa direta (diegésis), a narrativa através de personagens
(referida como imitação ou mímese) e uma forma mista:

Em poesia e em prosa há uma espécie que é toda imitação, como tu dizes que é a
tragédia e a comédia; outra, de narração pelo próprio poeta – é nos ditirambos que
pode se encontrar de preferência; e outra ainda constituída por ambas, que se usa na
composição da epopéia e de muitos outros gêneros (PLATÃO, 1965, 394d).

Ao fim de suas primeiras considerações, Sócrates parece disposto a admitir o ingresso
do discurso poético desde que filtrado seu conteúdo e evitados temas impróprios ou a
imitação de homens de “baixa estatura” – o que poderia inspirar maus costumes, caso os
exemplos fossem irrefletidamente deslocados para a “realidade” (PLATÃO, 1965).
Entretanto, no livro X, após um longo silêncio sobre qualquer forma poética, o assunto
retorna, dessa vez já configurado um “enquadramento metonímico”: Sócrates denomina de
mímese não apenas toda e qualquer poesia, independente do modo de enunciação, mas
qualquer tipo de arte, e as expulsa de sua cidade ideal por considerar a mímese uma perigosa
corruptora das faculdades racionais e, consequentemente, morais, com exceção de algumas
modalidades musicais. Para fundamentar seu banimento, alega que a mímese se encontra a
uma distância de três graus do verdadeiro conhecimento, contribuindo apenas para a confusão
entre o mundo sensível e o inteligível: o grau da utilização (episteme), o da confecção (doxa)
e o da imitação. Quem utiliza, conhece; quem confecciona, opina; quem imita não conhece
nem opina, o que justificaria a negação da arte como base do conhecimento. Usa uma
metáfora figurativa para ilustrar esse declínio axiológico: existe a Ideia, criada por Deus; em
seguida sua confecção material, que seria uma aproximação da Ideia; e, por fim, a
representação desse objeto pela pintura ou pela poesia, o que constituiria o mais baixo grau
possível (PLATÃO, 1965).
Dessa forma, se na primeira ocorrência a especulação sobre a possibilidade da poesia
como algo útil trata de um “modo de expressão”, ou seja, a mímese como a forma dramática
da poesia, no livro final a palavra se refere a um “modo de produção”, independente do meio
pelo qual se realiza: todas as linguagens artísticas seriam mímese. Antes, forma de imitação e
meio de conduta; agora, o produto em si, elevado a estatuto ontológico (NATRIELLE, 2004).
Em sua república ideal, morada incontestável da justiça, Platão não admitia nada que pudesse
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ameaçar a missão saneadora da razão, responsável por expurgar todos os fantasmas de crenças
e equívocos que marcaram a história grega até aquele momento. Dentre esses inimigos da
polis, a poesia teria um lugar de destaque justamente por sua influente função pedagógica.
Aspectos biográficos de Platão podem lançar algumas luzes sobre sua progressiva
recusa à mímese, enquanto instrumento de construção e expressão do conhecimento. Na base
de sua genealogia familiar vamos encontrar raízes aristocráticas intimamente ligadas à
política: seus antepassados foram reis, tiranos e legisladores, protagonistas ou personagens
destacadas tanto dos anos de realeza e conquistas militares quanto do século de ouro
ateniense. Entretanto, ao longo de sua juventude, Platão testemunhou a implacável destruição
do passado glorioso pela Guerra do Peloponeso, culminando com a derrotada da democracia
de Atenas pela aristocracia bélica de Esparta. É dessas ruínas que vai surgir seu projeto da
cidade ideal, banidos os vestígios ancestrais que, a seu ver, foram os responsáveis pela
derrocada da pátria. E se nem a mítica aristocracia heróica nem a assembleia democrática de
interesses foram competentes na gestão do coletivo, é à intelectualidade que Platão delegará a
condução do destino da polis (NATRIELLE, 2004).
O mais ilustre discípulo de Sócrates – cuja morte, por alegada corrupção da juventude
e desrespeito aos deuses, revelara contradições na incipiente democracia – tinha, portanto,
motivos mais que “razoáveis” para banir a mímese e seu duvidoso séquito da ágora
intelectual. Sua “logocracia” não podia conviver com mitos heróicos e permitir a transmissão
de valores calcados numa ancestralidade fracassada; tampouco conviver com a lógica dos
algozes de seu estimado preceptor. Embora Homero fosse seu mais vultoso oponente, Platão
decide varrer todos os artistas de um só golpe, desconsiderando a abordagem crítica dos mitos
heróicos levada a cabo pelos poetas trágicos. Para ele, o único mito possível era o da caverna,
com sua profunda cisão entre o mundo sensível – habitat dos poetas e demais artistas – e o
das ideias, no qual a razão viria a reinar soberana.
Entretanto, há outro componente intrigante nessa recusa discursiva ao mimético, talvez
o maior deles: Platão condena a mímese através de um uso ostensivo da própria. Toda a obra
platônica é desenvolvida através de diálogos, dos quais Sócrates é o principal personagem e
seu pensamento (ou o do próprio Platão, a depender da fase em que foi escrita) é expresso por
meio de questionamentos e réplicas a seus discípulos. Dessa forma, a condenação da mímese
artística não se dá por um “estatuto ontológico”, mas pela inadequação ético-política de seus
objetos e do modo como efetua a imitação do real. Ou seja, trata-se da oposição entre
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metáforas e conceitos, embora Platão se valha das primeiras para chegar aos segundos, como
na já mencionada alegoria da caverna (SOUZA, 2006).
Girard (2008) identifica em Platão o mesmo temor dos “selvagens” de Frazer em
relação à magia simpática e seus princípios de similaridade e contágio: entretanto, se no
selvagem isso resultava em reverência e ritualização gregária, em Platão torna-se o inimigo a
ser exorcizado, embora se valendo de recursos do próprio:

A hostilidade de Platão com relação à mímesis é um aspecto essencial de sua obra,
que não deve ser ligado, como muitas vezes se faz, à sua crítica da atividade
artística. Se Platão teme a atividade artística é porque ela é uma forma de mímesis e
não o inverso. Ele compartilha com os povos primitivos um terror da mímesis que
ainda não encontrou uma verdadeira explicação (GIRARD, 2008, p. 36).

Partindo dessa abordagem, podemos especular uma utilização simultânea dos preceitos
de sortilégio e de tabu ou interdição. Embora lance um anátema sobre a mímese, encarnada na
figura do poeta, banida por ser perigosa e contrária aos interesses da polis, Platão o faz por
meio de um sortilégio mimético e o desenvolve em metáforas e metonímias, disfarçando seu
mal disfarçável recurso com o alegado propósito de livrá-lo dos equívocos que, em última
análise, são sua própria natureza. Expulsão do poeta pela poesia, do mimético pela mímese,
do mito heroico pela mitificação da razão, que transforma o logos, enquanto veículo da razão,
em um novo mythos. Uma escalada vertiginosa que talvez só tenha encontrado uma
intercessão mais significativa com as reflexões kantianas, muitos séculos depois.
Voltando ao paralelo entre o mago e o poeta, proposto por Cortázar, é possível
considerar a possibilidade de um banimento não do poeta, mas de uma modalidade da
mímese, herdeira de uma forma do pensamento arcaico sob a qual se desenvolveram relações
ancestrais de poder. Ao banir poeticamente a poesia, insinua-se na obra de Platão um
inconsciente textual que indica sua permanência, desde que abandonadas sua ancestralidade
constitutiva e toda a sucessão de “equivocados personagens” que dela decorreram. O salvo
conduto do poeta é, pois, a abdicação de suas prerrogativas mágicas, a interdição de
sortilégios e sentenças que não se orientem pelo novo mito, representado pela ideia: esta que,
embora se assemelhe aos deuses em sua intangibilidade, pode ser acessada pelo exercício
ascético da razão. E é o próprio Platão quem atualiza a persona do poeta, como aquele cujo
uso da mímese está isento do heroísmo sanguinário e das divindades intransigentes que
produziram reis, tiranos e, de forma enviesada, a própria democracia ateniense. É Aristóteles
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quem, posteriormente, anistia o poeta e restitui, ao percurso da mímese, os valores heroicos e
a virtude do sacrifício, traduzidos como nobres referências para o desenvolvimento do espírito
e do pensamento.
A partir dessa breve análise retrospectiva, voltamos a Jaeger em sua reflexão sobre o
escopo pedagógico intrínseco à história do pensamento grego, no qual as múltiplas acepções
da mímese, do mythos e do logos resultam no solo fértil do qual brotará todo pensamento
ocidental posterior, seja artístico, filosófico, político ou religioso:

Parafraseando o dito de Kant, poderíamos dizer que a intuição mítica, sem o
elemento formador do Logos ainda é “cega” e que a conceituação lógica, sem o
núcleo vivo da “intuição mítica” originária, permanece “vazia”. A partir desse
ponto de vista devemos encarar a história da filosofia grega com o processo de
racionalização progressiva da concepção religiosa implícita nos mitos. Se o
representarmos por uma série de círculos concêntricos, a partir da exterioridade da
periferia para a interioridade do centro, veremos que o processo pelo qual o
pensamento racional toma posse do mundo se realiza na forma de uma penetração
progressiva que vai das esferas exteriores para as mais profundas e interiores, até
chegar, com Sócrates e Platão, ao centro, quer dizer, à alma. A partir deste ponto
realiza-se, no neoplatonismo, um movimento inverso, até o fim da filosofia antiga.
Foi precisamente o mito platônico da alma que teve a capacidade de resistir ao
processo de racionalização integral do ser e até de se infiltrar novamente e dominar
progressivamente, a partir do núcleo, o cosmos racionalizado. Foi aqui que se
inseriu a possibilidade da sua aceitação por parte da religião cristã, que nele
encontrou, por assim dizer, a cama feita (JAEGER, 1995, p. 192).

3.5. O desenvolvimento da polis e mímese lírica

Do mito à historiografia – e por meio das trilhas abertas pela poesia e pela filosofia –,
a difusão da escrita proporcionou a criação de um campo fértil para o fortalecimento do logos
na elaboração de novos valores, resultantes do embate entre a tradição e as exigências
provocadas pelas transformações sociopolíticas que configuraram as cidades-estados, estágio
máximo da organização coletiva centrada no Homem:

(...) no melhor período da Grécia era tão inconcebível um espírito alheio ao Estado
como um Estado alheio ao espírito. As maiores obras do helenismo são monumentos
de uma concepção do Estado de grandiosidade sem par, cuja cadeia se desenrola
numa série ininterrupta, desde a idade heróica de Homero até o Estado autoritário de
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Platão, dominado pelos filósofos, e no qual o indivíduo e a comunidade social
travam a sua última batalha no terreno da filosofia. Todo o futuro humanismo deve
estar essencialmente orientado para o fato fundamental de toda a educação grega, a
saber: que a humanidade, o “ser do Homem” se encontrava essencialmente ligado às
características do Homem como ser político. (...) A trindade grega do poeta, do
Homem de Estado e do sábio encarna a mais alta direção da nação (JAEGER, 1995,
p. 16-17).

A formação das cidades-estado gregas, ou polis, resultante de distintos processos de
organização sociopolítica, econômica e geográfica, teve como elemento comum a língua, a
poesia e a tradição mítico-religiosa difundida pelos aedos, o que não abolia conflitos e
disputas internas. Atenas e Esparta foram as mais importantes e poderosas, e competiam entre
si pelo domínio de toda a Hélade. Enquanto Esparta, de origem dória, desenvolveu
principalmente sua potência militar como prerrogativa para o fortalecimento do estado,
Atenas tornou-se o centro jônio da atividade intelectual, cultural e artística. Destacando a
importância da polis no processo formativo do homem grego, Jaeger afirma:

Só na polis se pode encontrar aquilo que abrange todas as esferas da vida espiritual
e humana e determina de modo decisivo a sua estrutura. No período primitivo da
cultura grega, todos os ramos da atividade espiritual brotam diretamente da raiz
unitária da vida em comunidade. (...) Em relação a ela que temos de situar todas as
obras da “literatura”, até o fim do período ático (JAEGER, 1995, p. 107).

Fundada em homenagem à deusa da sabedoria, Atenas foi inicialmente um estado
monárquico regulado por uma classe aristocrática. As leis eram de conhecimento exclusivo
dos governantes, o que gerava revolta na população. Por esse motivo, em 620 a.C. as leis
foram escritas por Drácon (um aristocrata), mas a rigidez de sua legislação, na qual a pena de
morte era imputada a todos os crimes, fez com que Sólon (outro “bem nascido”) as suavizasse
anistiando dívidas, repartindo terras e incentivando a educação para todos os cidadãos.
Considerado uma das pedras basilares da cultura ática, Sólon representa a passagem do
homem heróico da era antiga, encarnação da nobre virtude guerreira (areté), para o homem
político da era clássica (JAEGER, 1995).

Sólon aparece-nos, em primeiro lugar, como poeta. A sua poesia revela os motivos
dos seus atos políticos, que pela sublimidade da sua consciência ética elevam-se
muito acima do nível partidário. (...) Tem para nós o valor excepcional de mostrar,
por trás da universalidade impessoal da lei, a imagem espiritual do legislador, em
quem encarna visivelmente a força educadora da lei, tão vivamente sentida pelos
Gregos (JAEGER, 1995, p. 175).
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É nesse contexto de aprimoramento das noções de estado, de indivíduo, de cidadão e
da própria noção de Homem que se configuram novas expressões da mímese poética. Se a
poesia épica e a prosa histórica serviam ao estado e aos anseios da coletividade, instituindo
regras de convivência e embrionando a noção de direito, a poesia lírica emerge como campo
de enunciação das questões do sujeito individual, embora, entre os gregos, a individualidade
constitua parte do coletivo, seja social ou natural. Poetas como Píndaro, Arquíloco e Safo
proporcionaram ao homem grego cantar não apenas as glórias e virtudes de heróis e deuses,
mas sua própria intimidade pessoal, além de sinalizar a decadência da épica homérica e da
poesia aristocrática como referências de formação política e espiritual (JAEGER, 1995).
Sobre a especificidade do poeta lírico em contraponto ao épico, Nietzsche afirma:

O gênio lírico sente brotar, da mística autoalienação e estado de unidade, um mundo
de imagens e de símiles, que tem coloração, causalidade e velocidade
completamente diversas do mundo do artista plástico e do épico. Enquanto este
último vive no meio dessas imagens, e somente nelas, com jubilosa satisfação e não
se cansa de contemplá-las amorosamente em seus menores traços, enquanto até
mesmo a imagem de Aquiles enraivecido é para ele apenas uma imagem cuja
raivosa expressão desfruta com aquele seu prazer onírico na aparência – de tal modo
que, graças a esse espelho da aparência, fica protegido da unificação e da fusão com
suas figuras – as imagens do poeta lírico, ao contrário, nada são exceto ele mesmo e
como que tão-somente objetivações diversas de si próprio (NIETZSCHE, 2008, p
42).

Antes da radicação plena da democracia ateniense, a tirania, forma de governo
“intermediária entre a entre a realeza patriarcal dos tempos primitivos e a demagogia do
período democrático”, cumpre um papel essencial para a estruturação de “estados incapazes
de estabelecer por si próprios uma ordem eficaz ou legal, de acordo com a vontade da
comunidade ou de uma grande maioria”, e que “só podiam ser governadas por uma minoria
armada”. (JAEGER, 1995, p. 275) É no período da tirania que a relação constitutiva entre
ética e estética, poesia e política – incluídos os valores da areté guerreira, da prosa
historiográfica, das leis escritas e do lirismo individual – encontra condições favoráveis para o
apogeu da era clássica. Destituídos da nobreza eletiva de seus antecessores, os tiranos
proporcionaram a efetiva organização e estatização das práticas religiosas, culturais e
artísticas como política compensatória à centralização arbitrária do poder. “A tirania é da
maior importância, não só como força espiritual do tempo, mas ainda como força
impulsionadora do profundo processo educativo que se inicia com a derrocada do domínio
113

dos nobres e com o aparecimento, no séc. VI, do poder político da burguesia” (JAEGER,
1995, p. 272).
Obviamente, o fomento e controle dessas atividades tinham como pano de fundo a
manutenção do próprio estado tirânico, sendo cuidadosamente filtradas segundo sua
conveniência. Mas, segundo Jaeger, “o interesse do estado pela cultura é um sinal inequívoco
do amor dos tiranos pelo povo”, ainda que expresso “na glorificação da religião pela arte” e
no mecenato estatal proporcionado aos poetas líricos, cujas temáticas não pareciam interferir
nos assuntos de estado (p. 278). De qualquer forma, a intervenção dos tiranos nas
manifestações culturais, religiosas e artísticas da polis, atribuindo ao estado a
responsabilidade pelo estímulo e ordenamento, proporcionaram condições para que, no século
V a.C., com a instituição da democracia ateniense, a cultura grega atingisse sua máxima
expressão:

A cultura desses homens era como a sua vida. Podia entreter e divertir um povo
inteligente e amante da beleza, como o atenienese, mas era incapaz de lhe penetrar
no mais íntimo da alma. (...) Eles encheram o ar dos germes artísticos e da riqueza
de pensamento de todas as estirpes gregas e assim criaram a atmosfera em que os
grandes poetas áticos puderam desabrochar, para orientarem o gênio do seu povo na
hora do destino (JAEGER, 1995, p. 280).

Segundo Brandão (1986), dentre os cultos proibidos na era aristocrática e sancionados
pelo regime tirânico, os Mistérios de Elêusis eram os mais populares, convivendo
pacificamente com a religião oficial dos deuses olímpicos. Uma das razões para sua
popularidade era a admissão quase irrestrita de adeptos: “Do governante ao escravo, da mãede-família à prostituta, do ancião à criança, todos podiam ser Iniciados, desde que falassem
grego, para que pudessem compreender e repetir certas fórmulas secretas” (BRANDÃO,
1986, vol. I, p. 296). O culto a Dioniso, embora menos pacífico e conciliável com o panteão
olímpico – mas por força de sua incontornável filiação aos “Mistérios” – foi gradualmente
incorporado ao calendário de rituais religiosos, a despeito de sua natureza digressora. Como
bons populistas, os tiranos reconheciam a empatia do deus da embriaguez junto a diversas
camadas da população, principalmente as oriundas do campo ou das classes menos abastadas,
que viam nas celebrações eleusinas e dionisíacas uma promessa de imortalidade, redenção,
liberação sexual, quebra de interditos e transformação, mesmo que restrita aos momentos de
pretensa liberdade vigiada, proporcionados pelo estado (BRANDÃO, 1987).
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Em 534 a.C., em meio às festividades votadas ao deus Dioniso conhecidas como
Grandes Dionísias, o tirano Psístrato instituiu um concurso no qual uma modalidade artística
fundia elementos rituais, estéticos e narrativos de forma inovadora. As representações trágicas
significaram o nascimento de uma nova forma poética, cuja mímese verbal era não apenas
expressa por meio de uma voz inédita, mas que encarnava, aos olhos e ouvidos da assistência,
os personagens aos quais essas vozes eram atribuídas, como na materialização de sua origem
remota e, até então, apenas imaginária.

3.6. Mímese trágica: ritual e espetáculo

A tragédia, tanto pelo seu material mítico como pelo seu espírito, é a herdeira
integral da epopéia. É unicamente à sua ligação com a epopéia e não à sua origem
dionisíaca que ela deve o seu espírito ético e educador (JAEGER, 1995, p. 70).

Através da tragédia o mito chega ao seu mais profundo conteúdo, à sua forma mais
expressiva; uma vez mais ele se ergue, como um herói ferido, e em seus olhos, com
derradeiro e poderoso brilho, arde todo o excesso de força, junto com a calma cheia
de sabedoria do moribundo (NIETZSCHE, 2008, p. 69).

“O que tem isso a ver com Dioniso?”
Ao investigarem o espaço destinado à divindade da embriaguez e da transformação no
drama trágico, Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet (2008) afirmam que a pergunta
acima era recorrente entre os gregos antigos diante das encenações que, dentre as celebrações
votadas à divindade, remontavam aos mitos heróicos das sagas épicas. Segundo os helenistas,
supor uma pacífica eminência do deus do vinho sobre a arte dramática simplifica aspectos
históricos relacionados à sua origem, bem como os laços que a unem aos rituais dos quais
supostamente deriva. Para adentrarmos à complexa relação de distância e proximidade entre
Dioniso e a tragédia, e para não incorrermos num julgamento simplificador e precipitado,
convém investigar como se constrói, histórica e poeticamente, essa sugestiva ambivalência.
No percurso da mímese poética, a épica homérica fez da guerra de Tróia o ponto de
partida da unificação espiritual e simbólica da cultura helênica, proporcionando, no século
VIII a.C., o substrato mítico para o fortalecimento das incipientes cidades-estado. Já as
batalhas contra a invasão persa no século V a.C., além de oportunizaram novas alianças contra
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um inimigo comum, deram início à era clássica e forneceram insumos para o surgimento de
uma nova modalidade poética. Ésquilo, o primeiro dos grandes tragediógrafos, lutou na
batalha de Maratona32 em 490 a.C., e algumas de suas primeiras tragédias versavam ou
aludiam aos combates contra a incorporação da Hélade pelo império de Dario e Xerxes.
Oriundo de Elêusis, Ésquilo foi um legítimo representante espiritual e cívico do início da era
de ouro ateniense (JAEGER, 1995).
Se a poesia épica inaugura a formulação literária da palavra mítico-religiosa,
proporcionando o deslocamento de sua denotação original por meio de recursos estéticos e
expressivos em que proliferam procedimentos metafóricos, analíticos e sintéticos – ainda que
sob o prisma da verdade revelada e da inspiração divina –, o drama trágico, que o sucede em
estatura na linhagem da mímese poética, revela o conflito e o impasse que subjazem à sua
natureza, e mesmo constituem sua prerrogativa. A tragédia cumpre um papel relevante na
passagem do pensamento mítico, ainda marcante na poesia épica, para o filosófico, bem como
reflete de maneira “dramática” os conflitos inerentes ao processo de transformação das
relações entre homens, deuses e polis. Ao agir na interface entre as esferas do divino, do
indivíduo e da coletividade, a levedura do trágico produz seu mais refinado produto, em cuja
receita se encontram condimentos de talento individual e do contexto sociopolítico, material,
espiritual e cultural do qual emerge. O século V a.C. foi um somatório de condições propícias,
suficientes para dividir a história do mundo ocidental e proporcionar alguns de seus mais
duradouros alicerces. Para compreender a relação do pensamento trágico, enquanto
adensamento e síntese da irremediável condição humana, com a própria tragédia, sua mais
elevada expressão, tracemos, dentro do possível, o mais nítido esboço de sua ancestralidade.
Segundo Brandão (1987), a tragédia está ligada aos cantos entoados pelos sátiros no
culto a Dioniso, caracterizados pela celebração da fertilidade através da liberação dos
instintos, da suspensão dos interditos e da licenciosidade sexual. A passagem destes cantos,
denominados “ditirambos”, para aquilo que se definiu como “tragédia” e “comédia”, marca
também a gradual transição do ritual para o espetáculo, constituindo a origem do próprio
teatro. O termo théatron designava um espaço privilegiado de observação, definindo o lugar
do espectador, ou o “lugar de onde se vê”. Se antes havia oficiantes de um mesmo rito

32

Segundo Pascal Thiercy (2009), os dois outros grandes nomes da arte trágica também se relacionam, ao menos
simbolicamente, com esse evento decisivo: “o jovem Sófocles dirigiu o coro dos efebos que celebrou a vitória;
Eurípedes, dizem, nasceu (...) no mesmo dia da batalha. Essa tradição – certamente um pouco bela demais no
que se refere a Eurípedes – realça, porém, dois fatos importantes: ela mostra que todo esse teatro grego foi
colocado sob o signo da guerra (...)” (p. 11).
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envolvidos numa prática coletiva, o advento do topônimo define os participantes pelos lugares
que ocupam, acentuando a distinção entre atuantes e assistência (TURNER, 1982).
Brandão (1987) aponta uma confusão recorrente na investigação etimológica sobre as
origens da tragédia e sua relação com mitos e rituais que o antecedem na historiografia do
sagrado e do estético. Tanto o termo “tragédia” quanto a íntima relação de Dioniso com os
sátiros deram azo a interpretações que, segundo o autor, embora dialoguem com a acepção
mais apropriada, dela divergem. A raiz etimológica de tragédia advém de tragos = bode +
oidé = canto + sufixo ia, o que resulta no vocábulo latino tragoedia, literalmente traduzido
como “canto do bode”. Duas possíveis interpretações se apresentam: a primeira considera o
sacrifício de um bode em louvor a Dioniso, um procedimento cuja filiação agrária, a despeito
de liturgia sanguinária, não pode ser negligenciada. A tragédia seria, nessa perspectiva,
radicada nos cantos entoados durante o ato sacrificial: de acordo com a lógica mágicoanimista proposta por Frazer (1982), derivaria do procedimento mimético de semelhança e
contaminação, haja vista a notória virilidade do animal em questão. Já na abordagem religiosa
de Girard (1990), sua gênese estaria no apaziguamento de impulsos violentos relacionados
com a interdição/liberação da energia sexual e do desejo mimético, que remonta ao ritual do
“bode expiatório”.
Esse canto sacrificial seria marcado pela antinomia de dor e prazer, de luto e euforia,
de expiação e celebração. Segundo Brandão (1987), o ditirambo “é uma canção coral que
tinha por objetivo, quando do sacrifício de uma vítima, gerar o êxtase coletivo com a ajuda de
movimentos rítmicos, aclamações e vociferações rituais” (p. 128). Na Poética, Aristóteles
informa que o protagonista da tragédia tem sua origem remota nos solistas dos ditirambos
entoados a Dioniso que se transformaram em peças satíricas, nas quais a aventuras e
desventuras do deus eram cantadas em versos. De fábulas menores e jocosas (cujo sentido
“satírico” será esclarecido à frente) esses dramas narrativos e musicais foram adotando tons e
temas mais graves e elevados, culminando na tragédia (BRANDÃO, 1987).
No entanto, Vernant e Vidal-Naquet (2008) afirmam haver muita especulação e
poucas provas da conotação excessivamente “religiosa” atribuída à tragédia, por sua filiação
aos rituais de sacrifício, expiação e celebração no culto a Dioniso. Aqui convém relembrar,
através de Kerényi, que a “religião” dos gregos estaria mais próxima do relegere que do
religare, base etimológica para a acepção contemporânea. Ao questionar a leitura religiosa da
tragédia, os autores destacam:
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Os eruditos (...) viram, no trágico (tragōidós), ora aquele que canta para receber
como prêmio um bode, ora aquele que canta no sacrifício ritual do bode. Daí a supor
que, no centro da orkhēstra, o altar em torno do qual girava o coro era aquele onde
se realizava originalmente o sacrifício do bode, e que esse bode devia ter tido um
significado de vítima expiatória, cuja função religiosa era expurgar, todos os anos, a
cidade de suas impurezas, liberá-la completamente de seus erros – era um passo. Os
que o deram abriram caminho para uma interpretação do drama próxima à proposta
por Renê Girard quando compara o espetáculo trágico à representação ritual da
imolação de um bode expiatório, sendo a “purificação” das paixões que a tragédia
opera na alma do público efetivada pelos mesmos mecanismos que o grupo realiza
para se liberar de suas tensões, focalizando toda a agressividade que carrega em uma
única e mesma vítima, levada à morte coletivamente, como a encarnação do mal
(VERNANT & VIDAL-NAQUET, 2008, p. 160).

A religião enquanto processo de expiação da culpa como via de religação à divindade
ofendida, patente da raiz etimológica religare e dos cultos monoteístas em geral (mais
notadamente o judaico-cristão), parece lastrear essa leitura do trágico. Não é à toa que Girard
aponta o cristianismo como a mais sofisticada forma de religião, justamente pelo fato de
tornar deus o próprio bode expiatório. No entanto, pensar em culpa parece contradizer o
próprio espírito do trágico: a hamartia, ou falha trágica, não era uma ocorrência de fundo
moral, destacada com o intuito de advertir o público quanto aos riscos de determinados atos e
condutas. Nas tragédias clássicas, essa falha é tão constitutiva de seus personagens quanto
suas virtudes, seus órgãos internos ou a cor dos olhos. Imputar uma facultatividade a suas
ações equivale a submetê-las a um arbítrio estritamente pessoal, o que, dentro da própria
lógica que propõe tal autonomização, incorreria num “pecado da soberba”, que desalojaria o
divino do próprio de sua condição e delegaria ao humano um controle raramente encontrado
em suas mãos. Nas palavras de Nietzsche,

A criatura nobre não peca, é o que o poeta profundo nos quer dizer: por sua atuação
pode ir abaixo toda e qualquer lei, toda e qualquer ordem natural e até o mundo
moral, mas exatamente por essa atuação é traçado um círculo mágico superior de
efeitos que fundam um novo mundo sobre as velhas ruínas do velho mundo que foi
derrubado (NIETZSCHE, 2008, p. 61).

Para aumentar a distância entre o bode expiatório cristão e o possível “bode” da
tragédia, Vernant e Vidal-Naquet (2008) afirmam que “quando, noutros contextos, Dioniso
usa um epíteto cultural que evoca um caprídeo, é o termo aíx que se emprega, nunca trágos”
(p. 160).
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A segunda referência etimológica remete aos companheiros de orgia de Dioniso e
resulta de uma fatídica homonímia encontrada no grego e no latim. Segundo Brandão (1987),
sátyros, em grego transliterado, muito provavelmente signifique “de pênis em ereção”: “Os
sátiros eram semideuses rústicos e maliciosos, com o nariz arrebitado e chato, com o corpo
peludo, cabelos eriçados, dois pequenos cornos e com pernas e patas de bode”. Já o vocábulo
satira, de origem latina, deriva de satura ou satura lanx, que designava “um prato, uma
travessa ‘farta’, ‘sortida’, isto é, um prato com as primícias de frutas e legumes que se
ofereciam à deusa Ceres, por ocasião da colheita.” Tornado substantivo, satira passou a
nomear “mistura de prosa e verso de assuntos e metros vários” e “crítica às instituições e
pessoas: a censura dos males da sociedade e indivíduos” (vol. II, p. 128). Mesmo
considerando a deusa Ceres como a versão romana de Sêmele ou Deméter, a quem, inclusive,
era votivamente ofertada uma mistura de sementes denominada panspermia, o sentido
usualmente atribuído ao satírico, derivado de sua raiz latina, embora sugira proximidades com
o vocábulo grego – principalmente quanto à jocosidade intrínseca a sua expressão – dele
desvia frontalmente naquilo que o radica enquanto visão de mundo. Enquanto a sátira romana
tinha um aspecto moralizante e corretivo, o satírico grego estava mais próximo da subversão
da ordem estabelecida pela liberação dos instintos sexuais, resultando numa jocosidade
licenciosa, e não moralizante.
Por outro lado, a desrepressão instintiva protagonizada pelos sátiros e ninfas
dionisíacas (denominadas bacantes em função dos epítetos arcaicos Iaco e Baco que ligam
Dioniso aos mistérios eleusinos) era considerada um componente ritual na loucura mística
proporcionada pelo deus da embriaguez e da transformação. Em certo sentido, podemos quase
atribuir a essa especificidade a mesma qualidade religiosa encontrada no religare monoteísta,
se considerarmos que a liberação sexual tinha como pano de fundo conduzir os oficiantes a
certo “estado de natureza”, no qual a segmentação apolínea, que resulta na noção de
indivíduo, viesse a sucumbir ao chamado das origens, reintegrando-se ao “uno-primordial” do
qual advém (NIETZSCHE, 2008).
Em O Nascimento da Tragédia (1992), Nietzsche defende a importância do elemento
musical na origem do drama, atribuindo-lhe o estatuto de arte dionisíaca por excelência. A
transformação dos ditirambos ou cantos dionisíacos em espetáculos trágicos e cômicos
inaugura a relação entre música, texto e cena, bem como a própria noção de teatro e gênero
dramático. Considerando o apolíneo como o elemento textual, cênico e imagético e a música
como o “espírito dionisíaco” que inspira, perpassa e sedimenta a encenação do drama, as
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reflexões nietzschianas apontam para sua íntima relação com outras linguagens artísticas na
construção da mímese trágica. Nietzsche considera a relação tensiva entre o apolíneo e o
dionisíaco uma das maiores contribuições dos gregos para a formação da cultura ocidental.
Revisando as considerações de predecessores ilustres, como Winckelmann, Schiller e Goethe,
que propunham uma leitura puramente apolínea da arte grega e ressaltavam sua serenidade e
equilíbrio, Nietzsche acusa-lhes a ausência do componente dionisíaco, verdadeiro responsável
pela intensidade espiritual das criações artísticas do clássico grego (NIETZSCHE, 1992).
Distinguindo o “dionisíaco bárbaro” do “dionisíaco grego” pela gradual introdução de
elementos reflexivos e estéticos, Nietzsche aponta a tragédia como a culminância deste
consórcio, quando o apolíneo, responsável pela individuação, pela imagem, e pela bela
aparência, encontra-se com o dionisíaco e ambos convergem para introduzir a catarse trágica,
outrora puramente musical, marcadamente sexual e restrita aos bosques e florestas, ao interior
da polis, após a devida assepsia temática e a elaboração estética operada pelos poetas trágicos.
No esteio de suas reflexões, encontram-se os conceitos de individuação e vontade, oriundos
da obra de Schopenhauer. O filósofo alemão defende que a individuação é o “atestado da
‘situação humana’, a saber, a finitude, a solidão e o dilaceramento da natureza em
indivíduos”, sendo justamente este sentimento o que o transe dionisíaco ameniza,
proporcionando uma espécie de “religação” momentânea do homem com suas origens, como
parte indistinta da natureza, ou do “uno-primordial” (NIETZSCHE, 1992).
Na direção proposta por Nietzsche, os efeitos de temor e piedade, preconizados por
Aristóteles na Poética, seriam minimizados pela vocação maior de reconduzir os participantes
do ritual trágico, ápice do embate entre o dionisíaco e o apolíneo, a uma comunhão extática
que aliviaria o sofrimento provocado pela individuação. O herói trágico, ao sucumbir a
potências que regem e ultrapassam suas escolhas e deliberações íntimas, revela-se um
portador transitório de forças superiores e impessoais, isentas de qualquer julgamento moral
ou histórico. Segundo sua acepção do trágico, a tragédia tem como efeito proporcionar “para
além do espanto e da compaixão, sermos nós próprios o eterno prazer do devir, – esse prazer
que inclui em si também o prazer do aniquilamento” (apud AZEVEDO, 2008, p. 159):

(...) aquele herói é o Dioniso sofredor, dos Mistérios, aquele deus que experimenta
em si os padecimentos da individuação, a cujo respeito mitos maravilhosos contam
como ele, sendo criança, foi despedaçado pelos Titãs e que agora, nesse estado, é
adorado como Zagreu: com isso se indica que tal despedaçamento, o verdadeiro
sofrimento dionisíaco, é como uma transformação em ar, água, terra e fogo, que
devemos considerar, portanto, o estado da individuação, enquanto fonte e causa
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primordial de todo sofrimento, como algo em si rejeitável (NIETZSCHE, 1992, p.
67).

Embora corroborem parcialmente essa acepção e não rejeitem por completo as raízes
religiosas da tragédia, mais notadamente em sua conotação política e ritual, Vernant e VidalNaquet ratificam o aspecto inovador da poesia trágica enquanto reflexão estética sobre a
condição do homem e do humano. Acentuando o hiato que separa o espetáculo do ritual
dionisíaco, os autores afirmam que

(...) não foi na tradição mítica relativa a esse deus singular (...) que os poetas
trágicos foram buscar inspiração. Com algumas exceções, como as Bacantes de
Eurípides, o assunto de todas as tragédias é a lenda heróica que a epopéia tornara
familiar a cada grego e que não tem absolutamente nada a ver com Dioniso
(VERNANT & VIDAL-NAQUET, 2008, p. 158).

O aspecto político relacionado à introdução dos rituais eleusinos e dionisíacos na polis
pelo regime tirânico advém de sua natureza populista, que buscava equalizar a manutenção do
poder com o atendimento de demandas oriundas dos estratos basilares de uma sociedade e de
uma economia em crescente monetarização, e que precisava tornar mais palatável o aspecto
orgiástico e dissoluto das celebrações báquicas. Para isso, a domesticação do perigoso deus da
transformação e do entusiasmo pelo componente edificante das narrativas épicas fez-se
imperativa. Do dromena, encenação ritual das vicissitudes das deusas eleusinas e das
aventuras do filho dileto de Zeus – um semideus tornado divino por três acidentadas gestações
–, resulta o drama, a mais sublime floração da mímese poética na era clássica:

Foi assim que a tragédia de Dioniso, esse deus cuja experiência religiosa punha em
risco todo um “estilo de vida e um universo de valores”, exatamente porque,
entranhado no homem pelo êxtase e entusiasmo, abolia a distância entre o mortal e
os imortais, pôde ser aceita na polis dos deuses olímpicos. “Desdionizada” em seu
conteúdo, “punida” em sua essência e exorcizada por Apolo, a tragédia se tornou
mais apolínea que dionisíaca. Despindo-se de Dioniso e revestindo-se da
indumentária solar e patriarcal de Apolo, pôde ser tranquilamente agasalhada como
liturgia (BRANDÃO, 1987, v. II, p. 133).

Em sua investigação sobre as origens da tragédia, Albin Lesky se propõe a
compreendê-la como fenômeno estético, espiritual e histórico, fazendo dialogar as diferentes
abordagens. Para isso, se abstém da noção evolucionista na qual a historiografia
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frequentemente se apóia, relativizando a análise dos rituais que antecederam e originaram a
mímese trágica:

A objeção é em grande parte acertada e nos leva à conclusão de que a formação da
tragédia ática, em suas etapas decisivas, deve ser concebida exclusivamente a partir
da própria cultura helênica e do gênio de seus grandes poetas. A isso devemos
acrescentar imediatamente que, há algum tempo, nos libertamos de um exagero
malsão das idéias de evolução. A evolução, como a compreendemos, é determinada
muito mais pelo ato criador dos grandes indivíduos do que por certas forças
instintivas impalpáveis, situadas na natureza, que atravessam em linha reta as
diversas camadas da cultura (LESKY, 1996, p. 58).

Também Vernant e Vidal-Naquet apontam para certa ruptura ou salto na relação entre
a arte dramática e a tradição, mais notadamente a mítico-religiosa:

O fato decisivo é que os dados que nos permitem seguir as etapas da formação da
tragédia, na virada do século VI para o V, assim como a análise das grandes obras
que chegaram até nós de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, evidenciam que a tragédia
foi, no sentido mais forte do termo, uma invenção. Se queremos compreendê-la, é
necessário evocar suas origens – com toda a prudência requerida – para melhor
avaliar o que ela trouxe como inovação, as descontinuidades e as rupturas que
representa em relação tanto às práticas religiosas quanto às formas poéticas antigas
(VERNANT & VIDAL-NAQUET, 2008, p. 160).

O componente “de gênio” ou o aspecto “inventivo” na formulação da mímese trágica,
que a separa gradualmente de suas origens religiosas, rituais e contingencialmente políticas
pela força da conjunção do logos com os elementos estéticos indissociáveis de sua filiação
poética, é o principal responsável pela emancipação da arte grega em relação a outras
dimensões da vida e do pensamento antigo. Entretanto, parece incorreto atribuir a esse
componente a condição insular com que a concepção romântica do termo costuma
caracterizar seus representantes: afinal, a figura do gênio individual, isolado em seu próprio
mundo por força de suas irredutíveis idiossincrasias é uma personagem historicamente
posterior, bem como a própria noção de indivíduo, tal qual ela nos chega e define. Como já
mencionado, na Grécia antiga a noção de homem resulta da tensão constitutiva entre o
particular e o geral, entre o indivíduo e o coletivo, o cidadão e a polis. Não por acaso,
Dioniso, o deus que melhor expressa a dimensão do humano no divino, é o soberano da
fronteira, da passagem, da transformação, da dissolução do particular no geral, do indivíduo
no coletivo, da cultura na natureza, da vida na morte. Os poetas que o adotaram como patrono
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e que, sob sua égide, desenvolveram uma arte de vocação inegavelmente coletiva, jamais
seriam possíveis senão pelo influxo das gerações pregressas e pela favorável constelação dos
contemporâneos – afirmação aplicável a qualquer momento histórico, mas que encontra no
surgimento da arte dramática e de seus principais oficiantes um de seus mais expressivos
momentos. Ao introduzir seu estudo sobre Ésquilo, Jaeger afirma:

A concentração de Estado e do espírito numa unidade perfeita dá à nova forma de
Homem que dela resulta a sua clássica unicidade. Difícil é dizer se foi o Estado que
predominantemente impulsionou o espírito ou se foi o espírito que impulsionou o
Estado. Mas o segundo caso é mais provável, pois o Estado não era concebido
apenas como os serviços públicos, mas antes como a profunda luta de todos os
cidadãos atenienses para se libertarem do caos dos séculos passados até conseguirem
as desejadas forças morais e a realização do cosmos político. (...) A pia e elevada
consciência da vitória gerou um grande poeta que, sentindo-se membro do povo,
devotou-se à comunidade e, impregnado de sentimento tão sublime, transpôs os
abismos que separam os homens, pelos nascimentos ou pela educação. As grandes
realizações espirituais e históricas de Atenas passam definitivamente a pertencer, já
não a uma classe, mas ao povo inteiro (JAEGER, 1995, p. 286).

Nessa relação indissociável entre o poeta e a polis, Vernant e Vidal-Naquet (2008)
destacam três planos da cultura grega nos quais e por meio dos quais a mímese trágica efetuou
a sua ação específica: o das instituições sociais, ao instaurar, no seio de sua progenitura
tirânica, as sementes das assembléias e tribunais democráticos, já que “a tragédia é a cidade
que se faz teatro, que se coloca ela própria em cena, diante do conjunto de cidadãos”; o das
formas literárias, “com a elaboração de um gênero poético destinado a ser representado e
gesticulado num palco, escrito para ser visto, ao mesmo tempo que ouvido, programado como
espetáculo e, nesse sentido, fundamentalmente diferente do que existia anteriormente”; e o da
experiência humana, ao conjurar, na suposta estabilidade das dimensões mítico-religiosa e
sociopolítica (aristocrática ou tirânica) e na incipiente noção de indivíduo, aquilo que se
reconhece como “consciência trágica”, onde “o homem e sua ação perfilam-se (...) como
problemas, questões sem resposta, enigmas cujo duplo sentido continua a espera de ser
decifrado”. Como num clássico conflito de gerações, o trágico problematiza aquilo que no
épico era exemplar: “os valores, as virtudes, os grandes feitos heróicos. (...) Quando o herói é
questionado diante do público, é o homem grego que, nesse século V ateniense, no e através
do espetáculo trágico, descobre-se ele próprio problemático” (p. 161).
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Embora tanto Lesky quanto Vernant e Vidal-Naquet relativizem a filiação míticoreligiosa da poesia e do espetáculo trágico33, opondo-se à pacífica sagração de Dioniso no
altar que lhe era convenientemente reservado pelo populismo tirânico, os autores reconhecem
a íntima relação entre o deus da transformação, do êxtase e do delírio com a arte dramática,
seja em sua dimensão escrita ou encenada. Aqui vale evocar a acepção nietzschiana de
personagem trágico que, também em Kerényi, remonta ao “deus que experimenta em si os
padecimentos da individuação” (NIETZSCHE, 2008, p. 67):

Dioniso é o único deus do panteão grego que nasce e “morre”, para novamente
renascer. É a relação de Dioniso com o reino dos mortos e com a morte que faz
Kerényi estabelecer uma ligação direta entre o deus e os heróis: “nada dizia respeito
a Dioniso tão intimamente quanto o destino do herói que passou, através do
sofrimento e da morte, para o culto.” Os heróis estão sempre em contato direto com
a morte, até o dia que acabam por sucumbir a ela. Embora não nascessem na morte
como Dioniso, nasciam para a morte; como vimos, vida breve marcava a trajetória
do herói e garantia sua celebração. O deus experimentou aquilo que para os heróis é
o fim de suas vidas terrenas mas, ao mesmo tempo, representa a chave para sua
imortalidade (AZEVEDO, 2008, p. 153).

Embora Kerényi aponte essa relação no âmbito da poesia épica, sua aplicação ao papel
desempenhado pelo herói no drama trágico é autoevidente, conquanto invertido o valor
atribuído à sua fulminação. O antigo exemplo de conduta e valores, fundado na ética guerreira
e no aristocrático panteão olímpico, torna-se objeto de uma reflexão simultaneamente
religiosa, ética, sociopolítica e estética, cujo propósito não mais remete à suposta estabilidade
de qualquer dessas dimensões, mas elucida e evidencia a condição precária do humano em sua
incontornável singularidade entre as criaturas viventes. Talvez a mímese trágica sacralize a
fusão entre o poeta e seus procedimentos, sintetizando, na obra, os paradoxos constitutivos de
sua arte, expressos na vocação tumultuadamente fronteiriça, no trânsito como residência, no
vir-a-ser como horizonte.

Por menor que seja essa a tentativa de expressar com palavras a natureza do deus,
uma coisa, sobretudo, ela pretendeu deixar clara: o elemento básico da religião
dionisíaca é transformação. O homem arrebatado pelo deus, transportado para o seu
reino por meio do êxtase, é diferente do que era no mundo cotidiano. Mas a
transformação é também aquilo de onde, e somente daí, pode surgir a arte dramática,
que é algo distinto de uma imitação desenvolvida a partir de um instinto lúdico, e
distinto de uma representação mágico-ritual de demônios, arte dramática, que é uma
replasmação do vivo (LESKY, 1996, p. 74).
33

A não ser como pertencente ao conjunto de atividades cívicas que caracterizavam a dimensão religiosa e social
da polis grega, na qual toda manifestação coletiva comportava o sentido de relegere, e não de religare.
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Nesse aspecto, Nietzsche destaca a importância do coro como elemento de
transigência entre o público e o drama. Como “muralha viva que preserva o drama das
ameaças e reduções da realidade”, é nela que o espectador projeta sua despersonalizada
adesão ao encantamento dramático. Ela representa a polis; é quem vela pelos interesses da
coletividade e acompanha o desenrolar da trama entre integrante e comentarista, fazendo dos
seus os olhos, ouvidos, boca, mãos e coração do público. É através dele que o espectador se
reintegra ao ritual primevo do qual foi apartado.

O coro satírico é, acima de tudo, uma visão tida pela massa dionisíaca, assim como,
por outro lado, o mundo do palco é uma visão tida por esse coro de sátiros: a força
dessa visão é bastante vigorosa para deixar insensível e embotado o olhar ante a
impressão de “realidade”, ante os círculos sucessivos de homens civilizados
instalados nas fileiras dos assentos (NIETZSCHE, 1992, p. 56).

O drama, sancionado e protegido por Dioniso, é o único espaço onde a hybris, a fuga
do metron que localiza o homem acima das bestas e abaixo dos deuses, é não apenas
permitida, mas estimulada, para que o homem nele sacie a ambição de viver outras vidas, de ir
além de si. A ação coral ou o despedaçamento do herói constituem partes de um ritual de
retorno ao uno-primordial sem que se pague o tributo com a própria vida. Na catábase
encenada, é o herói trágico quem cumpre essa função, e antes dele os atores que encarnam
suas personas, e em torno de tudo, o vozerio coletivo e impessoal do coro, como uma
“muralha viva” a preservar o drama da emancipação do logos, evidenciando que estamos
submetidos a desígnios que nos ultrapassam. Talvez a maior lição do drama seja tonar essa
justificativa dispensável, supérflua e ociosa: é o próprio jogo do vir-a-ser, eternizado em sua
constante mutação.
Pode-se intuir que, enquanto o infortúnio do herói revivia, também celebrava e
apaziguava o despedaçamento do deus, constituindo o mais potente símbolo de sua natureza e
de sua paixão. Aquilo que o encarna é a prerrogativa de sua destruição: sua intrínseca,
constitutiva e implosiva relação com Apolo lhe impõe um eterno vir-a-ser. A gradual (ou
abrupta) transformação do ritual em espetáculo conjugava o aspecto simbólico do mito
fundante, no qual o estraçalhamento ritual de Dioniso é substituído pelo drama, pelo corpo do
deus fragmentado em personagens que constituía a multiplicidade do uno, e a abordagem
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trágica dos mitos encenados, cujo componente invariável é a hybris, a desmedida que leva à
mudança de fortuna ou à destruição.
Dessa maneira, Dioniso parece duplamente celebrado. Pelo aspecto formal da própria
arte dramática, no trânsito incessante entre o uno e o múltiplo: o corpo do drama fragmentado
em personagens, cujo metabolismo unificador é a ação, a relação constitutiva e indissociável
entre as partes; a perda da identidade do ator, que assume o personagem e com isso, abdica de
sua individualidade para reingressar no uno-primordial do próprio drama, cujo
extravasamento

dionisíaco

é

contido

pela

máscara

apolínea,

delineando,

nessa

despersonalização personalizada, um além de si que o comporta. Pelo viés do mito, na
recorrência de tramas que pressupõe o “dilaceramento” de um personagem, levado à
destruição pelas circunstâncias que atualizam e celebram a limitação humana frente ao unoprimordial, o jogo do vir-a-ser, o fogo dos deuses, o território do elementar de onde viemos e
para o qual nos dirigimos, malgrado a curta parábola que descrevemos entre os dois extremos,
cuja exemplaridade, encarnada pelo herói trágico, não ensina nem consola: apenas constata.
A violência intrínseca ao homem e sua “pulsão escopofílica” encontrariam
convergência na interseção entre ritual, narrativa e encenação proporcionado pelo drama
trágico, levando-o a “sublimar” esse componente pela encenação ritualizada. É a mesma
violência contida na missa católica, quando se celebra a morte e ressurreição de cristo: seu
sacrifício (ou sua diasparagmós) ritualizado elabora e canaliza a violência através da
conversão desta na narrativa da paixão (ou da via crucis) realizando sua função de bode
expiatório. No entanto, entre gregos antigos e cristãos há diferenças cruciais:

A não separação entre a estética e a ética é característica do pensamento grego
primitivo. (...) Foi a antiga retórica que fomentou pela primeira vez a consideração
formal da arte e foi o Cristianismo que, por fim, converteu a avaliação puramente
estética da poesia em atitude espiritual predominante. É que isso lhe possibilitava
rejeitar, como errôneo e ímpio, a maior parte do conteúdo ético e religioso dos
antigos poetas e, ao mesmo tempo, aceitar a forma clássica como instrumento de
educação e fonte de prazer (JAEGER, 1995, p. 62).

O declínio da tragédia clássica, no final do século V a.C., coincide com o
fortalecimento da filosofia como instrumento de investigação dos propósitos humanos, em
contraposição aos desígnios divinos. O mito, matéria prima do enredo trágico, cede lugar à
razão e à historiografia como instrumentos na busca de sentido para a existência humana.
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No campo teórico e prático, há uma grande controvérsia sobre o significado e a
possibilidade da tragédia como manifestação artística além do período clássico. A antiguidade
latina realizou uma mera transposição da tragédia grega para os salões imperiais,
enfraquecendo seu conteúdo mítico. Com o advento do cristianismo e até o final da idade
média, as manifestações teatrais apresentam a relação conflituosa com o divino como algo a
ser expurgado pela culpa, destituindo o elemento trágico de seus princípios originais.
Ironicamente, a paixão (hybris) que caracterizava a falha trágica do herói clássico e resultava
em seu excesso, cuja punição restituiria o equilíbrio da polis, é substituída pela paixão do
“filho de deus”, cuja trajetória sepulta o sentido trágico grego, como “um avesso do próprio
trágico, uma vez que Deus teria recebido a fatalidade das mãos dos homens”. Cristo seria,
neste caso, o “último herói trágico”, e sua exemplaridade de tal modo totalizante que aboliria
o trágico do plano imanente. O ciclo trágico, relativo à fertilidade, ao nascimento e à morte,
representado pelo sacrifício do bode (animal que simbolizava a virilidade) era agora projetado
para o plano transcendente, através do sacrifício do “cordeiro de Deus” (DOMENACH,
1967).
Nos séculos XVI e XVII, o gênero renasce na obra de dramaturgos como Shakespeare,
Marlowe, Racine, Corneille e Calderón de la Barca. Atualizando o sentido de um destino
inelutável, observa-se, ao lado da tentativa de resgate do modelo aristotélico (inclusive com a
utilização dos mitos gregos, no caso dos neoclássicos franceses), inovações como a
introdução de elementos cômicos e uma maior valorização do personagem, mais notadamente
no teatro elisabetano. O elemento trágico passa a concorrer com o livre arbítrio, já sem o
embaçamento religioso da idade média. É o homem renascentista, orientado pela razão, mas
sujeito a paixões e a determinantes do meio social e político, quem assume a centralidade da
trama.
No início do século XX, com o gradual declínio do teatro como espaço privilegiado de
representação, contemplação e reflexão sobre as questões da coletividade e o advento do
cinema e, posteriormente, da TV, os gêneros dramáticos migraram para esses novos meios.
Nesse meio tempo, o termo tragédia deixou de denominar um gênero: o outrora genérico
“drama” passou a indicar obras cujos efeitos, em alguns casos, se aproximavam dos
produzidos pelo espetáculo trágico.
Entre os estudiosos, não há consenso quanto à possibilidade ou pertinência da tragédia
enquanto gênero dramático na atualidade. O que se questiona é se haveria componentes
estéticos, sociais, políticos e espirituais que alçassem obras dramáticas contemporâneas ao
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patamar dos efeitos trágicos definidos por Aristóteles, ou mesmo se a encenação de textos
trágicos clássicos produziria os mesmo efeitos num público contemporâneo, dada a
transformação do contexto de recepção.

3.7. Do teatro ao cinema: a secularização do sagrado

Pode acontecer que duvidemos da audiência escura. Pode acontecer que as quimeras
de um mundo amniótico, aquático, abafado, afastado, nos pareçam dados litigiosos.
Pode também acontecer que tenhamos a impressão viva de nós na lembrança. Mas a
recordação é uma narração, como a que conta o sonho: essa narração ou narrativa
traz tanto consigo que temos razão em desconfiar de nós mesmos. Somos apenas um
conflito de narrativas endossado por um nome (QUIGNARD, 1999, p. 85).

Até meados do século XIX, quando a imprensa e a escola burguesa popularizaram a
leitura, o teatro constituía um poderoso instrumento de ritualização social. De sua criação até
a década de 70 do século XX, quando a TV privatizou a dimensão coletiva da fruição
audiovisual, o cinema, enquanto espaço físico, desempenhou esse mesmo papel. Hoje,
funcionando quase exclusivamente em shopping centers, os cinemas foram fagocitados pelos
hábitos de consumo e tornaram-se mais uma peça na engrenagem que ordena os fluxos de
compra e venda – nos quais cumpre papel catalisador graças ao seu poder de persuasão e pelo
reforço da “ilusão de realidade” que caracteriza os “templos comerciais” onde se localizam.
O teatro e o cinema são artes cujo nome indica simultaneamente uma linguagem e um
espaço físico, como se, para além da especificidade intrínseca a seus meios, objetos e modos,
uma quarta dimensão se impusesse: mesmo quando minimizadas ou abolidas as condições
físicas que caracterizam sua acepção espacial, certa lógica subsiste à recepção, imposta por
sua origem e natureza predominantemente contemplativa. Simultaneamente artes e lugares, o
teatro e o cinema constituem, dessa forma, o espaço privilegiado para investigar as
transformações inerentes à relação entre o sagrado, o ético e o estético.
A grande invenção no teatro é justamente a delimitação explícita entre oficiantes e
assistência. Se nos rituais já havia uma parte encenada, denominada dromena, onde a
“paixão” dos deuses e semideuses era “vivida” pelos oficiantes, estes estavam menos
distintamente posicionados em relação aos demais participantes, tanto estética quanto
topograficamente. Nessa primeira distinção, em que se destaca uma figura humana da massa
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coletiva de celebrantes, observam-se algumas poderosas transformações na esfera das
dimensões investigadas.
Se a contemplação sempre foi um componente essencial da religião grega, a clivagem
entre o sagrado e o estético resulta na ampliação do ético como espaço de construção do
humano: ao invés de evocar os deuses pelo sacrifício ou dar-se a ver nas disputas esportivas, a
celebração, espaço privilegiado para a fusão entre ambas as dimensões, cujo ápice se dava na
encenação do mito seguido do sacrifício ritual, agora conta com um espaço físico destinado à
contemplação do homem pelo homem – ainda que na relação com o divino e que este se faça
presente naquele, por meio de palavras e personagens. Mas a presença do divino não
ultrapassa a medida humana senão pela própria medida humana: o sagrado é agora balizado
pelo ético e pelo estético. Ou seja, é o próprio divino que se redimensiona a partir da medida
do homem.
Se da dimensão sobre-humana das pinturas rupestres, nas paredes das cavernas onde o
homem primitivo realizava seus rituais mágicos, resultam os deuses míticos que mantêm sua
proporção gigantesca nos sistemas religiosos e reduzem parcialmente sua escala nos heróis
das narrativas épicas, é no drama trágico, nessa imagem de um homem “projetada” na parede
externa da caverna, que se manifesta a irremediável cisão entre homens e deuses. Nessa nova
parede externa, as imagens não se fixam, como no movimento simulado da pintura mágica ou
nos caracteres denotativos da palavra mítica. Movem-se, e seus sons, imagens e palavras,
embora transportem a assistência para outro tempo e espaço, mantêm-na consciente de seu
artifício, da duplicação operada sob seus olhos e ouvidos. Como numa conversa entre
humanos – mas dirigida aos deuses –, o drama trágico revela a solidão e o desamparo do
homem diante de si próprio: ao homem cabe, a partir da constatação de sua solidão essencial,
construir-se no espaço vago entre a bestialidade e o divino, como um ser indefinido e
transitório, que vaga incessantemente em busca de si próprio. Como uma metáfora, em suma.
O cinema virá atribuir, à dimensão da imagem humana destacada da massa coletiva e
individuada na figura do ator – esse simultâneo “ninguém” e “alguém” situado na fronteira
entre a natureza indistinta do dionisíaco aórgico e o delineio civilizado da máscara apolínea,
expressa pelo drama e pelo personagem – a proporção sobre-humana das pinturas rupestres,
dos panteões mitológicos e das narrativas épicas. Se no drama trágico (e no teatro em geral) a
medida humana é uma delimitação natural de sua própria constituição física, no cinema a
extrapolação dessa medida constitui uma prerrogativa imposta por seu aparato tecnológico. O
cinema não apenas mantém o homem no centro, mas maximiza o entorno humano desse
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homem centralizado (pelas exigências de seu dispositivo técnico) e amplia sua escala ao nível
imaginário de remotos heróis e divindades. O que parece se operar nesse retorno à caverna
dos primeiros humanos, em sua relação com a máxima alteridade, é a substituição de forças
invisíveis e entidades ou divindades tecno, zoo, e antropomórficas – bem como dos
semideuses e heróis épicos, sempre algumas polegadas acima do humano – pelo próprio
homem, alçado ao posto do que, simultaneamente, reflete e refrata, define e extrapola a si
mesmo. Nesse entronamento do semelhante como alteridade, a ilusão mimética proporcionada
pelo dispositivo cinematográfico desempenha uma função enzimática e conjuntiva.
A íntima relação entre ritual e teatro, proposta por Victor Turner (1982), pode aplicarse também ao cinema, observadas algumas diferenças nos recursos e linguagens de cada meio.
Classificando o ritual religioso e as manifestações artísticas como “experiências liminares”,
onde a expressão da subjetividade é convertida através do arrebatamento ou do êxtase poético
– em contraste com a racionalidade dos problemas imediatos da vida –, a recepção
cinematográfica ofereceria o que Turner chama de uma “experiência liminóide”, resultante da
fusão entre a liminaridade e o lazer. O espaço “livre e experimental da cultura (...) onde não
apenas novos elementos, mas também novas regras de combinação podem ser introduzidas” é
atravessado pelo tempo regrado das sociedades industriais, que inviabiliza experiências
prolongadas de retirada ou suspensão da rotina. Dessa forma, a experiência liminóide se
caracteriza por ser mais diversificada e crítica da própria cultura, além de mais subjetiva e
divertida “que as celebrações comunais e rituais prescritas nas sociedades pré-industriais”
(SILVERSTONE apud WHITE, 1995, p. 71).
A “recepção pela distração”, preconizada por Benjamin (2010) em suas reflexões
sobre a arte cinematográfica, encontra seu correlato ritual na experiência liminóide das
sociedades industriais. A tarefa de atribuir sentidos à experiência humana, outrora exclusiva
aos rituais mítico-religiosos, à enlevação proporcionada pela aura singular das obras de arte e
a instituições formativas como a escola e a família, é gradualmente assumida pelos meios de
comunicação em massa, como o jornal, o cinema, o rádio e, posteriormente, a TV. Dentre
estes, o cinema ocupa um lugar destacado na ocorrência de experiências liminóides, tanto por
ser uma síntese de diferentes linguagens, quanto pelo espaço imersivo que o caracteriza.
Expressão máxima da linguagem audiovisual, o cinema desbanca o lugar privilegiado da
palavra na construção e atribuição de sentidos ao resgatar a força da imagem e do som, como
num retorno ao manancial do qual a própria palavra se origina.
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A ilusão mimética ou “de realidade” é, portanto, a síntese e o ponto de culminância,
em termos históricos, da trajetória da mímese aqui proposta. Proporcionando concomitante
semelhança e alteridade entre o homem e sua imagem projetada – antes nas forças do
invisível, agora na visibilidade extrema –, a tela torna-se o espelho fusional no qual o embrião
humano pode especular a si próprio, como num sonho.
A analogia entre o dispositivo cinematográfico e o contexto do sonho, comum a
inúmeros estudos teóricos e ao próprio senso comum, serve de ponte entre a dimensão mítica
exercida nos rituais primevos e a que se expressa na imersão hipnótica da sala escura. Em sua
origem, o cinema caracterizava-se justamente por atender a demandas psíquicas cuja
correspondência só pode ser encontrada no universo onírico, ou do delírio. Segundo Arlindo
Machado (2007), “Certamente, o que atraía essas massas às salas escuras não era qualquer
promessa de reconhecimento, mas a possibilidade de realizar nelas alguma espécie de
regressão, de reconciliar-se com os fantasmas interiores e de colocar em operação a máquina
do imaginário” (p. 19). Dos mais remotos ancestrais do dispositivo cinematográfico aos
primeiros anos do aparato desenvolvido pelos Lumière, o prazer proporcionado pela projeção
de imagens irreais e fantasmagóricas, mesmo retratando aspectos da realidade cotidiana,
parece diretamente relacionado a fantasias arcaicas de ordem instintiva e inconsciente,
associadas à saciação parcial da pulsão escópica.
Em Freud (1996), o conceito de “pulsão” demarca a transição epistemológica do corpo
biológico, seara dos instintos, para o corpo erógeno, onde as pulsões constituem e resultam
das fases do desenvolvimento sexual e da construção subjetiva do indivíduo, mediada por
tensões internas, relações afetivas e estímulos ou recursos do ambiente. Classificadas a
princípio em autopreservativas e sexuais e posteriormente em pulsão de vida e de morte,
distinguem-se dos instintos por incluir a dimensão do prazer; a libido é a manifestação de sua
energia e o desejo, sua expressão estruturante. Ao longo de sua obra, Freud constrói uma
distinção entre “ver”, como derivado da função do aparato sensorial, e “olhar”, no que se
insinuaria o prazer subjacente a esta atividade, a partir da eleição de um objeto primário, o
órgão genital. No decorrer das fases de desenvolvimento, o binômio olhar/ser olhado é
investido das interdições culturais que o transformam e deslocam esse primeiro objeto:

Ao contrário do instinto, a pulsão pode se satisfazer fora de seu objeto (é a
sublimação) ou até mesmo prescindir dele (é que se chama de recalque). (...) A
pulsão escópica supõe uma distância entre o sujeito e o objeto do olhar, ela está na
base do voyeurismo. Esse desejo está no centro do dispositivo cinematográfico. Ele
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repousa na ausência do objeto percebido, daí o caráter “imaginário” de seu
significante (que não passa de uma miragem perceptiva) (AUMONT & MARIE,
2003, p. 247-248).

Aqui cabe assinalar uma distinção operacional entre o inconsciente junguiano e o
freudiano: a moeda do inconsciente coletivo é o arquétipo; a do inconsciente individual é o
complexo. Enquanto o inconsciente coletivo (Jung) resulta na formulação do mito, através de
uma construção narrativa que modela, metaforiza e “civiliza” a potência instintiva do
arquétipo, o inconsciente individual (Freud) resulta na apropriação do mito (e de suas
camadas constitutivas sucessivas, ou seja, o instinto e o arquétipo) enquanto denotação
narrativa, ou seja, calcada numa ordenação significante de desejos e interdições. Aliás, é em
torno de um dos mitos mais recorrentes nos dramas trágicos que sobreviveram até a
atualidade, o mito de Édipo, que a psicanálise desenvolve seu principal axioma,
proporcionando ao sujeito psicanalítico, a partir de um esquema mítico de papéis e funções
definidos, a elaboração de seu próprio drama familiar. Em ambos os casos, no entanto, nota-se
a poderosa incidência de experiências ancestrais e da elaboração narrativa como veículo e
atenuante da potência do arquétipo, ou do mito.
Dessa forma, é possível arriscar um paralelo entre o cinema e a estruturação
arquetípica do psiquismo em sonhos ou narrativas: em sua etapa inicial, tanto a mente quanto
o cinema se configuram de forma mais bruta, na emissão arquetípica e imagética do sonho. A
etapa seguinte é o desenvolvimento de narrativas que componham um universo significativo a
partir da potência extrema e indomável do arquétipo e, por conseguinte, das energias
instintivas. O mito é a configuração narrativa, contextual e consciente dos elementos
arquetípicos. Da mesma forma, o cinema narrativo constitui a formulação civilizada de sua
inicial selvageria imagética, domada pela incorporação da estrutura romanesca, herdada do
século XIX, que por sua vez tem como ancestral mais remoto os poemas épicos que deram
aos mitos primevos sua primeira formatação estética.

Produto oficioso de uma civilização fértil de legislações sobre o inconsciente, o
cinema aprendeu a domar as pulsões com uma espécie de moldura cultural por meio
da qual ele sublima, corrige, “civiliza” as narrativas caóticas forjadas no
inconsciente. No seu trabalho duplo de ativamento e dissimulação do desejo, ele vai
buscar modelos construtivos em formas simbólicas reputadas pela sociedade como
superiores e civilizadas, como é o caso do romance e do drama oitocentistas. (...)
Máquina de moldar o imaginário, o cinema funciona executando, por conta do
espectador, parte do seu trabalho psíquico. Essa talvez seja uma das motivações
mais profundas que estão por trás de sua invenção técnica: induzir no espectador
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percepções socialmente disciplinadas, que se fazem passar por representações de um
mundo interior (MACHADO, 2007, p. 55).

As narrativas parecem cumprir ambas as qualidades da atividade mimética: ao tempo
em que sua elaboração ou recepção exige uma atividade especulativa e reflexiva, nos
oferecem o espelho em que podemos contemplar uma face possível – a face humana, com
tudo que pode comportar de reconhecível e espantoso. A construção do humano pelo próprio
humano, alargando as fronteiras de sua expressão para além dos imperativos da
sobrevivência, tem nas narrativas seu mais eficiente instrumento, tanto pelo registro da
ancestralidade remota quanto pelo delineio contínuo do que não tem arremate ou conclusão.
Enquanto houver um homem sobre a terra ele necessitará atribuir algum sentido para sua
existência, e as narrativas fornecem o mais potente arsenal para essa tarefa.
No artigo A Poética e Nós, Umberto Eco (2011) ressalta a importância da obra de
Aristóteles no pensamento moderno sobre narrativa. Segundo ele, embora o drama trágico
seja o objeto explícito de sua análise, as reflexões do estagirita alcançam uma amplitude bem
maior, sobrevivendo aos séculos justamente por essa qualidade:

Estou de acordo com Ricouer quando diz que, na Poética, a narração fundada no
enredo, esta capacidade de compor um conto e ton pragmaton sustasis, torna-se
como que o gênero comum, do qual a epopéia se reduz a espécie. O gênero de que
fala a poética é a representação de uma ação (pragma) através de um mythos (quer o
chamemos de plot ou de enredo), do qual a diegese épica e a mimese dramática são
apenas espécies (ECO, 2011, p. 236).

Eco parte da prerrogativa de que “contar e ouvir histórias é uma função biológica”,
razão pela qual a narratividade, campo de conhecimento proposto pelos formalistas russos no
início do século XX, se converte em assunto de interesse crescente em nosso tempo:

Não é fácil subtrair-se ao fascínio dos enredos em seu estado puro. (...) Mesmo a
recusa, por parte do Nouveau Roman, de levar-nos a experimentar piedade ou terror,
faz-se excitante sobre o pano de fundo de nossa profunda persuasão de que um conto
deve produzir tais paixões. A biologia se vinga. Quando a literatura se recusou a nos
dar enredos, fomos buscá-los nos filmes ou nas reportagens jornalísticas (ECO,
2011, p. 238).

Segundo ele, é a ideia de conflito – subjacente a todo enredo – que nos toca a nível
orgânico, como uma necessidade originada da própria dinâmica celular. Recorrendo às
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definições de arquétipo – nódulo seminal de todo mythos – cunhadas por Jung e Campbell,
que remontam sua origem à convivência pouca pacífica entre nossos órgãos internos ou entre
os instintos e a consciência ou as imposições da cultura, é possível estabelecer uma correlação
que aproxima ainda mais a ocorrência involuntária dos sonhos e uma deliberada busca por
narrativas.
Dessa forma, ao concentrar-se sobre o enredo (ou mythos) na construção da narrativa,
exemplificada pela excelência do drama trágico e da épica homérica, Aristóteles estabelece os
alicerces de toda narratividade, em cuja fundação encontram-se os procedimentos miméticos
que proporcionaram desde a “imitação” e reverência às forças do invisível até sua estilização
gradual em registros que, partindo da pintura rupestre e aportando na arbitrariedade aparente
dos signos linguísticos, encontra sua potência mais expressiva nas obras de caráter narrativo.
Para além da acepção convencional de enredo e conflito, Eco (2011) recorre a estudos
de Greimas e Lakoff para afirmar que “todo discurso tem uma estrutura profunda que é
narrativa e que pode ser desenvolvida em termos narrativos” (p. 239), seja um texto científico
acadêmico ou a proposição de uma semântica desenvolvida na forma de uma sequência de
ações, em lugar da semântica atomista e imobilista. Mesmo os elementos químicos, nomeados
e alocados de forma aparentemente pacífica na tabela periódica, guardariam algo das
comoventes paixões que animaram seus predecessores mitológicos, a saber, os deuses e heróis
que povoaram as mentes e corações de nossos antepassados. Voltando à expressão dessa
incoercível vocação de nossas glândulas no tempo atual, Eco afirma:

A Poética é certamente a teoria, entre outras coisas, do western à maneira de John
Ford – e não por que Aristóteles fosse um profeta, mas porque quem quer que deseje
encenar uma ação através de um enredo (o que o western faz sem outros resíduos)
não pode agir diversamente daquilo que Aristóteles entreviu. Se contar histórias é
uma função biológica, sobre esta biologia da narratividade Aristóteles já
compreendera o que se passava (ECO, 2011, p. 241).

Da magia simpática às narrativas, a mímese parece proporcionar ao homem um
espelho no qual se reconheça, seja pela própria imagem refletida ou pelo recorte expressivo da
realidade, material ou imaginária, que o cerca e constitui. A possível similaridade do
dispositivo tecnológico cinematográfico com os mais antigos espaços de imersão ritualizada e
a estrutura narrativa da qual sua linguagem resulta reúnem os dois extremos de uma mesma
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experiência, conjugando, simultaneamente, sua ancestralidade mais remota e seu derivado
mais atual.

Anestesiamento do espírito vigilante, suspensão de todo interesse pelo ambiente
circundante, projeção da personalidade num sujeito emprestado, adesão à impressão
de realidade, desligamento, passividade, desejo de sonhar: eis algumas das
disposições regressivas do espectador acorrentado à sua poltrona na gruta escura,
simulação do ventre materno (MACHADO, 2007, p. 55-56).

3.8. Do verbo à luz: as imagens textuais e o audiovisual

Nesse estudo, a figura do poeta foi introduzida como uma espécie de andarilho errante
no percurso acidentado da mímese, guiando-se, ao longo de sua jornada, pelas refrações da
luz por vezes obsedante do logos. Assumido habitante da metáfora, fez da palavra seu
principal e mais elaborado instrumento, com o qual ampliou o repertório de possibilidades do
humano para além de dogmas e conceitos. No rastro das picadas abertas pela palavra poética,
religião, estado e ciência encontraram o arsenal discursivo para fortalecer sua vocação ao
poder. O poeta, entretanto, se manteve fiel à sua errância.
Da epopeia aos gêneros do drama, dos diários de viagem ao romance de ficção
científica, a palavra esteve no centro das linguagens narrativas até o final do século XIX,
quando a invenção e popularização do cinematógrafo promoveram uma transformação
gradual e irreversível na linguagem, na sensibilidade e nos modos de recepção do público. Já
em sua origem, quando os irmãos Lumiére desacreditaram da sobrevida científica de sua
invenção, foi o ilusionista Georges Mèlies, um misto de mago, poeta, cientista e comerciante,
quem enxergou sua enorme vocação comunicativa e assegurou o destino que a origem
positivista negligenciava: o de amplificar as potencialidades imaginárias e simbólicas da
realidade cotidiana, restituindo às massas o direito de sonhar. Das fantasmagorias e gags
iniciais, o cinema desenvolveu sua linguagem num processo de gradual elaboração de sua
sintaxe e de sua potência imagética, criando um público à medida que criava a si mesmo. Seu
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vasto alcance, oriundo da reprodutibilidade de seu suporte, colaborou para que, na metade do
século em que floresceu, se tornasse o principal entretenimento de grande parte da população.
A ênfase dada à “palavra” ao longo desse trabalho exige agora uma retratação: afinal,
trata-se de uma investigação na área cinematográfica, ainda que de um tema originado da
literatura. Em defesa própria, podemos afirmar que a qualidade “dramática” não diminui a
importância da palavra na tragédia, a ponto de Aristóteles (2006) afirmar e defender sua
autonomia em relação à própria encenação, considerada um acessório do poema34. Em todo
caso, agora, tal percurso se detém diante da profusão imagética proporcionada pelo
desenvolvimento de equipamentos de captura, projeção, transmissão e reprodução que
possibilitaram e criação da linguagem audiovisual.
Ao caracterizar a operação mimética efetuada pelo poeta, Aristóteles traça, em
diversas passagens da Poética, uma comparação com a pintura. Para além do recurso
argumentativo que objetiva a compreensão do processo de composição do poema trágico, tal
analogia prepara e qualifica, em detrimento ao espetáculo, a valorização da palavra na
condução do enredo, bem como na formulação de imagens que possibilitem ao espectador
experimentar o sentimento trágico:

É possível que o temível e o piedoso nasçam do espetáculo, mas também é possível
que eles nasçam do próprio arranjo das ações, o que é preferível e próprio do melhor
poeta. De fato, deve-se compor o enredo de forma a que, mesmo sem olhar, quem
ouve as ações que se desenrolam se arrepie e sinta piedade do que acontece (...)
(ARISTÓTELES, 2006, p. 86).

Na tragédia ática, a elaboração verbal é determinante, já que, ao longo dos episódios, a
trama se desenvolve quase exclusivamente por meio dos diálogos. Dentre as figuras de
linguagem que constituem a elocução elevada dos caracteres, algumas se destacam por
manifestar a vocação e a necessidade humana de expressar-se por meio de imagens. Enquanto
a metáfora elabora e exprime dimensões variadas, unindo o sensorial, o cognitivo e o
emocional por meio do deslocamento semântico e da conotação, a hipotipose35 parece centrar-

34

“O espetáculo se, por um lado, é bastante capaz de mover os ânimos, por outro é a parte menos artística e
guarda pouca relação com a arte poética. De fato, o efeito da tragédia subsiste mesmo sem a representação teatral
e sem os atores” (ARISTÓTELES, 2006, p. 59).
35
“S. f. || (ret.) figura de retórica que mostra não só a ação mas até o modo por que ela se executou com toda a
minuciosidade possível, ou por partes e com cores tão vivas, que parece terem-se os objetos diante dos olhos (...)
F. gr. Hypotyposis (imagem, representação). http://aulete.uol.com.br/hipotipose#ixzz2JDBRnz5k (acessado em
21/01/13)
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se na dimensão imagética propriamente dita, possibilitando ao espectador “ver” a cena
narrada por meio de sua descrição. Presente ao longo de todo o drama, sua utilização mais
expressiva se dá nos momentos em que o coro ou um personagem, geralmente um mensageiro
ou o corifeu, descreve cenas de luta ou o flagelo do herói, potencializando o efeito trágico por
meio do estímulo à “imaginação visual” do espectador. O trecho abaixo, extraído do Édipo
Rei de Sófocles ilustra o recurso:

MENSAGEIRO: (...) Subitamente, ele lança um grito terrível e se precipita, como
que conduzido por um guia, sobre os dois batentes da porta, faz saltar o ferrolho da
porta, e corre para o meio da peça... A mulher está enforcada! Está ali, diante de nós,
estrangulada pela corda que oscila do teto... Ao ver esse espetáculo, o infeliz emite
um gemido terrível. Ele desamarra a corda, e o pobre corpo cai do chão... O que se
viu então foi um espetáculo atroz. Arrancando os colchetes de ouro que ornavam as
vestes da rainha, ele os ergue no ar e os enterra nos próprios olhos. “Assim que eles
não mais verão”, disse ele, “o mal que sofri, nem o que causei; assim as trevas
doravante os impedirão de ver aqueles que eu não deveria ter visto, e de ignorar
aqueles que, apesar de tudo, eu gostaria de ter conhecido!” Chamando essas
palavras, sem descanso, com os braços erguidos, ele feria seus olhos e o sangue
corria das órbitas sobre sua barba. Não era um corrimento de gotas vermelhas, mas
um jorro de sangue escuro que inundava sua face! (SÓFOCLES, 1998, p. 91).

Por sua condição de “mimetizar” a realidade como nenhuma outra, a linguagem
audiovisual materializa uma espécie de hipotipose: o que antes era descrito e “imaginado”
passa a ser visto, muitas vezes com uma potência que ultrapassa e condiciona a própria
capacidade de imaginar. As visões noturnas dos xamãs, em rituais no fundo das cavernas, e as
predições solares de profetas cegos pressupunham uma qualidade mântica36, visionária e
denotativa. Já o poeta atua na disposição dos signos, burilando uma potência semântica,
metafórica e conotativa. A hipotipose realizada pela linguagem audiovisual combina as duas
vertentes, unindo a qualidade mântica da visão ao recurso semântico da leitura.
A palavra que origina a narração cinematográfica, no formato de roteiro, é
condicionada pela capacidade de provocar imagens, de inspirar visões; por outro lado, a
narrativa audiovisual tem na palavra um recurso que pode lhe atribuir sentidos, sejam pela
expressão verbal do cinema falado ou por meio de críticas, ensaios, resenhas, comentários e
textos acadêmicos, que tentam elaborar verbalmente a experiência audiovisual.

36

“Crisipo define a mântica com estas palavras: ‘faculdade de conhecer, ver e explicar os sinais por meio dos
quais os Deuses manifestam sua vontade aos homens’ (De divin., II, 63, 130). http://www.filoinfo.bemvindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=4154 (acessado em 21/01/13)
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Para Gilbert Durand (1994), o fim da “galáxia Gutemberg”, como denominou a época
dominada pela leitura e escrita, revela um componente há muito desprezado na história
ocidental: a importância da imagem enquanto formuladora do pensamento. Historicamente
relegada a um papel acessório, ilustrativo e secundário em relação à palavra (quando não
terciário, em relação à música), a imagem irrompe como marca distintiva do século XX,
principalmente enquanto reprodução da “realidade”. Obviamente, épocas anteriores também
tiveram sua “iconofilia”, mais notadamente a Grécia antiga no estatuário, a Idade Média na
idolatria religiosa e o Renascimento na pintura; entretanto, tais artes e manifestações eram
tributárias do verbo, do qual se originavam e que lhes atribuía sentido e valor.
Diante do que denomina de “iconoclastia endêmica” do pensamento ocidental, Durand
propõe a restituição do poder pedagógico da imagem, tomada em sua potência arquetípica,
simbólica e expressiva. A arbitrariedade do signo linguístico alfabético (diferente do
ideograma ou do hieróglifo que, em alguma medida, representa graficamente um objeto ou
ação) corrobora o banimento imagético originado na filosofia grega, fortalecido pela religião
monoteísta, extremizado com o positivismo científico e negligenciado na proliferação atual
das imagens, fruto de tecnologias de comunicação massiva que as tornam um poderoso
instrumento de influência, controle e persuasão.

A imagem, sendo sempre desvalorizada, não inquieta ainda a consciência moral
de um Ocidente (...). A enorme produção obsessiva das imagens é
contingenciada no domínio do “distrair”. E, entretanto, os difusores das imagens,
a mídia, estão onipresentes em todos os níveis da representação, da psique do
homem ocidental ou ocidentalizado. Do berço ao túmulo a imagem está lá,
ditando as intenções de produtores anônimos ou ocultos (...) ora se pretendendo
como “informação”, ora ocultando a ideologia de uma “propaganda”, ora se
fazendo “publicidade” sedutora... (DURAND, 1994, p. 9).

O clarão denotativo que origina deuses e palavras é refratado pelo poeta, que o
decompõe em prismas e ilumina o terreno para o gradual deslocamento conotativo, a
metáfora. A palavra poética proporciona a dissociação entre linguagem e divindade,
assegurando a construção do humano pelo humano: o ato de imaginar se emancipa da
imposição divina, que pelo poder da metáfora se transforma em “inspiração”. A divindade
obsedante recua frente ao avanço humano: novos campos de conhecimento são construídos
em função de suas necessidades e vocações. Dentre as potencialidades desenvolvidas, a
ciência, ramo emancipado da tecnologia, é responsável pelo aprimoramento dos meios de
difusão e construção da própria metáfora. No ápice atual desse processo encontra-se a
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linguagem audiovisual, que tem sua expressão máxima nos recursos reunidos pela arte
cinematográfica.
A estrutura verbal da dramaturgia teatral e da narrativa romanesca funde-se com os
recursos proporcionados pelos instrumentos de captura e projeção de imagens: aquilo que a
palavra originara e desenvolvera a partir de elaborações imagéticas textuais é agora
subsumido pela potência luminosa do audiovisual, como numa reedição do primeiro clarão
denotativo. Nessa longa trajetória em que o humano se construiu pelo verbo, uma força maior
parece compreender a ambos: se a drama revela a alma do homem, o cinema parece revelar a
alma do mundo.
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4. ANÁLISE DO CORPUS FÍLMICO

4.1. A trilogia

No campo das tensões fecundas que caracterizam o cinema, onde as fronteiras
delineiam o contorno impreciso da produção artística e comercial, é possível distinguir, dentre
a atualidade volátil dos “últimos lançamentos”, aquilo cuja permanência anima o espaço onde
signos demandam uma leitura sensível. Recentemente, uma dupla de realizadores mexicanos
produziu três obras que figuram como referência de linguagem cinematográfica por suas
marcas estéticas, temáticas e narrativas. Guillermo Arriaga e Alejandro Iñárritu,
respectivamente roteirista e diretor, são responsáveis pelos filmes Amores Brutos (Amores
Perros, México, 2000), 21 Gramas (21 Grams, EUA, 2003) e Babel (França/EUA/México,
2006), que apresentam histórias simultâneas de pessoas desconhecidas entre si, cujas vidas se
entrelaçam por um “evento patético37” (um acidente automobilístico, no caso de “Amores
Brutos e 21 Gramas, e um disparo de rifle, em Babel) e são narradas com recursos de
fragmentação espacial e cronológica. Os fios da trama vão se enredando ou se revelando à
medida que suas histórias avançam – ou retrocedem.
O grande êxito obtido pelo filme inaugural da dupla pode ser creditado, entre outras
coisas, à simbiose entre sua dramaturgia rigorosa, que entrelaça diferentes histórias, e a
narrativa fragmentada, onde sequências frenéticas e tomadas contemplativas são alternadas
por meio de avanços e retrocessos temporais. Estas características, que se confirmaram nos
filmes seguintes, despertaram grande interesse no público em geral e boa receptividade entre
jovens cinéfilos.
Enquanto recursos estilísticos, a fragmentação narrativa, as múltiplas histórias e os
avanços e retrocessos temporais não constituem uma inovação da dupla, embora tenham se
tornado uma espécie de “marca registrada”. Dentre outros, podemos destacar Buñuel,
Kurosawa, Godard, Resnais e Kieślowski como cineastas que investigaram e experimentaram
37

“(...) ação destrutiva ou dolorosa, como as mortes, os sofrimentos e ferimentos em cena e tudo quanto seja
desse tipo” (ARISTOTELES apud GAZONI, 2006, p. 46)
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tais possibilidades em muitas de suas obras. Além disso, a partir da década de 1990, diversas
produções deram mostras de absorção dessas características, oriundas do chamado “cinema de
arte”, pela narrativa clássica e pelo “cinema comercial”. Filmes como Cenas da Vida (Short
Cuts, EUA, 1993), de Robert Altman; Os Suspeitos (The Usual Suspects, EUA, 1995), de
Brian Synger; Magnolia (EUA, 1999), de Paul Thomas Anderson; Traffic (EUA, 2000), de
Steven Soderbergh; Amnésia (Memento, EUA, 2000), de Christopher Nolan; e quase toda
filmografia de Quentin Tarantino, com destaque para Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, EUA,
1992) e Tempo de Violência (Pulp Ficiton, EUA, 1994), para mencionar apenas aqueles
próximos ao surgimento da dupla no cenário mundial. Entretanto, na trilogia de Arriaga e
Iñárritu, esses recursos parecem ultrapassar o efeito meramente narrativo ou estilístico:
apresentam-se como prerrogativas das temáticas e dos personagens que as encarnam, como se
não houvesse outra forma de contar suas histórias – ou como se só assim suas histórias se
fizessem possíveis.
No âmbito da produção cinematográfica contemporânea, estes três filmes são ótimos
exemplares para a investigação aqui proposta. Além de construídos sobre uma prerrogativa
trágica, ou seja, a ausência de controle do humano sobre suas paixões e seu destino, todos
alcançaram projeção mundial, incluindo o reconhecimento pela indústria hollywoodiana. Em
que pese a relativa vacuidade artística desta referência, é muito significativo que dois
mexicanos, realizando filmes cuja narrativa surpreende pela ausência de linearidade,
enfocando histórias de perda vividas por personagens comuns, tenham obtido um sucesso tão
estrondoso em sua primeira produção conjunta que os filmes seguintes tenham sido estrelados
por astros do cinema norte-americano. Do ponto de vista da prerrogativa sociopolítica do
pensamento e da obra trágica, esse alcance desponta como uma característica valiosa.
Outro dado relevante é a trajetória dos personagens, ou a caracterização do herói. Nos
três filmes, a construção dramatúrgica e narrativa apresenta situações e indivíduos que, em
consequência de suas escolhas, mas à revelia de sua vontade, interferem drasticamente na
história de vida uns dos outros. Seus destinos parecem depender mais de interferências
externas que de deliberações íntimas, e as repercussões desse condicionamento, construídas
de maneira catastrófica, ocasionam reviravoltas que evidenciam uma autonomia relativa ou
inexistente. Esse aspecto atualiza uma relevante característica da obra trágica, preconizada por
Aristóteles: o da primazia do enredo sobre os caracteres. Na contramão do heroísmo asséptico
tão caro às produções hollywoodianas, os autores da trilogia subvertem seus códigos e
padrões realizando obras que mantêm o diálogo com as formas canônicas da produção
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massiva e comercial, ao tempo em que resgatam os aspectos dissonantes de sua normatividade
mais remota. Afinal, o protótipo do herói épico é, literal e literariamente, destruído pela
mímese trágica.
Por outro lado, os três filmes realizam-se numa deliberada – mas aparente – digressão
dos preceitos aristotélicos atinentes à unidade de ação: embora suas partes constituintes não
estejam dispostas de forma totalmente linear e sucessiva, o enredo tem começo, meio e fim,
considerando as prerrogativas de apresentação dos personagens, construção do conflito e
desfecho. Não obstante cada filme ter sua particularidade em relação a esse aspecto, todos
apresentam rupturas cronológicas e espaciais que exigem do espectador considerável atenção
para acompanhar e elucidar a trama. Em termos de uma experiência do trágico na
contemporaneidade, quando a experiência espaço-temporal resulta da sobreposição ou
simultaneidade de dimensões muitas vezes conflitantes, esse aspecto parece ultrapassar o
mero recurso estilístico. Em texto publicado no blog O Cinema e a Pessoa, Ranieri Brandão
aborda esse aspecto:

Nos filmes de Iñárritu, os descaminhos dos personagens tornam-se história não
una, mas universal. (...) ele e seu roteirista Guillermo Arriaga entendem o
cruzamento dos personagens não como histórias individuais, mas como um
coletivo que se move na continuidade de diversas histórias, que, juntas, contam a
própria História (com ‘H’ maiúsculo) dos nossos tempos de desencontros e
intolerância. (...) Mas é preciso entender que o ‘problema’ narrativo dos filmes
de Iñárritu está na própria fragmentação do mundo, da própria ação da pósmodernidade e da diminuição das relações de tempo e de espaço. Este
"problema" da fragmentação da narrativa é mais um problema do mundo do que
propriamente cinematográfico. O mundo traz este problema para o cinema38.

Embora a trilogia tenha alcançado grande êxito comercial e disponha de prerrogativas
clássicas em sua dramaturgia, sua estrutura narrativa diverge de orientações canônicas. De
acordo com Bordwell (1985), dentre os modos de narração que não seguem o cânone clássico,
o de “arte” se destaca pelo número de produções que a ele recorrem, sendo possível
identificar o conjunto de normas de trama e estilo que o caracteriza. No âmbito teórico,
podem-se eleger algumas características em contraponto ao modo clássico: trama menos
redundante; existência de lacunas permanentes e supressões; exposição retardada e
distribuída; motivação menos genérica para a narração etc.

38

http://ocinemaeapessoa.blogspot.com/ (acessado em 15.01.2011. O texto não se encontra mais disponível)
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O cinema clássico tem suas raízes na novela popular, na história curta e no teatro do
século XIX, onde a realidade é definida a partir da coerência, consistência e clareza de
identidade individual, numa sucessão de acontecimentos sob a lógica de causa e efeito. Já a
narrativa de arte apoia-se na modernidade literária, questionando essa definição do real: as
leis do mundo podem não ser conhecíveis e a psicologia do indivíduo pode ser indeterminada.
Duas dimensões se entrelaçam: a aleatoriedade da realidade objetiva e a instabilidade da
realidade subjetiva, sugerindo uma nova definição de “verossimilhança”. Neste tipo de
cinema são representadas as irregularidades da vida real, desdramatizadas pela encenação
trivial e por inovações técnicas ao nível da linguagem (cortes bruscos e tomadas longas) como
meios flexíveis de expressão: a imaginação ganha status de realidade. Esse tipo de “realismo”
propõe um novo cânone, que justifica suas opções compositivas e seus efeitos específicos.
Nas palavras de Bordwell (1985), “certas formas específicas de realismo motivam uma
imprecisão de causa e efeito, uma construção episódica da trama e um aumento da dimensão
simbólica do filme, através das flutuações da psicologia da personagem” (p. 206).
A relação entre os acontecimentos é mais tênue, e há vazios calculados na trama que
obrigam o espectador a aceitar lacunas causais mais permanentes que as encontradas na
narrativa clássica. Além destas lacunas, a relação de causa e efeito também é relativizada pela
casualidade, dando à trama um caráter mais episódico que consequente. Nesse tipo de
narração as cenas se desenvolvem em torno de encontros ou acontecimentos fortuitos; pode-se
ainda modelar esse acaso, para dar a entender tratar-se de uma causalidade impessoal e
desconhecida. A casualidade pode abrir lacunas, mas também servir como arremate da trama,
apelando, na recepção pelo espectador, para as plausíveis improbabilidades da vida
(BORDWELL, 1985).
As estratégias empregadas na narrativa de arte parecem questionar o próprio ato de
contar histórias, alçando a narrativa a uma metaforização da própria existência. As disjunções
temporais, como os flashbacks, ilustram essa analogia, pois sua ocorrência gradual, regrando
as informações, tanto pode revelar uma deliberada sonegação narrativa quanto expressar a
própria experiência psicológica da memória. Mas é o flashforward (avanço rápido) que
constitui o recurso mais típico da narração de arte, visto que a narrativa clássica busca atrasar
o final, enfatizando a comunicabilidade e minimizando a autoconsciência. Seu uso revela o
conhecimento da narração, o reconhecimento em relação ao espectador e certo grau de
comunicabilidade (BORDWELL, 1985).
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Recursos espaciais ou de angulamento também revelam a presença deste narrador
autoconsciente. A “neutralidade” da câmera da narrativa clássica é substituída por uma
utilização expressiva deste recurso, servindo tanto para comentários visuais do narrador
quanto para a expressão subjetiva das personagens. A forma de se contar a história convertese num aspecto relevante, levando à percepção da existência de um intermediário entre o
espectador e a trama (BORDWELL, 1985).
Em se tratando de uma obra fílmica de dramaturgia clássica narrada com alguns
recursos do cinema de “arte”, a mescla dos elementos resulta numa espécie de ressignificação
do recurso utilizado. A metáfora extradiegética e o comentário aberto do cinema de “arte” são
sutilmente incorporados à diegese no cinema clássico pós-moderno. Identificaremos tais
ocorrências ao longo das análises.
Para além das elipses e contrações indispensáveis à maioria das narrativas, nos filmes
abordados há um uso recorrente de montagem alternada e anacronias39 de planos e
sequências, como estratégia de entrecruzamento das tramas que compõem o tecido narrativo
total de cada obra. Embora muito comentada e celebrada como indício de uma estética pósmoderna, a fragmentação narrativa, como mencionado, apoia-se num formato dramatúrgico
clássico e decorre de necessidades da trama, consideradas as opções estéticas e diegéticas da
construção do produto fílmico. Com exceção de 21 Gramas, onde as anacronias superam a
montagem alternada e linear como recurso narrativo predominante, os demais filmes fazem
uso moderado do primeiro. Aprofundaremos isso na análise específica de cada obra.
Outra característica comum às três obras é a fotografia instável, resultante do uso
ostensivo da câmera na mão, que empresta às imagens um tom de “verdade”, como se
resultassem de uma captura documental. Jullier e Marie (2009) apontam essa tendência
estética como fruto da popularização de equipamentos caseiros de registro e das convenções
estabelecidas pelos noticiários televisivos, denominando-a de “estilo run and gun”:

Essa prática, que pertence ao grande grupo das práticas lo-fi (práticas que
desconfiam dos excessos da alta tecnologia), remete ao jornal televisivo e, mais
globalmente, a todas as práticas amadoras de filmagem em vídeo que o público se
habituou a interpretar como marcas de autenticidade. (...) O estilo run-and-gun
provoca, pelo reflexo cultural, a leitura das imagens à maneira de crença (...). Assim,
a imagem supracitada teria, no cinema clássico, terminado sua carreira no projeto
(...) enquanto aqui ela é aceita como prova de verdade, permitindo lutar contra a
‘diversão’ do efeito clipe e das piscadelas diante de outras imagens (JULLIER &
MARIE, 2009, p. 258-259).
39

“(...) diferentes formas de discordância entre a ordem da história e a da narrativa”. (GENETTE, p. 34, 1995)
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Segundo o diretor, a escolha de rodar o filme como se fosse um documentário foi
pautada em questões estilísticas e funcionais: “Dá muita vulnerabilidade aos personagens e
muita vertigem às cenas. Tudo parece mais orgânico, que é o que exige uma película
realista40”. Iñárritu afirma que, para materializar as cenas que tinha em mente, precisava que a
câmera seguisse os personagens, e não o contrário.
O tratamento das cores e de contraste também colabora para o tom realista da
fotografia, assinada por Rodrigo Prieto. Segundo declarações do diretor, trata-se de um
processo denominado bleach-bypass41 que, por meio da
eliminação de um dos estágios de processamento de película,
acentua o contraste e deixa as cores insaturadas, criando um
efeito similar ao da sobreposição de uma foto colorida à
outra preto-e-branca. Isso enriquece os tons das cores e
Figura 1: Efeito bleach-bypass

empalidece o rosto dos atores, imprimindo ainda mais
realismo. O brilho da película depende do contraste criado

com as imagens escuras, o que lhe dá um aspecto mais melancólico.
Essa técnica foi utilizada pela primeira vez em 1960, no filme Outouto, do diretor
japonês Ken Ichikawa, e chega ao mainstream com o filme Sete Pecados Capitais (Seven,
1995), de David Fincher, sendo utilizada por Steven Spielberg em filmes como Resgate do
Soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998), Minority Report (2002) e A Guerra dos Mundos
(War of the Worlds, 2005)42. No entanto, Iñárritu afirma que seus filmes são os únicos a
utilizar esse recurso do início ao fim.
Os três filmes são conduzidos por um narrador oculto e onisciente, o que proporciona
a adoção de múltiplos pontos de vista e favorece a construção fragmentada de sua narrativa,
proporcionando, ainda, efeitos de ressonância metafórica entre as diferentes histórias que
compõem cada filme. Essas ressonâncias estão implícitas na própria narrativa e na utilização
40

“Da mucha vulnerabilidad a los personajes y mucho vértigo a las escenas. Todo parece más orgánico, que es lo
que exige una película realista”.
http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/244/Gonzalez_Inarritu_debuta_con_la_excelente_Amores_perros/.
Acessado em 16/09/2012.
41
Segundo um dicionário técnico virtual, bleach by pass “é uma modificação nos processos de revelação de
negativo ou positivo que consiste em fazer com que a película que está sendo revelada não passe pelo banho
denominado bleach ou embranquecedor, cuja função é eliminar a prata que fica retida durante o processo.
Geralmente é solicitado pelo cliente que deseja fazer uma modificação no padrão normal dos filmes coloridos”.
http://www.labocine.com.br/dicionario.html. Acessado em 16/09/2012.
42
http://guionoriginal.blogspot.com.br/2011/08/efecto-bleach-bypass.html. Acessado em 16/09/2012.
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diegética dos recursos fílmicos, sem a necessidade de inserir comentários ou alegorias
extradiegéticas.
Temática, estética e narrativamente, os três filmes parecem compor uma obra única,
segmentada em unidades menores e maiores: histórias particulares se conectam por uma
fatalidade que resulta em consequências extremas, alterando o curso de vida dos personagens
envolvidos. Cada filme retrata um cruzamento específico e suas decorrências, sugerindo a
existência de um padrão em que variam apenas os caracteres e as situações. Entretanto, o
suposto padrão em que cada trama se enreda comporta diferenças cruciais, resultado de
dosagens distintas de elementos dramatúrgicos, narrativos e plásticos que, por sua vez,
produzem gradações sutis em seus efeitos dramáticos. Tendo em vista o objetivo do atual
estudo – a identificação de componentes trágicos e a referência a obras dramatúrgicas
denominadas tragédias –, semelhanças e divergências entre os três filmes serão investigadas e
comparadas, com base nos aportes teóricos mencionados e em obras clássicas do gênero.

4.2. Os Autores

Tão retumbante quanto o êxito obtido pela dupla de realizadores em sua meteórica
trilogia foi o anúncio do fim da parceria, sob a alegação de conflitos quanto à autoria das
obras. Do estouro em 2000, com Amores Perros, à consolidação no cenário cinematográfico
mundial em 2006, com Babel, diretor e roteirista encarnaram, a seu modo, a imagem de uma
relação criativa fraterna e simbiótica43. Oriundo da literatura e da cátedra em história,
Guillermo Arriaga encontrou em Alejandro Iñárritu, um ex-diretor de publicidade e TV, o
parceiro ideal para materializar e enfatizar suas obsessões temáticas. À sua maneira, o
inesperado rompimento atualizou um dos mitemas recorrentes na obra conjunta: o da disputa
entre irmãos. No filme que inaugura a colaboração, um irmão rivaliza com o outro pelo amor
da mesma mulher; na obra que a encerra, a competição é pela atenção do pai. Mesmo em 21

43

“O Guillermo Arriaga (...) eu o vejo com mais frequência do que vejo a minha própria esposa. (...) Nós somos
tão próximos que já nos comunicamos por telepatia”. Entrevista de Alejandro Iñárritu publicada no site
“Almanaque Virtual”.
http://almanaquevirtual.uol.com.br/ler. php?id=3999&tipo=23&tipo2=evento&cot=1 (acessado em 15.01.2011)
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Grams, onde o tema não encabeça nenhuma das histórias interligadas, há um casal de crianças
em pleno exercício de animosidade fraterna.
Entre os antigos parceiros, entretanto, não há nenhum indício de reconciliação, seja
por imposição divina ou humildade cristã. Insatisfeito com o pouco crédito recebido pelos
filmes que escreveu – onde invariavelmente se lê em destaque “de Alejandro González
Iñárritu” – e desgostoso com as declarações “possessivas” de seu colega44, o roteirista
Guillermo Arriaga requisitou a autoria compartilhada da obra conjunta. Em resposta, foi
privado de comparecer ao set de filmagem de Babel e banido de sua prémiere, no festival de
Cannes – atitude que causou repúdio no meio cinematográfico45. Como se não bastasse,
Iñárritu redigiu uma carta na qual acusava o ex-parceiro “de injustificada obsessão por
reclamar sozinho a autoria de um filme46”. Assinada por parte do elenco e equipe técnica da
produção, a missiva é marcada pela contraditória imputação de vaidade ao roteirista: afinal, o
crédito supracitado, no qual o diretor registra sua propriedade sobre o filme, é conhecido
justamente por “crédito da vaidade”. O litígio teria surgido após reclamações de Arriaga
quanto a intervenções arbitrárias de Iñárritu no roteiro de Babel. O próprio título da obra teria
sido mudado à sua revelia (o original seria El Ultimo Dia). Ironicamente, a simbologia mítica
da Torre de Babel caracteriza bem a lamentável desavença.
Temática obsedante, a relação entre acaso, destino, morte e perda persiste na obra dos
dois realizadores. Após a briga, Arriaga escreveu e dirigiu seu primeiro longa-metragem,
Vidas Que se Cruzam (The Burning Plain, EUA/Argentina, 2008), e Iñárritu lançou sua
primeira obra como diretor e co-roteirista, o polêmico Biutiful (México/Espanha, 2010),
nomeado ao Oscar de filme estrangeiro. Além dos filmes mencionados, onde são notáveis
algumas características similares aos realizados pela dupla, os demais roteiros escritos por
Arriaga versam sobre o mesmo mote: Os Três Enterros47 (The Three Burials of Melquiades
Estrada, EUA/França, 2005) e a adaptação de sua própria novela O Búfalo da Noite (El
Bufalo de la Noche, Mexico, 2007), além dos curtas Rogelio (México, 2000), sua estreia
como diretor, e Powder Keg (EUA, 2001), dirigido por Alejandro Iñárritu – responsável, por
sua vez, pelo roteiro e direção de um curta sobre o atentado às Torres Gêmeas intitulado
44

“Não concordava em ver Alejandro dizer ‘a minha trilogia’ porque aquelas histórias já existiam muito antes de
serem filmadas, eu as criei”. Guillermo Arriaga, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura.
Mencionada em http://www.digestivocultural.com/colunistas/imprimir.asp?codigo=2342 (acessado em
15.01.2011)
45
http://oglobo.globo.com/cultura/oscar2007/mat/2007/02/26/294715502.asp (acessado em 15.01.2011)
46
Idem.
47
Dirigido por Tommy Lee Jones, recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes de 2005.
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11’09’’01 – September 11 (EUA, 2002). Da obra literária de Arriaga, além da novela
mencionada, os romances Escuadrón Guillotina (1991) e Un Dulce Olor a Muerte (1994),
adaptado para o cinema no mesmo ano (sem sua participação), abordam os temas que marcam
sua produção autoral.
À parte as carreiras individuais, nas três películas feitas em parceria existem
peculiaridades que parecem resultar do amálgama dos talentos do diretor e do roteirista –
além dos outros colaboradores usuais, como o diretor de fotografia Rodrigo Prieto, a diretora
de arte Brigitte Broch e o compositor Gustavo Santaolalla. A narrativa fragmentada que
entrecruza as histórias com avanços e retrocessos temporais e ressalta os pontos de encontro
entre os personagens, bem como a trama que os impele a ações e situações limites, pode ser
creditada ao roteiro de Guillermo Arriaga, cuja estrutura não-linear prevê a descontinuidade
espaço-temporal e cuja dramaturgia se pauta no predomínio das paixões sobre a razão48. As
atuações precisas, o tempo narrativo e os demais elementos de estética fílmica parecem
decorrer da direção segura de Alejandro Iñárritu, a que se somam a câmera instável, a
fotografia de cores manipuladas (insaturadas ou com acentos cromáticos) e a trilha
minimalista pontuada por canções de forte acento pop – estas últimas, provavelmente,
oriundas de sua experiência pregressa como radialista e DJ.
Entretanto, na composição da parceria, destacam-se aspectos da distinta formação de
cada um, bem como as influências recebidas. Guillermo Arriaga ressalta, na cinematografia
mexicana e mundial, anterior e contemporânea, a importância de cineastas que define como
“contadores de história com uma profunda preocupação pelo ser humano”, em contraposição
“à tradição esteticista de alguns diretores, como Greenaway49”. Enquanto escritor destaca a
importância das influências literárias na criação de seus roteiros, apontando equivalências
entre a estrutura destes e de seus livros, mais notadamente na construção dos diálogos e dos
personagens50.
Sobre esse aspecto, endossa sua vinculação a uma tradição das letras afirmando que
“foi por causa das minhas estruturas literárias que pude chegar ao cinema. Amores Brutos é
uma estrutura que personifica O Som e a Fúria de William Faulkner, por exemplo. Sempre
48

“No caso da trilogia de Iñárritu/Arriaga, fica claro que o roteiro é parte essencial dos filmes e que os
argumentos são, em grande parte, responsáveis diretos pelo êxito das películas. Filmadas de maneira não-linear,
as três histórias são contadas de forma muito parecidas, com vários pequenos dramas correndo paralelamente à
narrativa principal. Para quem leu a ficção de Arriaga, os filmes não deixam dúvidas de que ele merece, sim,
dividir os louros da vitória com Iñárritu”.
http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=2342 (acessado em 15.01.2011)
49
http://www.youtube.com/watch?v=1Q8pN1Dsc7M (acessado em 18.01.2011)
50
http://www.scribd.com/doc/43864959/Newsletter-de-Novembro (acessado em 18.01.2011)
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saio da literatura para chegar ao cinema51”. Entretanto, considera a fragmentação narrativa, o
entrelace de histórias e as anacronias que caracterizam sua obra recursos oriundos das
narrativas orais, em sua mais trivial acepção: “Escrever um roteiro tem muito a ver com a
forma oral como contamos histórias. Vê como segue nossa conversa? Vamos de um lugar a
outro, mudamos de temas. Assim se constrói uma narrativa52”.
Em palestra proferida no Festival Vivamérica de 2009, Arriaga confirma sua
predileção por uma dramaturgia “no limite”, quando relembra as experiências que lastrearam
sua produção artística, ainda nos tempos de escola: “Ésquilo, Sófocles, Shakespeare... (...) me
marcou muito o que sucedia a esses trágicos, porque eram personagens que tinham formas
muito determinadas de atuar, motivações muito poderosas, a quem sucediam muitíssimas
coisas53”. Destaca dois períodos distintos em sua formação literária inicial: dos doze aos
quinze anos, com as grandes tragédias, e dos quinze aos dezoito, através de Tchekhov e outros
representantes da dramaturgia naturalista e realista. Ao mencionar uma definição de
personagens feita por Balzac, ressalta sua predileção:

Há os personagens ‘vulcão’ e os personagens ‘pólvora’. O personagem ‘vulcão’
é o que subterraneamente vai criando um fogo. Aparentemente a superfície é
tranquila, e de repente começa a expelir a lava, todo esse fogo começa a sair de
maneira lenta. (...) O personagem ‘barril de pólvora’ (...) é o que de repente
explode (...), está sempre à beira da explosão. (...) Gosto dos personagens que
caminham nas bordas dos abismos, (...) que estão sempre nos extremos54.

Recorrendo à teoria dramática aristotélica que distingue “personalidade” de “caráter”
relacionando-os à “possibilidade” e “necessidade”, afirma: “Personalidade é a manifestação
cotidiana do modo de ser de uma pessoa. (...) Esse é o modo possível de atuar. E caráter é o
modo necessário55”. Segundo ele, é nas situações extremas que o caráter se revela, e seus
personagens correspondem a essa categoria.

Nas histórias de Shakespeare, e também nos narradores gregos como Homero
(...), os personagens sempre tinham um objetivo muito claro, muito poderoso.
Gosto de personagens que tem objetivos claros e poderosos e que assumem as

51

http://www.artv.art.br/informateca/entrevistas/arriaga/arriaga.htm (acessado em 18.01.2011)
http://cinema.terra.com.br/interna/0,,OI3980658-EI1176,00.html (acessado em 15.01.2011)
53
http://www.casamerica.es/?q=temastv/construyendo-personajes (Transcrição e tradução nossa. Acessado em
15.01.2011)
54
Ibidem
55
Ibidem
52
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consequências deles na vida. (...) Me interessam os personagens que tem paixão.
(...) E a palavra “paixão” é padecimento56.

Quanto às implicações éticas implícitas à construção de tramas centradas nas
consequências de atos – o que alega diferenciá-lo de Quentin Tarantino, de quem muitos
afirmam sofrer influência – afirma:

Me interessam muito as consequências, não por moral (...), é que no mundo dos
não-crentes, as coisas têm consequências aqui e agora. (...) Para Tarantino a
violência é muito divertida. (...) Aos que temos visto a violência, aos que temos
sofrido a violência, não nos parece divertir. Portanto, os personagens que gosto
de construir são personagens nos quais um ato violento tem consequências.57.

E arremata suas observações éticas sobre a própria dramaturgia:

Não podemos nos esquecer que nós não somos apenas nós mesmos, mas somos
em relação com os demais. Nossa identidade está construída pela alteridade, e se
a alteridade é mutilada, ou se por minha culpa essa alteridade é mutilada, minha
própria identidade é mutilada seriamente, e, portanto, há consequências 58.

Já Iñárritu, afirma que a experiência como radialista e compositor de trilhas sonoras
para produções cinematográficas locais durante a década de 1980 foi fundamental para a
carreira posterior: “Eu fui DJ e foi o rádio que despertou em mim o desejo do cinema. Led
Zeppelin e David Bowie tiveram uma grande influência para que eu quisesse dirigir filmes59”.
Recusando qualquer filiação de seu estilo com cineastas mexicanos, alega ter crescido sob a
égide do cinema norte-americano e europeu. Entre os cineastas que marcaram sua formação,
destaca as obras de Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Francis
Ford Coppola e Akira Kurosawa – em especial, Rashomon (Japão, 1950). Quanto à estrutura
fragmentada dos filmes que compõem a trilogia, comenta:

Essa fragmentação que nós vivemos, para mim, é a maneira de narrar as histórias
como faço. É algo perfeitamente natural. (...) Cada vez mais as formas rígidas e
56

Ibidem
Ibidem
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Ibidem
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http://www.mnemocine.art.br/index.php?option=com_content&view=article&id=157:amoresperros&catid=40:
critica&Itemid=67 (acessado em 15.01.2011)
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tradicionais têm desaparecido da literatura, e não acho que seja apenas um estilo,
mas elas servem ao drama, que nesse caso é uma maneira diferente de contar
uma história60.

A identificação de uma temporalidade pós-moderna nos filmes é balizada pelas
declarações do diretor, que, com frequência, a eles se refere como uma “trilogia do caos”:

Desde “Amores Brutos” eu experimento a ideia de que um só evento conectaria
todos os personagens ao seu redor. A minha trilogia está baseada nessa premissa,
na comprovação da teoria do caos, onde uma mariposa que voa em Tóquio gera
uma tormenta em Nova Iorque61.

Iñárritu considera Babel uma “abertura de lente” sobre as dores, perdas e tragédias do
ser humano: “Depois de haver explorado uma visão local em ‘Amores Brutos’, e uma visão
dos Estados Unidos vistos de fora em ‘21 gramas’, fiz uma exploração global desta mesma
teoria do caos e assim desta forma finalizei a minha trilogia62”.
A “Teoria do Caos”, mencionada pelo diretor como estofo conceitual da trilogia, tem
sido larga e indiscriminadamente utilizada para explicar eventos de consequências
imprevisíveis, principalmente através de seu enunciado mais conhecido, o popular “efeito
borboleta”. Proposto pelo meteorologista, matemático e filósofo norte-americano Edward
Lorenz em 1963, seu pressuposto básico é a impossibilidade de controlar por completo as
condições de um sistema aberto, o que pode levar a resultados totalmente inusitados.
Se, por um lado, o roteirista menciona categorias dramatúrgicas clássicas, nas quais
personagens movidos por deliberações e contingências engendram o motor da trama, o diretor
recorre a sistemas explicativos oriundos da ciência contemporânea, cujo prisma conceitual
remete a uma “aleatoriedade programática”. Ao longo das análises dos filmes, essas visões
distintas serão retomadas como perspectivas para compreensão das estratégias dramatúrgicas,
narrativas e estilísticas, bem como da relação entre tais escolhas e o nosso tema de estudo.
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http://www.omelete.com.br/cinema/omelete-entrevista-alejandro-gonzalez-inarritu-diretor-de-babel/ (acessado
em 18.01.2011)
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http://www.confrariadecinema.com.br/reportagem_corpo.jsp?id=71&entrevista=1 (acessado em 15.01.2011)
62
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4.3. Amores Brutos

4.3.1. Sinopse

Três personagens têm suas histórias de vida transformadas após a colisão entre dois
carros na Cidade do México: Octavio, um adolescente de classe média baixa que descobriu
nas rinhas de cães um meio de concretizar o plano de fugir com a cunhada Susana e o
sobrinho pequeno; Valéria, uma famosa modelo recém-instalada no apartamento comprado
por Daniel, um editor de moda que se separou da família para viver com ela; e El Chivo, um
ex-professor universitário que abandonou esposa e filha para ingressar na guerrilha e que,
após 20 anos de cadeia, se tornou catador de lixo e matador de aluguel.

4.3.2. Histórias

4.3.2.1. Octavio e Susana

Octavio vive na Cidade do México com a mãe, o irmão mais velho, a cunhada e o
sobrinho pequeno. Suas principais ocupações são assistir TV e cuidar do cão Cofi, que foge
com frequência por descuido da cunhada Susana, por quem se declara apaixonado. Alega tê-la
conhecido antes do irmão Ramiro, com o qual mantém uma relação animosa e de explícita
disputa. Aparentemente casado por força da gravidez, Ramiro trata esposa e filho com
rispidez e brutalidade, mesmo nos momentos em que, por meio de presentes comprados com
o dinheiro de assaltos a farmácias, tenta expressar algum carinho. Octavio se interpõe com
frequência, protegendo a cunhada da agressividade do irmão e insinuando querer tomar o
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lugar dele. Quando Jorge, um amigo que frequenta rinhas de cães, lhe informa que durante a
última fuga Cofi matou um campeão invicto, descobre no cão uma forma de ganhar o dinheiro
necessário para fugir com Susana. Ela resiste a princípio, mas diante do insistente assédio de
Octavio – que lhe entrega todo o dinheiro ganho nas lutas –, acaba cedendo e concordando
tacitamente com a ideia.
Em sociedade com o amigo Jorge e com o proprietário da rinha, Octavio ganha todas
as apostas. Cofi elimina seus oponentes – incluindo os animais de Jarocho, o dono do
primeiro cão abatido, que contabiliza suas derrotas como uma dívida a ser paga por Octavio.
Em casa, cresce a rivalidade entre ele e Ramiro: o ápice dessa disputa se dá quando Octavio
provoca o irmão comprando fraldas para o sobrinho no mercado onde ele trabalha, iniciando
um ciclo de agressões verbais e físicas. Ramiro descobre a fonte de renda do irmão e exige
metade dos seus ganhos, ameaçando matar Cofi caso Octavio recuse.
Tendo juntado dinheiro suficiente para executar seus planos, Octavio confirma com
Susana a compra e o horário das passagens de sua fuga. Para arrematar a bem sucedida
carreira, acede a uma última luta: Jarocho o desafiara com uma aposta alta, impondo uma
arena onde apenas os dois participassem. O dono da rinha e sócio de Octavio declina da
proposta, alegando o alto valor da disputa e finalizando a sociedade, mas concorda em mediar
o combate e a ajudá-lo em seu problema com o irmão. Na saída do trabalho, Ramiro é
sequestrado por três homens e levado de carro para um lugar deserto, onde é espancado.
Passando em casa para pegar o dinheiro da última aposta, Octavio é informado por sua mãe
que Ramiro, muito machucado e alegando ameaças de morte, fugira levando Susana e o filho.
Desesperado, descobre que todas as economias partilhadas com a cunhada também
desapareceram.
O único bem comprado por Octavio antes da perda foi um automóvel. Reunindo o
máximo de dinheiro, Octavio e Jorge vão ao lugar determinado por Jarocho. Diante da
iminência de mais uma derrota, Jarocho finaliza a luta atirando em Cofi. Ameaçados, Octavio
e Jorge saem levando o corpo baleado do cão: dizendo ao amigo que ligue o carro e deixe a
porta aberta, Octavio retorna e esfaqueia Jarocho, dando início a uma perseguição.
A fuga automobilística contrasta a destreza de Octavio ao volante com a potência da
caminhonete de seus perseguidores. Após quase despistá-los, Octavio arrisca acelerar para
ultrapassar um sinal que fecha, mas bate com força no carro que cruza a sua frente. Jorge
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morre no local do acidente. Octavio, bastante machucado, sobrevive, mas perde o dinheiro e o
cão, que desaparece no acidente. Os perseguidores fogem.
Após recuperar-se da surra encomendada por Octavio e ainda escondido com Susana e
o filho, Ramiro volta a assaltar, dessa vez um banco. Distraindo-se ao olhar a carteira de um
dos clientes (um policial que sacava um cheque), é baleado por outro policial e morre. No
velório do irmão, desfigurado pelo acidente de carro, Octavio questiona Susana sobre sua fuga
com Ramiro e insiste que concretizem o plano combinado antes dos incidentes. Susana lhe dá
a entender o absurdo de seu propósito, mas Octavio apenas lhe informa o dia e o horário da
viagem.
No dia e hora marcados, Octavio espera até o último momento que Susana apareça na
estação. Por fim, desiste de embarcar e se afasta, com o passo trôpego e o rosto contraído.

4.3.2.2. Daniel e Valeria

Na casa de Daniel, editor de uma revista de moda, misteriosas ligações telefônicas
levam sua esposa a suspeitar de uma relação extraconjugal do marido. Num programa de TV,
Valéria, modelo e estrela da campanha de uma famosa marca de perfume, anuncia
publicamente o namoro com um notório galã, numa estratégia para dissimular rumores sobre
seu romance com outro homem. Após o programa, Valéria é levada pelo falso namorado a um
apartamento onde estão seus móveis e roupas: da janela, avista-se um imenso painel
publicitário com sua foto de corpo inteiro, no qual exibe as belas pernas. Ao expressar sua
indignação, a brincadeira se revela: tudo fora armado por Daniel, que aparece e lhe comunica
a separação da esposa e o início de sua união com ela. Ao correr para abraçá-lo, Valéria pisa
numa parte frágil do assoalho antigo, que cede abrindo um buraco. Para evitar que Daniel
interrompa o preparo do almoço com o qual celebrarão o início da nova vida, ela sai de carro
em busca de um vinho, acompanhada de seu cãozinho Richie. Ao cruzar uma avenida é
surpreendida por um veículo em alta velocidade, que atravessa o sinal vermelho e atinge
brutalmente seu carro.
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Valéria é socorrida com vida, mas em estado grave. Segundo o médico, sua
sobrevivência foi um milagre, pois teve hemorragia interna e múltiplas fraturas,
principalmente em uma das pernas. Richie também sobrevive, sem ferimentos. Após uma
temporada no hospital, volta pra casa com Daniel, que se divide entre os cuidados com ela e o
trabalho na revista. Sozinha em seu novo apartamento, impossibilitada de andar e tendo uma
das pernas imobiliza por pinos e ferros, se distrai brincando com Richie, que entra no buraco
do assoalho ao tentar pegar a bola arremessada por ela. Apesar de seus chamados, o cãozinho
não sai.
Presa a uma cadeira de rodas, Valéria perde seu contrato de trabalho. Richie continua
no buraco, e ao descobrir que há ratos sob o assoalho, a preocupação de Valéria aumenta.
Tentando recuperar o animal, Valéria negligencia os cuidados com a perna fraturada e seu
estado se agrava. A isso se soma o drama de consciência de Daniel, ainda perturbado com a
recente separação e impotente diante do quadro clínico e da crescente angústia de Valéria.
Ligações silenciosas de madrugada a atormentam o casal, e ela passa a desconfiar dele.
As dores de Valéria aumentam. Ao voltarem ao hospital para novos exames, o
prognóstico não é favorável. A tensão entre os dois cresce com os ganidos de Richie e as
ligações misteriosas. Daniel se recusa a arrebentar o assoalho por não ter dinheiro para
consertá-lo. Valéria o acusa de egoísmo, enquanto ele alega ter abandonado tudo por ela. A
discussão chega a ameaças de agressão física quando ela ofende as filhas e a ex-esposa de
Daniel.
No dia seguinte, no trabalho, Daniel liga para sua antiga casa: apesar de manter-se em
silêncio, a ex-esposa advinha ser ele e o chama carinhosamente pelo apelido. Ao voltar para
casa, encontra o assoalho esburacado e Valéria trancada no quarto. Esmurra a porta, mas ela
não abre nem responde. Ele adormece no sofá, e no dia seguinte, após suplicar-lhe que abra,
arromba a porta e a encontra caída no chão, desfalecida. Leva-a as pressas para o hospital,
mas em consequência do tempo que passou nesse estado, Valéria tem uma trombose arterial e
sua perna é amputada.
Ao voltar para casa, sozinho, Daniel escuta os ganidos de Richie e arrebenta o piso até
resgatá-lo, sujo e mordido pelos ratos. Após recuperar-se da amputação, Valéria retorna ao
apartamento com Daniel. Acompanhada por Richie, dirige sua cadeira de rodas em direção à
janela, de onde constata a retirada do painel publicitário da campanha de perfume. Daniel a
abraça por trás enquanto seu rosto se contrai dolorosamente.
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4.3.2.3. El Chivo e Maru

Acompanhado de uma matilha de cães, Chivo vaga pelas ruas da Cidade do México
recolhendo sucata e material reciclável em uma carreta manual. Sua aparência de mendigo
esconde um passado de ex-professor universitário engajado na luta armada, vinte anos de
prisão por ações terroristas e a atuação como matador de aluguel, atividade com a qual
sustenta a si e aos cães e expressa sua indiferença pela raça humana. Desde o ingresso na
guerrilha, perdeu o contato com a mulher e a filha, que era criança quando ele sumiu.
Ao folhear um jornal para confirmar a morte encomendada de uma de suas vítimas, se
emociona ao descobrir o aviso do enterro da ex-esposa. No cemitério, observa à distância,
mas é notado pela ex-cunhada que se aproxima e pede que ele não procure a filha, pois ela o
tem como morto. No entanto, ele não apenas descobre onde ela mora como, em sua ausência,
entra e rouba uma fotografia de sua formatura, na qual estão ela, a mãe e o padrasto.
Dois homens o procuram em casa para encomendar um assassinato: um deles é o
policial que o prendeu na época da guerrilha, também responsável por agenciar sua atividade
de matador. Questiona-o por não estar usando seus óculos, ao que Chivo responde ser a
vontade de Deus que enxergue “tudo borrado”. O outro homem é um jovem empresário
chamado Gustavo que deseja eliminar o sócio, acusando-o de trapaça. Apesar de recusar a
princípio, Chivo aceita mediante um aumento no valor do pagamento.
Folheando um álbum de fotos com registros de sua vida com a mulher e a filha
pequena, chega à recém-roubada foto da formatura: sobre o rosto do padrasto da filha, cola
um recente retrato 3x4 dele próprio.
Chivo estuda os hábitos de Luis, sua próxima vítima, observando-o de longe ao sair do
trabalho. Quando decide agir, seguindo-o até um restaurante, é surpreendido por uma violenta
batida de automóveis num cruzamento próximo. Corre até o local e, simulando ajudar as
vítimas, rouba um maço de dinheiro que desponta do bolso do jovem motorista de um dos
carros. Após retirá-lo do veículo, nota que um enorme cão negro, também vitimado pelo
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acidente, foi depositado inerte no asfalto. Aproveitando a confusão, carrega o animal para sua
carreta e segue seu caminho, acompanhado da fiel matilha.
Em casa, cuida do cachorro e ele se recupera. Para efetivar o assassinato
encomendado, sai com sua caminhonete, deixando os cães presos em casa. Segue os passos de
Luis o dia inteiro e decide abordá-lo na saída de uma loja. Duas crianças que se aproximam
pedindo dinheiro forçam-no a adiar novamente a execução.
Ao voltar pra casa, constata atônito que o cão negro matou todos os outros.
Desesperado, aponta a arma para a cabeça do animal, mas fraqueja e desiste. Queima os
corpos num terreno baldio, tendo ao seu lado o cão negro sem nome. Deitado na cama, coloca
os óculos que se recusava a usar, mirando um retrato emoldurado da filha pendurado na
parede.
No dia seguinte, sequestra Luis: ao invés de executá-lo, o faz dirigir o próprio carro
até seu esconderijo. No caminho, informa o motivo do sequestro. Algema-o e o amarra a uma
viga, dizendo ainda não pretender matá-lo. Revela a identidade do mandante do crime ao
dizer que pretende chamar o cão negro de “Gustavo”. Estarrecido, Luis afirma que, além de
sócio, Gustavo é seu meio-irmão. Chamando-o de Abel, Chivo pergunta o que fez para
merecer um irmão de tal qualidade e pede que sugira outro nome para o cão. Chivo repreende
a resposta ofensiva de Luis, dizendo que ele só está vivo por causa do animal.
Na manhã seguinte, após vender o carro de Luis a uma oficina clandestina, liga para
Gustavo e lhe diz que leve o restante do pagamento pelo serviço à sua casa. Gustavo lhe
entrega o dinheiro: intimado a entrar, se assusta ao ver o meio-irmão vivo. É rendido,
algemado e amarrado próximo a ele.
No outro dia, Chivo muda completamente sua aparência: banha-se, corta o cabelo e
raspa a enorme barba. Coloca os óculos e olha-se no espelho, contemplando a própria
transformação. Veste as roupas de Gustavo e coloca todo seu dinheiro, o álbum antigo e a foto
emoldurada de sua filha numa sacola. Saúda seus prisioneiros e retira as algemas, mas
mantêm-nos amarrados pela cintura. Deposita uma pistola no chão, à meia distância entre
ambos, dizendo terem muito que conversar: caso o diálogo não resolva, ali estaria algo para
ajudar. Enquanto se retira, os dois irmãos tentam desesperadamente alcançar a arma.
Chivo tira novas fotos 3x4 e substitui a que anteriormente retocava a fotografia da
formatura da filha. Invade novamente sua casa e deixa, além do álbum de fotos antigas, uma
grande quantia em dinheiro sob um travesseiro. Recoloca no porta-retratos a fotografia
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retirada, agora com seu novo rosto sobre o do padrasto. Por fim, grava uma mensagem
emocionada na secretária eletrônica, identificando-se, explicando os motivos de seu
desaparecimento e dizendo que voltará para buscá-la quando tiver coragem de olhá-la nos
olhos.
Ao levar o carro de Luis à oficina para vendê-lo, o dono lhe pergunta o nome de seu
cachorro. “Negro”, diz Chivo, antes de seguir por um descampado, tendo ao lado o enorme
cão.

4.3.3. Análise

Em seus 153 minutos de duração, a narrativa de Amores Brutos nos apresenta um
breve recorte na vida de seus personagens: os três episódios retratam trechos relativamente
curtos de suas histórias, aqueles cronologicamente próximos ao acidente de carro que
modifica suas vidas.
A abertura frenética parece antecipar aquilo que o filme se propõe a realizar: um
retrato cru da urbanidade contemporânea, marcado por paixões, velocidade e violência. A
perseguição e colisão de automóveis que constitui o eixo de sua narrativa e em torno do qual
as ações se envolvem e desenvolvem, introduz a trama com uma espécie de peripécia
anacrônica: afinal, esse parece ser63 o momento de virada na vida dos personagens de dois
dos episódios. Para Octavio e Valeria, a reversão parece se dar de maneira imediata e
indelével, marcando seus corpos com a intensidade da catástrofe. Já El Chivo obterá, por meio
dessa ocorrência, a intensificação involuntária de sua anagnôrisis64: a subsequente dilaceração
dos cães pelo enorme cão negro recolhido no acidente acelera seu processo de
reconhecimento e reversão, deflagrado pela notícia, também acidental, da morte da esposa e
pelo reencontro à distância com a filha.
63

Discutiremos os detalhes dessa aparente peripécia comum nas reflexões sobre o filme, ao final da análise.
O sentido de anagnôrisis (reconhecimento) aplicado à trajetória de Chivo deriva da acepção mítica, onde,
segundo Brandão (1986), advém de uma catábase e significa autoconhecimento e transformação. O sentido
Aristotélico, indicando “reconhecimento de um personagem pelo outro” é implícito ao processo (descoberta
acidental da morte da esposa e reencontro à distância com a filha), mas não se configura como prescrito na
Poética.
64
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A frase que melhor define o aspecto trágico na construção dramatúrgica e narrativa do
filme é dita por Susana no velório de Ramiro, seu marido e irmão de Octavio, que insiste em
fugir com ela mesmo após todas as vicissitudes por que passaram: “Sabe o que dizia minha
avó? Se queres fazer rir a deus, conta-lhe teus planos”. A rigor, podemos aplicar o adágio às
três histórias, bem como a seus respectivos personagens. Mesmo considerando diferenças em
suas motivações e trajetórias, as semelhanças avultam-se ao analisarmos alguns aspectos que
entrecruzam os episódios, para além do acidente de carro que os interliga.
Para melhor visualização dos elementos que constituem as especificidades de cada
episódio e dos que os aproximam e alinhavam, estes serão investigados em dois blocos de
análise: arquetípicos, míticos e dramatúrgicos; e imagéticos e estilísticos. Antes de
adentrarmos a pormenorização desses elementos, será feita uma análise da obra em seus
aspectos fílmicos mais abrangentes.

4.3.3.1. Caracterização da narrativa

A abertura do filme (00’15’’ a 03’18’’) antecipa a perseguição e colisão de
automóveis que constitui o eixo de sua trama. Trechos dessa sequência serão retomados em
dois dos episódios: em Octavio e Susana, há uma versão mais acelerada e com alterações na
banda sonora (56’52’’ a 57’34’’) que fecha a parte mais volumosa da história; em seguida, há
uma espécie de prólogo ao segundo episódio (Daniel e Valeria), no qual apenas a colisão é
repetida (1°01’09’’ a 1°03’02’’), agora com a perspectiva do carro de Valeria e antecedida de
tomadas internas dela ao volante, dirigindo e se maquiando enquanto aguarda o sinal abrir.
Nova mudança de ângulo acontece no último episódio (El Chivo e Maru), enfocando o
acidente da perspectiva da calçada onde Chivo se encontra e sucedida pela sequência em que
ele furta Octavio enquanto lhe presta socorro e recolhe Cofi em sua carroça (1º45’45’’ a
1º48’31’’).
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Figuras 2 a 4: múltiplas perspectivas do acidente

A sequência que abre anacronicamente o filme perde esta qualidade em suas
repetições, localizadas cronologicamente em cada episódio. As inserções de trechos de um
episódio em outro, com poucas exceções, respeitam um sentido sincrônico e caracterizam-se
como montagem alternada ou paralela.
Tomando o acidente como referência, a cronologia dos episódios mantém uma relação
quase totalmente linear e sucessiva entre o primeiro (Octavio e Susana) e o segundo (Daniel e
Valeria), com a exceção de poucas sequências em montagem alternada (16’25’’ a 17’24’’;
30’57’’ a 31’59’’; 43’13’’ a 43’53’’) e a breve anacronia na transição entre eles (57’36’’ a
1º03’02’’), havendo em meio a esse trecho uma inserção do terceiro episódio (1º01’02’’ a
1º01’28’’), sendo esta sincrônica em relação ao segundo e, consequentemente, anacrônica
quanto ao primeiro.
Já o último episódio (El Chivo e Maru), revela uma proporção equilibrada entre
montagem alternada, com inserções predominantemente sincrônicas ao longo do primeiro
(05’27’’ a 06’25’’; 11’21’’ a 11’49’’; 15’40’’ a 16’24’’; 20’19’’ a 22’04’’; 34’13’’ a 35’45’’;
40’59’’ a 41’35’’) e do segundo (1°01’02’’ a 1°01’28’’; 1°14’35’’ a 1°14’52’’), com uma
cena em comum no primeiro, quando Jarocho investe contra os cães de Chivo e este o
confronta; e uma inserção anacrônica ao longo do segundo (1°08’30’’ a 1°10’19’’), quando
Chivo invade a casa da filha e furta uma foto. Seu início, após a cartela título, retrocede
11’41’’ em relação aos episódios anteriores (1°34’04’’ a 1º45’45’’), narrando os fatos
relacionados a Chivo que antecedem o acidente, aí incluindo cenas em comum, quando cruza
com Ramiro e Susana (1º41’05’’ a 1º41’20’’) e quando o carro de Valéria passa por ele e seus
cães, pouco antes da batida (1º45’23’’ a 1º45’31’’). Após a colisão, mantém uma relação de
linearidade com o primeiro, com inserções em montagem alternada na tentativa de assalto e
morte de Ramiro (1°50’35’’ a 1°51’55’’); no seu velório, onde Octavio e Susana se
reencontram (1°56’50’’ a 2°00’01’’) e na espera frustrada de Octavio na rodoviária (2°17’33’’
a 2°18’30’’). É anacrônico em relação ao segundo episódio, pois seus acontecimentos são
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paralelos, mas mostrados em sucessão linear. Não há inserções do segundo episódio no
terceiro.
Próximo do fechamento do primeiro episódio, a narrativa lança mão de uma estratégia
que proporciona uma simultaneidade sem montagem alternada, quando os personagens
Octavio e Jorge, antes de sair para o último combate de Cofi, assistem a um programa na TV
onde Valeria apresenta um falso namorado, com a intenção de dissipar rumores sobre sua vida
pessoal (51’53’’ a 54’06’’). A repetição do acidente, em seguida, será cronológica em relação
ao primeiro episódio, pois é após essa luta que Octavio esfaqueia Jarocho por ter baleado
Cofi, dando início à perseguição que termina na colisão; e anacrônica em relação ao segundo,
pois este retrocede aos momentos anteriores ao acidente, ou seja, à saída de Valeria do estúdio
de TV, à “pegadinha” de André (o falso namorado) para levá-la ao novo apartamento e a sua
saída para comprar o vinho com o qual ela e Daniel iriam celebrar o começo da vida marital
(57’36’’ a 1º03’02’’). A 3ª ocorrência do acidente é anacrônica em relação aos episódios
anteriores.
A localização do acidente no último episódio, como já mencionado, retrocede o tempo
da narrativa em relação aos demais: depois disso, o 3º episódio passa a ser sincrônico em
relação ao primeiro e anacrônico ao segundo, pois o desenrolar de suas histórias é
cronologicamente simultâneo. Essa simultaneidade é sugerida pela retirada do anúncio
publicitário estrelado por Valeria: na cena que fecha seu episódio, ao voltar pra casa com a
perna amputada, ela o constata (1º33’30’’ a 1º34’03’’); próximo ao final do último episódio,
Chivo olha distraidamente homens retirando um painel ao sair de uma cabine automática de
fotos, e entra no carro roubado de uma das vítimas. Após colar sua foto sobre a do padrasto da
filha, um plano aberto do carro em movimento revela tratar-se do anúncio de Valeria
(2º23’00’’ a 2º23’12’’).
Para além de compassar a cronologia entre os três episódios (ainda que com o recurso
da retroação), tais intercalações parecem ter como propósito acentuar a relação compositiva
entre eles e sugerir certa “proximidade” entre situações e personagens, mais notadamente os
protagonistas. Embora, além do acidente, não haja nenhuma cena que os reúna fisicamente
(exceto Chivo, que confronta Jarocho quando este sai da rinha [09’33’ a 09’53’’] e cruza
casualmente com Susana e Ramiro numa calçada, após este ter sido espancado e ameaçado de
morte a mando de Octavio [1º41’05’’ a 1º41’20’’]), a narrativa oferece diversas pistas e
indicações sobre ressonâncias e contiguidades que podem ser analisadas pelos vieses sintático
e semântico, e que serão aprofundadas nos blocos de análise seguinte. Em todo caso, podemos
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afirmar que a relação entre aquilo que Bordwell (1985) denomina de história e trama resulta,
a rigor, de necessidades e vocações de sua dramaturgia.
Sendo a história “o construto imaginário” que “incorpora a ação como uma cadeia de
eventos cronológica, de causa e efeito, ocorrendo numa duração e num campo espacial
estabelecidos” e a trama “o padrão da fábula reproduzido como uma recontagem minuciosa
do filme” (BORDWELL, 1985. p. 49-50), é notável a construção desses efeitos ao longo da
obra, criando entre os episódios relações mais significativas que os meros antecedentes ou
consequências casuais de um acidente. Nesse sentido, a lógica narrativa do filme distribui a
informação e organiza a relação causal de cada episódio, ao tempo em que, relacionando os
episódios temporal e espacialmente, sugere a existência de alguns parentescos temáticos.
Quanto à quantidade e pertinência, o acesso a informações é assim dividido: à
exceção da abertura, que antecipa informações sobre alguns personagens, cada episódio
distribui as suas próprias de maneira equilibrada, e as dos demais de forma escassa. A
dosagem de informações de um episódio no outro parece condicionada tanto ao momento do
episódio em curso quanto das necessidades dramatúrgicas da obra como um todo, criando
sugestivos efeitos de redundância.
Os efeitos de redundância e repetição são os mais significativos na construção da
trama. A repetição, como já mencionado, ressalta a posição central do acidente
automobilístico no desenrolar dos três episódios, embora se localize em momentos distintos
em cada um deles: ao final do primeiro, no início do segundo e no meio do terceiro. Essa
localização define sua função dramatúrgica em cada episódio.
Já os de redundância reforçam aspectos metafóricos das histórias, dando ênfase a
contiguidades sintáticas e semânticas entre elas. Estes efeitos ocorrem ao nível das histórias,
com seus mitemas e arquétipos constitutivos, quanto da trama, ao intercalar sequências de
episódios distintos que guardem entre si motivos comuns, criando uma relação estreita entre
as histórias. Alguns exemplos desse recurso são as cenas em que Chivo olha a foto de sua
vítima rodeado de cães (11’21’’ a 11’49’’) e a executa num restaurante (15’40’’ a 16’24’’),
que ressoam com a transformação de Cofi e Octavio em “matadores” nas rinhas de cães; a
briga das filhas de Daniel no banco de trás do carro (16’25’’ a 16’50’’), como uma espécie de
“paródia” da disputa entre os irmãos Octavio e Ramiro (e, no terceiro episódio, de Luis e
Gustavo); e as que revelam a existência de um caso extraconjugal de Daniel (16’51’’ a
17’24’’; 30’57’’ a 31’59’’), em paralelo ao avanço de Octavio em direção à Susana. De
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maneira sutil, tais intercalações sugerem uma relação entre os personagens e suas histórias,
dando ao acidente conotações menos “acidentais”. De modo geral, a narrativa de Amores
Perros caracteriza-se como clássica, embora flerte com alguns recursos do cinema de arte ao
utilizar anacronias e inserir intercalações diegéticas de qualidades metafóricas.
Os aspectos estilísticos da narrativa também cumprem papel fundamental na expressão
da dramaturgia e na produção de efeitos de ressonância e contiguidade. De acordo com
Bordwell (1985) trama e estilo coexistem, e é desse consórcio que resulta a narrativa, pois
“tratam aspectos diferentes do processo fenomenal. A trama materializa o filme como um
processo ‘dramático’; o estilo materializa o filme como um processo ‘técnico’” (p. 50).
Enquadramentos e movimentos de câmera, cenário, figurino, som, iluminação e edição são as
marcas fílmicas propriamente ditas, que tornam a narrativa cinematográfica, e não literária ou
teatral.
Enquanto a trama engloba os acontecimentos que desenvolvem a história, o estilo
designa quais recursos serão utilizados para que a narrativa desses acontecimentos seja
expressiva no meio específico. A trama é quem define as questões técnicas ou o estilo, mas o
estilo é quem conduz a narrativa. Quando o estilo se desconecta das necessidades da trama e
se sobrepõe a ela, pode dispersar ou diluir a própria narrativa, levando ao distanciamento do
espectador (BORDWELL, 1985). Para além das estratégias textuais que sua trama comporta,
os recursos fílmicos utilizados em Amores Brutos aprimoram a coesão interna da obra,
reforçando a relação entre os eixos sintagmático e semântico.
Nesse sentido, tais recursos fornecem ao espectador informações sobre as diversas
personagens (privilegiando as específicas de cada episódio) e possibilitam um conhecimento
amplo e gradual sobre o desenrolar da trama, embora se limite a compartilhar aspectos
objetivos da história (como ações) e dos personagens (pontos de vista e de audição), sem
recorrer a flashbacks ou vozes internas. Em geral, o espectador sabe mais sobre os diversos
personagens de um mesmo episódio do que qualquer personagem pode saber, mas sabe menos
sobre as motivações e desejos de cada personagem que o próprio. Os personagens de
diferentes episódios não se relacionam nem se encontram, salvo nas cenas já mencionadas e
quando Chivo retira Octavio dos destroços do carro.
Em alguns poucos casos, a narrativa omite deliberadamente determinadas
informações, criando lacunas permanentes. Um exemplo de lacuna por recurso estilístico é o
uso do efeito clipe, no qual uma sequência inteira é construída em função da música (37’55’’
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a 39’47’’) e pode nos impedir de escutar alguns diálogos. No caso específico, já no final da
sequência (39’37 a 39’47’’) somos privados de escutar a conversa na qual Jarocho protesta
com Gordo (o dono da rinha) num ambiente aparentemente doméstico, o que reforça a
informação, sinalizada por um cumprimento de despedida presenciado no início do filme
(08’44’’), de haver considerável proximidade entre eles. O momento da trama deixa implícito
tratar-se da irritação de Jarocho com a invencibilidade de Cofi, cão de Octavio. Pouco à frente
(43’54’’ a 45’02’’), Gordo informa a Octavio sobre a proposta de Jarocho para uma luta
exclusiva entre Cofi e seu novo cão, fora da rinha. Na sequência da luta (54’07’’ a 56’51’’),
Jarocho dispara contra Cofi, mas não sabemos se esse expediente covarde estava previsto
também pelo mentor de Octavio, que se mostra bastante assustado e lava as mãos diante da
situação. No entanto, Gordo está ao lado de Jarocho quando este é esfaqueado por Octavio.
Outro exemplo de lacuna permanente é o final de disputa entre os irmãos Luis e
Gustavo, entre o quais Chivo posicionou uma arma para que “resolvessem as diferenças”
(02º20’24’’ a 02º22’05’’). A narrativa não se preocupa em informar sobre esse arremate65,
assim com não sabemos o efetivo destino de nenhum personagem – à exceção de Ramiro,
cuja morte cumpre uma relevante função no fechamento inconclusivo da história de Octavio e
Susana.
Apesar do tom de “verdade” do estilo “run and gun”, a construção narrativa expressa
um razoável grau de autoconsciência, explícito nos recursos estilísticos mencionados, como a
repetição da sequência do acidente e no efeito clipe, e implícito em alguns raccords
semânticos, sonoros, visuais e de movimento entre sequências.

Figuras 5 a 7: Chivo carrega a arma em seu esconderijo; d. Concha bate na porta do quarto de Octavio,
onde ele e Susana assistem TV. (raccord sonoro e de movimento)

65

Na última tomada do roteiro original de Guillermo Arriaga vê-se a fachada da casa de Chivo e ouve-se o som
de três disparos (ARRIAGA, 2007, p. 235).
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Figuras 8 a 10: Octavio provoca Ramiro enquanto comem, à mesa; Chivo espreita sua vítima, que come
num restaurante. (raccord semântico)

Figuras 11 a 13: Após falar com Valeria ao telefone, Daniel volta para o quarto onde está Julieta; após
receber cabeçada, Ramiro entra no banheiro, onde Octavio toma banho. (raccord de movimento)

Figuras 14 a 16: Octavio caído, ensanguentado após espancamento por Ramiro; homem lava o anteparo
da rinha, sujo de sangue. Nota-se a simetria entre a banheira e o anteparo. (raccord semântico e visual)

Figuras 17 a 19: iminência da colisão de carros, da perspectiva de Octavio; na tela preta, ao invés da
batida, ouve-se a bateria da vinheta do programa televisivo do qual Valéria participa. (raccord sonoro)

O momento mais expressivo dessa característica ocorre quando, após confirmar com
Susana o horário do ônibus no qual pretendem fugir, Octavio pergunta-lhe se está com medo,
pela segunda vez. Diante do silêncio apreensivo dela, ele traga o cigarro e olha diretamente
para a câmera (48’59 a 49’04’’). Esse trecho será especificado quando tratarmos de aspectos
imagéticos e estilísticos relacionados à hybris de Octavio.
O grau de comunicabilidade da narrativa obedece às demandas estruturais da própria
obra. Sua abertura insere o espectador num momento crucial da trama (o evento patético),
antecipando o destino de alguns personagens. No entanto, ao invés de esfriar a assistência
com esse recurso anacrônico, a narrativa conduz o espectador a um interesse crescente pelos
acontecimentos que resultarão na peripécia, tornando-o um observador privilegiado, cujas
hipóteses sobre os encadeamentos das ações convergem para seu desfecho antecipado.
Conforme já mencionado, as informações são fornecidas gradualmente ao espectador. Apesar
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da onisciência do narrador, esse fornecimento é pautado não apenas pelo avanço de cada
história, mas também pela relação cronológica e metafórica entre os três episódios, que
proporciona uma relação bastante rica e complexa entre eles. Aprofundaremos a composição
entre trama e estilo ao longo da investigação de seus elementos estruturais.

4.3.3.2. Banda Sonora

Para além da fotografia instável e da manipulação do cromatismo e de contraste que
lhes dão um tom realista e documental (já mencionados nos aspectos fílmicos comuns à
trilogia), convém destacar, como recurso narrativo e estilístico, o uso da banda sonora: das
vozes e ruídos (todas elas originadas do universo diegético) à música minimalista e canções
do universo pop, os sons do filme são essenciais na composição de climas e atmosferas, bem
como na acentuação de estímulos visuais ou na produção de contrastes expressivos. As
canções pop cumprem um importante papel narrativo: em torno de duas delas se organizam
sequências cruciais, relacionando eventos em efeito clipe. Tanto a trilha original e as canções
em efeito clipe quanto algumas falas de personagens e ruídos, são adicionadas por meio de
montagem em “L”, criando um raccord sonoro entre o final de uma sequência e a seguinte.
Em geral, a música de uma sequência persiste no início da seguinte, enquanto falas e ruídos
são antecipados na transição entre elas.
A primeira sequência em efeito clipe, com a canção Si Señor (interpretada pela banda
Control Machete), embala a passagem do tempo que confronta as atividades e a fonte de
renda dos dois irmãos inimigos do primeiro episódio: enquanto Ramiro rouba farmácias,
Octavio prospera com as lutas de Cofi na rinha de cães. Ao mesmo tempo, vemos a
cumplicidade gradual entre Octavio e Susana, enquanto Ramiro transa com uma colega no
depósito do trabalho. Ao fim dessa sequência, Jarocho reclama com Gordo algo que não
ouvimos, pois a música se sobrepõe ao diálogo (37’55 a 39’47’’).
A outra sequência em efeito clipe, com a canção Lucha de Gigantes executada por
Nacha Pop, desenvolve a montagem paralela entre uma transa de Octavio e Susana sobre a
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máquina de lavar roupas e uma surra dada em Ramiro pelos comparsas de Gordo, a pedido de
Octavio (45’03’’ a 47’11’’).
É entre essas duas ocorrências que os suaves acordes de guitarra da trilha composta
por Gustavo Sataolalla se fazem ouvir pela primeira vez, pontuando a primeira relação sexual
de Octavio e Susana. A trilha continua na sequência seguinte, quando Daniel entra no quarto
das filhas para beijá-las, a guisa de despedida (43’06’’ a 43’53’’).
Antes disso, há duas ocorrências musicais intradiegéticas: quando Chivo dispara
contra sua vítima no restaurante, a montagem alterna o som ambiente da rua, onde Chivo se
encontra, e do restaurante, onde se escuta uma melodia oriental (15’40’’ a 16’24’’). Depois,
quando Ramiro desperta Susana de madrugada e lhe dá um walkman, escutamos a música que
ela escuta (Coolo, por Illya Kuryaki & The Valderramas), sem sermos privados do áudio
restante da cena (22’05’’ a 24’02’’).
Os acordes melancólicos da trilha se farão ouvir de novo na sequência em que Octavio
fuma na janela do quarto, revirado por ele após a fuga de Ramiro e Susana. A sonoridade da
guitarra tem agora certa distorção, o que deixa o som áspero e reflete o estado de espírito de
Octavio (51’30’’ a 51’52’’). A cena é bruscamente substituída pelo som e imagem da abertura
de um programa de TV (51’53’’ a 52’15’’), visto por Jorge no quarto de Octavio enquanto
este se arruma para levar Cofi ao último confronto com Jarocho e seu novo cão.
A sequência que repete a perseguição mostrada na abertura apresenta agora uma
alteração na banda sonora: além de um som industrial e opressor, que lembra o de um pátio de
máquinas, há trechos recortados de Pesada, canção do grupo Control Machete que torna a
cena ainda mais tensa. Esta sequência entrecortada culmina com a já sabida colisão (56’52’’ a
57’34’’), sendo que, na banda sonora, um artifício bastante engenhoso introduz a sequência
seguinte: o momento em que um carro colide com o outro coincide com o retorno da música
tema do programa de TV, e um segundo de tela preta precede o retorno à imagem do
apresentador, agora visto no visor de uma câmera no próprio estúdio onde o programa está
sendo gravado, que se revela por uma abertura gradual do plano (57’36’’ a 57’50’’).
Os mesmos acordes escutados na passagem da sequência onde Octavio e Susana tem a
primeira relação sexual para a de Daniel beijando suas filhas, efetua a transição, por
montagem em “L”, entre os beijos trocados por Daniel e Valéria, após ele comunicar sua
separação, e o momento em que Chivo espreita e começa a seguir Luis, que sai do prédio
onde trabalha acompanhado de uma mulher (1º00’48’’ a 1º01’29’’).
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A trilha anterior alcança a sequência seguinte em alguns segundos, até ser substituída
pelo som diegético da alegre canção que toca no apartamento de Valéria e Daniel (Corazón,
por Títan), quando constatam que não há vinho para brindarem (1°01’29’’ a 1°02’08’’). A
música acompanha Valéria, que sai de carro para comprar o vinho e acaba sofrendo o acidente
(1°01’09’’ a 1°03’02’’).
Já de volta do hospital, e em sua cadeira de rodas, Valéria se despede de Daniel, que
sai para trabalhar, e dirige-se para a janela, de onde contempla sua imagem no outdoor, ao
som de uma nova versão do dedilhar de guitarra, agora mais etéreo e acompanhado de uma
melodia contínua. A música permanece até a transição da sequência para a seguinte, na qual
Chivo observa a filha saindo de carro, antes de invadir sua casa (1º08’07’’ a 1º08’53’’).
Dentro da casa da filha, Chivo observa fotos na parede. O tom melancólico da cena é
assegurado por outra intervenção da trilha (de sons mais prolongados, mas com a mesma
atmosfera etérea da anterior), até que ele pega uma das fotos e sai (1º09’27’’ a 1º10’19’’).
Nova intervenção na sequência em que Daniel e Valéria tentam retirar Richie do
buraco e o telefone toca, assustando ambos. Daniel atende e o interlocutor desliga. Após dizer
a Valéria que não sabe quem ligou e voltar à borda do buraco, escuta-se o dedilhado de
guitarra áspero, semelhante ao escutado na sequência em que Octavio fuma depois de ter
revirado o quarto de Susana. A trilha se mantém ao longo da sequência seguinte, que mostra
Chivo cuidando de Cofi em sua casa e termina nos primeiros segundos da que a sucede, na
qual Valéria fala com seu agente ao telefone (1º14’27’’ a 1º14’55’’)
A trilha pontua a segunda negativa de Daniel, quando Valéria lhe pergunta quem ligou
novamente para casa deles, e mantém-se na sequência seguinte, quando Daniel acorda e, não
vendo Valéria ao seu lado, vai até a sala, aproxima-se e a abraça por trás (1°20’19’’ a
1°10’56). Após um breve diálogo no qual lhe confessa estar sentindo muitas dores, ele lhe
pede que a abrace: a trilha retorna, com o dedilhado dolorido da guitarra, mantendo-se ao
longo da sequência seguinte, que mostra Valéria em cenas de sua reclusão doméstica e
revendo objetos do passado. Os últimos acordes são ouvidos enquanto o médico começa a
cortar a atadura de sua perna (1°21’24’’ a 1°22’35’’).
Valéria e Daniel discutem por ele se negar a quebrar o piso pra libertar Richie. A trilha
entra quando ele sai do quarto e vai dormir na sala, olhando o outdoor de Valéria pela janela,
antes de deitar. O som alcança o passar de folhas de uma revista pelas mãos de Valéria, nos
primeiros segundos da sequência seguinte (1°25’13’’ a 1°25’42’’).
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Após a notícia da amputação da perna de Valéria, ao voltar para casa, Daniel resolve
arrebentar o piso para libertar Richie. Quando o encontra, a melodia da trilha emoldura
dolorosamente o resgate e o abraço demorado que dá no cãozinho, mantendo-se até o retorno
de Valéria ao apartamento (1°32’18’’ a 1°33’03’’). Ao titubear em passar com a cadeira pelos
buracos no chão, a trilha dá uma pausa. Valéria direciona sua cadeira até a janela e abre as
persianas. A trilha retorna e ela constata a retirada do painel da Enchant, contraindo o rosto.
Ainda nessa sequência, escuta-se um celular, num raccord sonoro que alude aos telefonemas
noturnos do segundo episódio: trata-se do celular de Gustavo, na sequência que abre o
episódio “El Chivo e Maru”. Os acordes da trilha mantêm-se ao longo da cartela título e em
alguns poucos segundos da imagem de Gustavo e Leonardo, no carro. O som do celular
continua até que Gustavo atende (1°33’31’’ a 1°34’14’’).
Após a negociação entre Chivo, Gustavo e Leonardo, quando o empresário pede que o
crime seja cometido sem tumulto e Chivo e Leonardo riem dele, os últimos segundos da
sequência são embalados pelos acordes extradiegéticos da canção La Vida Es un Carnaval,
com Celia Cruz, que torna-se diegética ao longo da sequência seguinte, quando Chivo cruza
com Ramiro e Susana em frente a casas noturnas (de onde a música vem) antes de entrar
numa cabine de fotografia. A música continua, em fade out no começo da seguinte, quando
Chivo folheia seu álbum de fotografias (1°40’38’’ a 1°41’44’’). Com alguns segundos de
pausa, o dedilhado da guitarra, agora mais sóbrio e lírico, acompanha o sobrevoo de Chivo
sobre as imagens de seu passado, incluindo o retoque sobre a foto do padrasto da filha
(1°41’50’’ a 1°43’00’’). Então a trilha se altera: em fade out, a guitarra acústica dá lugar a um
som sintetizado, ainda lembrando um instrumento de corda (1°43’01’’ a 1°43’11’’) que
prepara uma nova sequência em efeito clipe, agora com uma peça original de sons
sintetizados e uma batida eletrônica. Essa sequência mostra a passagem de tempo na
observação de Luis por Chivo, aí incluindo o momento em que Gustavo o vê e se assusta.
Chivo acompanha Luis pela calçada até um restaurante. Nesse percurso, a batida monótona e
os acordes minimalistas da guitarra sintetizada são acrescidos de um som distante de
trompetes. O carro de Valéria cruza por Chivo e a trilha é bruscamente interrompida pela
colisão dos carros (1°43’12’’ a 1°45’48’’).
A intervenção seguinte da trilha, retomando o dedilhar áspero de guitarra, acompanha
a transição do olhar contemplativo de Chivo, após ver as fotos na carteira roubada de Octavio,
para sua vigília em frente à casa de Maru, quando lhe dá um aceno não correspondido, e para
uma visita ao túmulo da esposa (1°49’57’’ a 1°50’35’’).
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A abertura da trilha da perseguição retorna para mais uma sequência de Chivo no
encalço de Luis, interrompida por um breve diálogo entre ele e Leonardo, pelo vidro do carro
(1°53’02’’ a 1°53’22’’). Após a saída de Luis do prédio, a trilha acompanha o trajeto feito por
Chivo ao longo do dia com sua caminhonete, até uma tentativa de disparo abortada pela
aparição súbita de crianças (1°53’49’’ a 1°56’49’’).
Após chegar à sua casa e constatar a morte de seus cães, Chivo repreende severamente
Cofi e leva uma cadelinha moribunda para sua caminhonete, mas ela morre no banco carona.
A trilha interveem nesse momento, pontuando ainda o sofrimento de Chivo durante a
incineração dos cães mortos e quando, deitado na cama, põe os óculos e olha o retrato da filha
na parede (2°02’44’’ a 2°04’37’’).
Na manhã seguinte à captura de Luis, Chivo liga seu toca fitas e ouvimos um rock
(Long Cool Woman in Black Dress, por The Hollies) como fundo intradiegético ao diálogo
entre os dois (2°12’13’’ a 2°13’46’’): quando Chivo sai, a canção assume o caráter
extradiegético, com um aumento de volume e melhora na qualidade, enquanto ele leva o carro
de Luis a um desmonte e liga para Gustavo lhe dizendo que traga o restante do dinheiro à sua
casa nessa tarde. A música chega à sequência seguinte em fade out, e seus últimos acordes são
atravessados pela batidas da chave de Gustavo na porta de Chivo (2°13’47’’ a 2°15’02’’).
Na rodoviária, Octavio recebe o último chamado do motorista. O dedilhado áspero da
guitarra acompanha sua dolorosa retirada, após desistir de embarcar sem Susana. Antes de
escurecer a tela, ouvimos novamente os trompetes, agora não tão distantes quanto na cena da
perseguição de Chivo a Luis. A guitarra continua ao longo da sequência seguinte, na qual
Chivo se banha e transforma sua aparência. Os últimos acordes ressoam até o momento em
que dá bom dia a seus prisioneiros Luis e Gustavo (2°17’55’’ a 2°20’30’’).
O emocionado desabafo de Chivo para a filha na secretária eletrônica é pontuado pelo
lirismo melódico da trilha no momento em que diz que não pôde manter-se longe dela. Após
o término da gravação, a trilha transforma-se num dedilhado etéreo que acompanha Chivo até
o desmonte onde leva o carro de Gustavo, e continua em sua caminhada pelo descampado
final (2°27’00’’ a 2°29’12’’) e parte dos créditos.
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4.3.3.3. Elementos arquetípicos, míticos e dramatúrgicos

4.3.3.3.1. Irmãos inimigos

No núcleo da trama que entrelaça a história dos personagens, encontra-se um dos
conflitos mais arquetípicos da tradição narrativa. Na relação entre Octavio e Ramiro, cuja
afetuosa animosidade progride para uma violenta disputa à medida que o primeiro evidencia o
interesse amoroso pela cunhada e pelo sobrinho, é possível detectar os vetores dramatúrgicos
que constituem a mola propulsora do enredo.
O jogo de forças que se constitui a partir desse “conflito de extremos” não poderia ser
menos intenso. Antes e depois de Caim e Abel, uma longa tradição é associada ao confronto
entre pessoas do mesmo sangue, sendo uma das marcas registradas dos dramas trágicos.
Relembrando Girard, a rivalidade mimética é um dos alicerces da vida em coletividade: o
tema da disputa entre irmãos é universal por plasmar simbolicamente este componente
instintivo do ser humano. Se aprendemos a desejar ou intensificamos nosso desejo através do
desejo do outro e criamos rivalidade na mímese, a tensão resultante do processo de
socialização encontra nesse mitema sua configuração mais expressiva.
A recorrência nas diversas mitologias atesta sua força: a variação em torno deste
motivo, como diz Jung, é inesgotável. Basta mencionar os deuses egípcios Osíris e Seth ou
Rômulo e Remo, fundadores míticos de Roma. Entre os gregos, e com vistas ao enfoque desse
estudo, destacamos os reis de Micenas Atreu e Tiestes (dos quais se originam a linhagem das
Átridas: Agamêmnon, Menelau, Egisto e Orestes, personagens épicos e trágicos envolvidos
na Guerra de Troia) e Etéocles e Polinice (os filhos de Édipo que matam um ao outro na
disputa pelo trono de Tebas). Em todos esses mitos, a elaboração simbólica daquilo que Jung
e Freud denominam de “resíduos arcaicos” do psiquismo, ou seja, “formas mentais cuja
presença não encontra explicação alguma na vida do indivíduo e que parecem, antes, formas
primitivas e inatas, representando uma herança do espírito humano” (JUNG, 1992, p. 67) são
a prova duradoura de sua relevância.
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A reincidência desse motivo nas narrativas pode ser associada ao mesmo princípio que
origina o mito fundador das religiões, sacralizado pela ritualização do sacrifício original. Se a
violência e o crime estão na base da organização coletiva, e estes se originam da rivalidade
mimética (além, obviamente, das motivações mais diretamente relacionadas com a própria
sobrevivência), é por meio de um desdobramento mimético, no caso, narrativo, que a
plasmação arquetípica desse componente psíquico pode ultrapassar a selvageria dos instintos
se transformar em matéria de cultura (GIRARD, 1990). Dessa forma, assim como os rituais
que eternizam o sacrifício fundador e apaziguam a violência que o origina, a representação
narrativa desse arquétipo pode proporcionar uma elaboração consciente de sua força
instintiva, biológica e pulsional, sublimando sua potência indomável.
O mythos envolvendo os herdeiros de Édipo e Jocasta, representantes legítimos da
nobre e trágica linhagem dos labdácidas, foi explorado pelos três grandes tragedistas em suas
obras. Em Os Sete Contra Tebas, de Ésquilo, e As Fenícias, de Eurípides, a luta fratricida é o
tema central. Já em Édipo em Colono e Antígona, Sófocles desloca o centro da trama: na
primeira, para o exílio de Édipo e a tentativa alternada dos irmãos de tornar o pai um aliado na
guerra pelo trono de Tebas; na segunda, para o infortúnio da irmã caçula ao desafiar o tio
Creonte, tornado soberano após o assassinato mútuo dos herdeiros, e tentar proporcionar ao
insurreto Polinice os ritos fúnebres a ele interditos. N’As Suplicantes, de Eurípides, as
consequências da disputa se ampliam para o sofrimento das mães dos sete heróis argivos,
aliados de Polinice e mortos no combate contra Tebas, para recuperar e sepultar os corpos dos
filhos. A recusa de Creonte resulta em nova guerra, agora entre Tebas e Atenas, aliada de
Argos, sendo a primeira vitoriosa e os corpos resgatados e enterrados em solo pátrio.
Conhecido como “Ciclo Tebano”, esse conjunto de obras, às quais se somam As
Bacantes de Eurípides e Édipo Rei, de Sófocles, desenvolve suas narrativas em torno da
descendência de Cadmeu, mítico fundador de Tebas, antepassado de Laio, Édipo, Etéocles,
Polinice e Antigona. Embora a linhagem tenha sido chamada de labdácidas por conta de
Labdáco, avô de Laio, em As Bacantes, Cadmeu já desempenha um papel relevante na trama
que resultará no estraçalhamento de Penteu, rei de Tebas, pela própria mãe, em meio a um
transe místico provocado pelo ofendido Dioniso.
Em Tempo e Narração, Paul Ricouer (1994) propõe um desdobramento do
procedimento mimético do qual a narrativa se origina, ressaltando a relação constitutiva entre
a pré-figuração do campo prático, a configuração poética e a refiguração pela recepção da
obra, respectivamente mímese I, II e III. Nesse processo, enfatiza a importância da
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experiência (ou da tradição) como campo privilegiado para a invenção, onde a mímese,
operando uma simultânea ação de ruptura e ligação, transpõe o mundo ético – lócus das
prerrogativas semânticas, simbólicas e temporais do agir humano, comuns ao poeta e ao seu
receptor – para o narrativo:

O poeta não acha somente no seu fundo cultural uma categorização implícita do
campo prático, mas uma primeira formalização narrativa desse campo. (...) sem
mitos transmitidos, não existiria também nada a transpor poeticamente. Quem falaria
sobre a inesgotável fonte de violência recebida dos mitos, que o poeta transpõe com
efeito trágico? E onde esse trágico potencial é mais denso, senão nas histórias
recebidas relativas a algumas grandes casas célebres: os Átridas, Édipo e os seus...?
Não é pois por acaso que Aristóteles, aliás tão preocupado com autonomia do ato
poético, aconselha ao poeta continuar a buscar nesse tesouro a própria matéria do
aterrorizante e do lamentável (RICOUER, 1994, p. 79).

Como se sabe, os tragedistas utilizavam o mythos épico para desenvolver suas obras
dramáticas. Uma das poucas exceções que chegaram até nós foi Os Persas, de Ésquilo, que
trata da derrota histórica do rei Xerxes na batalha de Salamina. Mais que uma reverência à
quase sacralidade de Homero e Hesíodo, tal estratégia revela a necessidade de diálogo entre a
tradição e a invenção, bem como entre o público e a obra. Partindo de temas e situações já
conhecidas pela audiência, os autores tinham maior liberdade para introduzir reflexões e
recursos dramáticos que revelassem novos prismas da velha história: sua autonomia criativa
era tamanha que lhes permitia inclusive alterar a própria fábula em função de seus propósitos.
Se em Os Sete Contra Tebas, Ésquilo aborda a disputa entre os irmãos pelo viés da
integridade da polis, que culmina com a morte justa de ambos os litigantes, Eurípides faz de
As Fenícias uma espécie de libelo contra a irracionalidade da própria guerra, numa reflexão
encabeçada por Antígona e Jocasta.

Aprender, concluir, reconhecer a forma: eis o esqueleto inteligível do prazer da
imitação (ou da representação). Mas se não se trata dos universais dos filósofos, que
podem ser esses universais “poéticos”? Que sejam universais não é duvidoso, posto
que se pode caracterizá-los pela dupla oposição do possível ao efetivo e do geral ao
particular. (...) Em suma, é a intriga que deve ser típica. Compreende-se de novo
porque a ação tem primazia sobre os personagens: é a universalização da intriga que
universaliza os personagens, mesmo quando eles conservam um nome próprio
(RICOEUR, 1994, p. 68-69).

Como mencionado anteriormente, o mitema é a unidade constitutiva do mito,
originado de um percurso que, segundo Durand (2012), se origina nos gestos ou reflexos
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corporais dominantes, organiza-se em esquemas e plasma-se em arquétipos, dos quais
resultam os símbolos culturais: uma trajetória que emerge da fisiologia e se estende às
relações entre o meio e às estratégias de sobrevivência, individuais e coletivas. O mitema da
disputa entre irmãos, assim como outros recorrentes, proporciona uma imediata familiaridade
com alguns componentes instintivos, pulsionais e culturais da audiência, o que resulta em
inteligibilidade e empatia com a história. A identificação dessa configuração ancestral na
relação de Octavio e Ramiro é um dos laços que prendem o espectador ao enredo, pelo que
inspira de atração e repulsa.
Como se não bastasse, o último crime encomendado a Chivo engrossa o caldo das
rivalidades fraternas: a disputa entre Octavio e Ramiro ressoa na briga entre Gustavo e Luis. E
em menor escala, mas de similar importância, somos apresentados à família de Daniel em
meio a uma briga entre suas filhas pela posse de um objeto que uma delas, apesar de não usar,
alegar ser a dona. Tratando-se de uma narrativa fragmentada, onde as histórias se entrelaçam
de forma a justapor, temporal e espacialmente, algumas de suas sequências, a redundância ou
repetição do mitema no corpo narrativo sugere um cruzamento entre os eixos sincrônico e
diacrônico, o que reforça sua posição central.

Figuras 20 a 22: briga, disputa e traição entre irmãos

A respeito desse efeito de redundância (ou ressonância, nos termos de Hölderlin),
Durand comenta:

É interessante notar que Victor Hugo havia observado em Shakespeare esse “fato
muito estranho” de uma “dupla ação, através do drama, que ele repete em escala
menor”, e Hugo nota, tanto em Hamlet como em Rei Lear, “um drama menor,
copiando e tangenciando o drama principal, a ação arrastando sua fantasia, numa
ação menor, sua semelhante”. O grande poeta (...) seria então, sem ele o saber, o
ancestral de nossos modernos mitocríticos que repousam sobre as redundâncias
constitutivas das “sincronicidades” (DURAND, 1994, p. 17).

174

A eleição de um mitema tão potencialmente explosivo para o desenvolvimento da
dramaturgia é justificada pelo roteirista: “o drama adquire proporções de muito maior
intensidade quando há proximidade entre os protagonistas. (...) Isso me levou a criar um
conflito muito mais poderoso do que se ele apenas estivesse gostando de uma garota grávida
de outro66”. Tendo em vista o objetivo desse trabalho, convém destacar que a nota trágica é a
presença da hybris no conflito entre os consanguíneos. Nos dois casos majoritários, o objeto
da disputa é marcado pela paixão ou pela desmedida: no primeiro caso, pela esposa do outro;
no segundo, pela cobiça material.
Poderíamos relacionar Gustavo e Luis a Etéocles e Polinices, já que os filhos de
Édipo, em sua desmesurada contenda pelo poder, acabam matando um ao outro. No filme, o
desfecho de sua história fica em aberto, já que El Chivo, colocando uma pistola num ponto
equidistante entre os dois, os abandona em meio à tentativa de alcançar a arma e cometer o
fratricídio. Essa opção narrativa, entretanto, não compromete a analogia entre gregos e
mexicanos, haja vista o aspecto simbólico do extermínio mútuo que antecedeu ao presumível
disparo.

Figuras 23 e 24: Luis e Gustavo tentam alcançar a arma deixada por Chivo

Já Octavio e Ramiro se assemelhariam a Atreu e Tiestes, os irmãos que disputaram o
trono de Micenas: não bastasse a questão territorial, ilustrada pela cena em que Ramiro entra
no quarto de Octavio para forçá-lo a dividir o dinheiro ganho com Cofi ou quando se agridem
fisicamente, também havia uma mulher entre os míticos micenianos. Filhos de Pélops e
Hipodâmia, o caráter belicoso de Atreu e Tiestes tem como primeira ocorrência o assassinato
de outro irmão, Crisipo (sendo este, aliás, o pivô da maldição lançada sobre Laio, pai de
Édipo, que nutria por ele um amor “não natural”). Aérope, mulher de Atreu, era amante de
Tiestes, e por pouco não fez o marido perder o trono ao presentear o cunhado com um artefato
mágico. Logrando manter-se no poder por intervenção divina, Atreu vingou-se do Tiestes
convidando-o para um jantar no qual serviu a carne dos próprios sobrinhos, revelando suas
66

Idem
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cabeças ao irmão após a sinistra refeição. Por fim, Egisto, filho de Tiestes com Pelópia
(também sua filha, e que se casou com o tio a mando do pai), assassinou Atreu, e Tiestes
assumiu o trono de Micenas.

Figuras 25 e 26: violência mútua entre Octavio e Ramiro

O componente sexual da disputa entre Octavio e Ramiro, muito frequente nas
narrativas épicas (o sequestro de Helena por Páris é o ponto de partida da Ilíada e a narrativa
tem início, in medias res, com uma barganha de escravas entre Agamêmnon e Aquiles, que
desperta a fúria deste último) e nas tragédias (átridas, labdácidas, ciclo troiano etc.) é um dos
pilares dos dramas de sucessão, bem como dos rituais que resultam na transformação do mago
ou guerreiro em rei. Curiosamente, além de desejar a mulher do irmão, Octavio também
pretende tomar seus filhos, nascidos ou em gestação. A rivalidade mimética parece
ultrapassar, nesse caso, a mera cobiça objetal, sugerindo uma disputa pelos atributos do outro,
por sua existência e identidade. A função reprodutiva do rei, como já mencionado, é
prerrogativa das irradiações mágicas que asseguram sua posição. Pelos princípios de
semelhança e contiguidade (tomar sua esposa e seus filhos), Octavio deseja ocupar o lugar de
seu irmão mais velho: o primogênito a quem caberiam os direitos naturais de sucessão, pela
herança dos dotes paternos.

4.3.3.3.2. Amor disputado

No primeiro episódio, o objeto maior no conflito entre os irmãos é o amor de uma
mulher. Nesse sentido, há uma justaposição entre mitemas, o que potencializa a dramaticidade
da disputa. Como já mencionado, tal situação é ponto de partida de algumas das principais
obras épicas e trágicas da antiguidade.
176

Se o mitema dos “irmãos inimigos” ressoa com mais força no último episódio, o
segundo reencena a situação amorosa do primeiro, invertendo o gênero: agora é uma mulher
quem cobiça um homem casado, embora não deseje também a prole de sua rival. Na trágica
história de amor entre Valeria e Daniel, encontramos, inclusive, uma composição familiar
semelhante a do primeiro episódio, considerando que Daniel tem duas filhas com sua esposa
Julieta e que Susana, a cunhada cobiçada por Octavio, está grávida do segundo filho de seu
irmão.
Há ressonâncias ainda mais significativas entre os triângulos amorosos do primeiro e
do segundo episódio. Em alguma medida, podemos ver suas variações como extensões ou
complementações dramatúrgicas, o que pode ser mais bem ilustrado por um dos arquétipos
centrais do Tarô67. Na carta do “Enamorado”, um jovem encontra-se entre duas figuras
femininas que parecem disputá-lo, sendo que uma se dirige à sua cabeça e a outra ao seu
coração, ou ainda, segundo Sallie Nichols (1980), “talvez uma delas lhe fale mais à paixão
sexual, ao passo que a outra lhe domina os sentimentos secretos e os esforços espirituais” (p.
142). O fato é que a situação triangular de cada episódio, além dos elementos que os
assemelha, sugere uma qualidade complementar naquilo que os diferencia, como se ambas as
histórias e seus personagens guardassem entre si algo mais que os efeitos da violenta colisão
de automóvel.
Entre Octavio e Susana, o arquétipo do “enamorado” pode ser desdobrado nas
situações em que ambos os personagens se encontram, pois se ele é o “flechado pelo cupido”,
ela é quem se encontra “entre dois amores”. Embora inicialmente resista aos apelos do
cunhado, lembrando-o constantemente que é casada, acaba cedendo a ele. Apesar disso,
acompanha o marido quando este decide fugir, depois de ser ameaçado de morte pelos
capangas de Gordo, a pedido de Octavio. E antes do assédio do cunhado tornar-se ostensivo (e
talvez durante, embora o filme omita essa informação), Susana dá mostras de considerável
sentimento por Ramiro, tanto no que tange ao papel de esposa cuidadosa (é quem lava,
mesmo que desastradamente, o uniforme dele e se preocupa se ele já jantou, ao chegar tarde
da noite), quanto no desejo sexual, pois é em meio a uma ruidosa relação que o casal é
interrompido por Octavio, alegando uma ligação telefônica da mãe dela.
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O uso das cartas do Tarô na análise dos caracteres se faz oportuno por sua configuração arquetípica, além da
relação constitutiva com mitos e divindades também plasmados pelo drama trágico.
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Figuras 27 e 28: Susana entre Ramiro e Octavio

Nichols (1980) aponta para uma das possíveis interpretações dessa carta no Tarô:

A mulher à nossa esquerda (a mulher "de chapéu") afigurou-se-me, à primeira
vista, uma figura de mãe, porque me pareceu mais velha e mais imponente do que
a loira. Pode ser, ou pode não ser, a mãe literal do rapaz; mas, de qualquer
maneira, representa um tipo maternal, alguém que oferece ao ego dele, ainda tenro
e jovem, apoio, proteção e sustento. Uma vez que a retratam como tendo algum
domínio sobre ele, é provável que os seus cuidados sejam excessivamente
superprotetores e um tanto ou quanto restritivos e exigentes, tendentes a mantê-lo
num padrão infantil, oferecendo-lhe espaço insuficiente para expandir-se e
crescer. (NICHOLS, 1980, p. 144)
Figura 29

Embora não conste que d. Concha seja tão restritiva e exigente (ao contrário, sua
atitude, embora tente impor deveres e limites aos filhos, tende a ser bastante indulgente), não
há dúvidas quanto a seu papel de “apoio, proteção e sustento”. Em suas primeiras aparições,
aliás, é bastante enfatizada sua função de nutrir e cuidar não apenas dos filhos, mas da
cunhada e do neto.

Figuras 30 e 31: D. Concha nutre a família

Ainda assim, é justamente na relação com a própria mãe que Octavio encontra sua
possível triangulação amorosa, embora não haja nela nenhum caráter incestuoso. D. Concha
representa o “bom senso”, a razão, ou, no mínimo, uma interdição ao excesso de intimidade
entre o filho mais novo e a nora, pois é ela quem adverte Octavio quanto à permanência de
Susana em seu quarto, mesmo sob a alegação de estarem apenas vendo TV, e é quem lhe
conta da fuga do irmão, que, ameaçado de morte, levou consigo a esposa e o filho.
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Figuras 32 e 33: D. Concha e Octavio

Na também tumultuada relação de Valeria e Daniel, ele é quem encarna a figura do
enamorado, inicialmente dividido entre a amante e a esposa (embora o filme já nos introduza
nos estertores de seu casamento). Como figura pública, Valéria oculta sua relação com um
homem casado num programa de auditório, mas não se priva de ligar constantemente para sua
residência, desligando quando a esposa ou uma das filhas atende.

Figuras 34 e 35: Daniel entre Julieta e Valeria

Segundo Nichols, essa situação representa uma das mais tradicionais leituras desse
arquétipo:

Consoante um enredo clássico (...), a dama à esquerda, que ostenta uma coroa de
ouro, personifica o Espírito Puro, ao passo que a loira representa a Carne Pecadora.
(...) sendo considerado como um triângulo que envolve esposa versus amante, a
figura mais matronal logrará menos simpatia hoje do que outrora. A opinião pública
atual torna mais fácil para o homem que enfrenta esse dilema resolvê-lo
abandonando a mãe dos seus filhos em favor de um modelo mais jovem (NICHOLS,
1980, p. 145-146).

O acidente de Valéria acontece em seguida à tão esperada separação de Daniel,
modificando o curso dos planos de ambos. Em meio ao caos que se instala depois da entrada
de Richie no buraco do assoalho e da consequente piora do estado de saúde de Valéria,
telefonemas silenciosos proporcionam a ela experimentar a mesma insegurança vivida pela
ex-esposa de Daniel. Curiosamente, esses telefonemas ocorrem sempre à noite e nos
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momentos em que tentam resgatar Richie, como numa ênfase alegórica da situação “infernal”
em que se encontram. Durante o dia, aparentemente saudoso da vida anterior, Daniel também
telefona para sua antiga casa, mantendo o mesmo silêncio quando Julieta atende. A catástrofe
fragiliza as decisões, o enamorado revive seu impasse.

Figuras 36 e 37: o enamorado e seu impasse

Como já mencionado, a concentração de mitemas do primeiro episódio parece se diluir
nos seguintes. Em uma análise superficial, poderíamos afirmar que, em Octavio e Susana, o
mitema dos “irmãos inimigos” se relaciona com um modo dramático, enquanto o do “amor
disputado”, com um conteúdo. Mas assim como no segundo episódio, onde o tema da disputa
amorosa é mais flagrante, há uma pequena célula do mitema “irmãos inimigos”, podemos
identificar um amor disputado na busca de Chivo pela filha reencontrada. Ao longo do
desenrolar de sua história, é sobre a foto do padrasto de Maru que o ex-guerrilheiro cola a sua
própria, tentando reassumir, simbólica e imaginariamente, o lugar que ele mesmo abandonou.

4.3.3.3.3. Ausência paterna

Embora esse mitema também atravesse as três histórias, em Amores Brutos a busca
pelo pai perdido (como Telêmaco à procura de Ulisses na Odisseia ou na vingança de Orestes
e Electra contra a própria mãe, Clitemnestra, e seu amante Egisto pelo assassinato do pai,
Agamêmnon) inexiste (“Octavio e Susana” e “Daniel e Valeria”) ou é invertida (“El Chivo e
Maru”). Afinal, a peripécia de El Chivo se inicia ao rever, no funeral da esposa, a filha que
abandonara para ingressar na guerrilha.
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Em “Octavio e Susana”, a figura materna é a única referência não apenas dos irmãos
Octavio e Ramiro, mas principalmente de Susana, cuja mãe alcoolista parece ser o principal
motivo para sua dependência da sogra. Em ambos os casos os pais sequer são mencionados, o
que acentua sua ausência. Na disputa entre os irmãos, essa ausência parece constituir o cerne
do conflito, por abrir o vasto espaço da disputa sucessória. Sem recorrer a esquemas
freudianos de interpretação, é fácil concluir que a rivalidade mimética desfruta de
considerável vazão na inexistência de interditos culturais e familiares.

Figuras 38 e 39: figuras maternas

Octavio também deseja ocupar o lugar de Ramiro como pai, a quem a narrativa
apresenta não apenas como ausente, mas intempestivo. Quando retorna de um dos assaltos à
farmácia que reforça seus rendimentos, Ramiro tenta compensar sua pouca proximidade do
filho pequeno com um bicho de pelúcia adquirido com o fruto de seu delito. Para isso,
desperta a criança de um sono que, segundo a mãe, foi custoso fazê-la entrar, por estar mal de
saúde. À tentativa de Susana de que adie a entrega do presente, Ramiro reage de forma
agressiva, gritando e batendo na parede, o que faz o menino despertar aos berros. Ramiro bate
também na própria cabeça, como numa autopenitência pela impossibilidade de controlar seus
impulsos. No outro quarto, Octavio escuta a discussão, e na cena seguinte anuncia a Jorge sua
intenção de fugir com a mulher do irmão.

Figuras 40 e 41: descontrole de Ramiro

Ou seja, no primeiro episódio o mitema da paternidade ausente não apenas é a
condição para uma disputa irrefreável entre os irmãos, como reforça as motivações de Octavio
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para tomar o lugar de Ramiro, já que, assim como o pai ausente de ambos, o irmão também
não exerce adequadamente esse papel, ao menos naquilo que nos apresenta a narrativa.
Em “Daniel e Valeria”, observamos também uma dupla recorrência desse mitema,
embora também não haja exatamente uma busca paterna: quando Valeria pede a Daniel que
não avise a seu pai do acidente que sofreu, dando a entrever uma relação conflituosa e mal
resolvida; e na aflição do próprio Daniel, que se vê na condição de pai que abandonou a
família, e mais especificamente as filhas.
Embora menos relevante para o desenrolar da trama, a informação de que Valeria não
fala com o pai se torna significativa pela quase gratuidade de sua ocorrência, reforçando, por
redundância, a importância do mitema em questão. Sua família mora na Espanha, mas é com
Daniel que ela deseja se sentir em casa. Além disso, os sentimentos implícitos na relação entre
pai e filha parecem carregados de culpa e rancor. Já o possível drama de consciência de
Daniel em relação ao abandono de suas filhas transparece no momento em que supostamente
decide separar-se de sua esposa. Antes de sair, vai ao quarto delas e beija a ambas enquanto
dormem, numa cena clássica de amor filial.
Essa má consciência paterna se mistura com um possível arrependimento de Daniel
em relação ao compromisso com Valéria, por conta das consequências físicas e emocionais do
acidente. Tratando-se da relação entre um editor de moda e uma modelo, a atração física deve
exercer uma influência considerável na constituição daquilo que Daniel denomina de amor,
embora em quase todo o tempo ele se comporte de maneira zelosa e carinhosa. No decorrer da
lenta e conturbada recuperação dela, na qual irrompem várias situações de conflito,
testemunhamos momentos nos quais Daniel parece saudoso de sua vida anterior, sendo o
retrato das filhas sobre sua mesa de trabalho a referência visual mais marcante desse
sentimento.

Figuras 42 e 43: Daniel e as filhas

No terceiro episódio, a questão paterna é materializada na “busca” de El Chivo por sua
filha Maru. Depois de revê-la no funeral da esposa, Chivo inicia uma jornada na qual se
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mesclam o amor filial e as qualidades de guerrilheiro, que lhe proporcionam entrar na casa da
filha, conhecer parte de sua intimidade e se apoderar de uma fotografia da sua formatura, na
qual ela posa ao lado da mãe e do padrasto. Essa foto cumprirá importante papel na tentativa
de redenção de Chivo, tanto no sentido da paternidade perdida quanto de sua própria
identidade e autoimagem, já que é sobre o rosto do padrasto da filha que cola as fotos 3x4 que
passa a tirar, como numa retificação de sua trajetória como pai e como homem.

Figuras 44 e 45: fotografia de Chivo

O que sabemos da história de El Chivo nos é contado na abertura do último episódio
pelo policial que agencia suas atividades como matador de aluguel. Enquanto se desloca com
Gustavo, o empresário que deseja contratar Chivo para eliminar o meio-irmão e sócio,
Leonardo passa a ficha do ex-professor universitário e combatente da ditadura, que
abandonou a família e ingressou na clandestinidade. Preso pouco depois pelo próprio
Leonardo, Chivo concordou que a esposa dissesse à filha, então com dois anos, que ele
morrera. Após vinte anos de cadeia, foi solto e passou a viver na miséria, sendo então
auxiliado por Leonardo. Em troca, passou a lhe prestar alguns “favores”, como a execução de
desafetos ou de crimes por encomenda.
É após assassinar um empresário que Chivo revê a filha; no entanto, é só com a
peripécia envolvendo o cão negro recolhido num acidente de carro e que extermina seus
outros cães, que o personagem passa por uma transformação, como se os animais
estraçalhados fossem uma metáfora de sua própria diasparagmós, prerrogativa “constitutiva”
do herói trágico. Mas por hora, basta mencionar que a busca de El Chivo por sua filha
confunde-se com a busca do personagem por si próprio, o que o desfecho em aberto acentua.
Em suma: se nos dois primeiros episódios os filhos terminam sem pai (Ramiro e
Daniel), no terceiro acena-se com a possibilidade de que, em um futuro qualquer, tão
insondável quanto o horizonte opaco para o qual Chivo e seu cão se encaminham, talvez pai e
filha se reencontrem.
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4.3.3.3.4. Cães

Entre os arquétipos principais do filme está o Cão. Considerado um animal condutor
de almas em várias culturas, entre os gregos era chamado de “psicopompo68”, por sua
capacidade de entrar e sair do reino dos mortos, razão pela qual tinha a função de guia
espiritual. Segundo Chevalier e Gheerbrant, “a primeira função mítica do cão, universalmente
atestada, é a de (...) guia do homem na noite da morte, após ter sido seu companheiro no dia
da vida” (1992, p.176).
Como indica o título original da obra, cada episódio se constitui de histórias onde o
amor (ou a paixão, o desejo) lançará os envolvidos no limiar entre a vida e a morte. Em todos,
os cães terão participação ativa no processo, seja como condutores (Cofi) ou metáfora de uma
jornada (Richie e os cães de Chivo).

Figuras 46 a 48: os cães e seus donos

No primeiro episódio, é a descoberta ocasional das qualidades marciais de Cofi que
leva Octavio a formular o plano de fugir com a cunhada. Antes disso, ambos apenas
desfrutavam da companhia cúmplice um do outro, sem que houvesse necessariamente uma
conotação sexual nessa proximidade. Mesmo a piada contada por Octavio na cozinha, quando
alude a uma suposta prática de “enfiar o dedo no rabo” para descobrir a vocação dos meninos
(já que nas meninas “enfiamos o dedo até completarem dezoito anos”), não sugere malícia ou
insinuações. Da mesma forma, quando percebe o sangue na orelha de Susana e se revolta com

68

Do grego psychopompós, oriundo de psyché (alma) e pompós (guia).
184

ela por se submeter aos maus tratos do irmão, Octavio, deitado na cama, vira para o outro lado
e rói a unha, numa atitude mais infantil que viril.

Figuras 49 e 50: relação inicial entre Octavio e Susana

A primeira investida de Octavio em direção à cunhada somente ocorre depois que
Jorge lhe conta o ocorrido entre Cofi e o cão de Jarocho, o que é confirmado pelo próprio em
seguida. Antes disso, assistia tranquilamente TV com Susana no seu quarto, ambos deitados
na mesma cama. É sua mãe, quem o repreende por estarem juntos, dizendo-lhe “seu irmão
não gosta, nem eu”. Não há indício de dissimulação ou constrangimento na resposta de
Octavio a essa indesejada intimidade: gosta da cunhada e a defende do irmão, como quando
assume a responsabilidade pela fuga de Cofi, na mesma sequência da piada.
Aliás, convém destacar que foi a fuga acidental de Cofi, num descuido de Susana, que
proporcionou a descoberta da rentável ferocidade do cão, bem como o consequente plano de
Octavio de fugir com a mulher do irmão. Nos fios da trama, uma mescla de acidente e
oportunidade se enreda na composição do destino irreversível, implicando os personagens na
condução do que costumeiramente denominamos acaso.

Figuras 51 e 52: Susana deixa Cofi escapar de casa

Outro personagem relevante, embora igualmente involuntário, para a transformação de
Cofi em estrela da rinha é Chivo. No momento em que sai da rinha, é sobre os cães de Chivo
que Jarocho investe, seguindo a sugestão do comparsa para acalmar seu cão de briga depois
de mais uma vitória. Quando se aproxima da matilha reunida em torno da carroça parada na
esquina, Chivo surge em meio aos cães, empunhando um facão. Há um momento de tensão
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entre ele e Jarocho, que parece avaliar a possibilidade de continuar avançando. Nesse meio
tempo, outro membro da gangue avista Cofi na esquina oposta e avisa Jarocho, que pretere os
cães de Chivo à mascote do rival, numa luta que Jorge testemunha.

Figuras 53 e 54: Jarocho recua diante de Chivo

Quando chega com a notícia, Jorge cumpre o papel de mensageiro e catalisador da
transformação do doméstico em selvagem: a curta trajetória de Cofi, iniciada pela negligência
de Susana (e da qual Octavio toma pra si a responsabilidade) e proporcionada pela
interferência involuntária de Chivo, traz consequências incontornáveis para Octavio,
expressas na ameaça de cobrança de Jarocho. É Octavio quem se vê “tirado de casa”, no
limiar entre o mundo doméstico e a aventura que se lhe impõe. A locação desta cena é a porta
de sua casa, uma espécie de fronteira entre a proteção e o desafio, o que sublinha o aspecto
ambivalente de uma trajetória que se imporá nos dois sentidos: de fora para dentro, com Cofi
voltando transformado em fera sanguinária, e de dentro pra fora, quando ele verá aflorar sua
própria bestialidade.
Também Cofi viverá uma intensa transformação por conta da exploração de sua
natureza bestial. Aparentemente, no começo da história, tratava-se apenas de um cão de
estimação – um tanto rueiro, mas de boa índole. Ao ser confrontado, Cofi reagiu
instintivamente, demonstrando uma vocação insuspeitada. Ao ser submetido a desafios
sistemáticos, foi transformado num assassino, embora sua boa índole se mantenha. Se for
lícito enxergar um paralelo entre um cão e seu dono, não será exagero espelhá-lo tanto em
Octavio, cuja agressividade e ferocidade sexual desperta em simultâneo à crescente rivalidade
fraterna, quanto em Chivo – seu segundo dono –, que é quem colhe os frutos nefastos da
transformação de Cofi numa máquina mortífera.
O ex-professor e guerrilheiro expressa um apreço muito maior pelos cães que pelos
humanos. Como matador de aluguel, executa friamente suas vítimas, mas é extremamente
carinhoso e cuidadoso com a matilha que o segue e parece constituir sua própria família. À
parte o reencontro com a filha, é o encontro com o cão negro, um sobrevivente como ele, que
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lhe impõe olhar-se no espelho. Transformado num matador, assim como Chivo, a Cofi resta
apenas dar cabo daqueles a quem lhe impuseram eliminar. É ao ver sua adorada “família”
estraçalhada por seu correlato canino que Chivo resolve encarar a si próprio, não sem antes
voltar a usar os óculos anteriormente preteridos em função de uma “vontade divina” de que
visse tudo borrado.

Figuras 55 e 56: Chivo e Cofi

O fato de ter havido uma interferência involuntária de Chivo na transformação de
Cofi, ao defender seus cães do cão de Jarocho (o primeiro ser eliminado), acentua a relação
íntima entre ambos os personagens. Do ponto de vista dramatúrgico, tal antecedente
intensifica o sentido catastrófico da trajetória de Chivo enquanto personagem trágico: afinal,
lhe cabe alguma responsabilidade, mesmo que inconsciente, pelo extermínio dos queridos
cães de estimação.
Nesse sentido, parece oportuno evocar Etienne Souriau (1993), que desloca o ponto
seminal de construção da trama de uma situação dramática para aquilo que denomina de
funções dramatúrgicas, ou seja, “o modo específico de trabalho em situação de um
personagem: seu papel próprio enquanto força num sistema de forças” (p. 52). Desenvolvida a
partir de estudos de dramaturgia teatral, sua teoria pode aplicar-se perfeitamente ao estudo de
aspectos dramatúrgicos em obras audiovisuais, principalmente na conceituação do “sistema de
forças” que constituem a ação, o drama.

Qualquer que seja o interesse despertado pelo universo (...) que nos é proposto –
personagens, caracteres, ambiente, estrutura de conjunto, atmosfera moral,
psicológica ou social – só haverá peça, se, uma vez colocados esses elementos
(particularmente o grupo de personagens), chegar a estabelecer-se entre eles uma
ação, e se esta ação, fio condutor que os leva desde que a cortina se abre até o
desenlace, não se contentar em conduzir paralelamente os destinos dos personagens,
mas sim escorá-los, por assim dizer, uns nos outros; colocá-los, em certos momentos
exclusivos, intensos, patéticos, naqueles dispositivos ao mesmo tempo
arquitetônicos e dinâmicos que constituem as situações; e fizer da apresentação
intensa, brilhante, e da sucessão caleidoscópica dessas situações um dos recursos
artísticos essenciais da obra. (SOURIAU, 1993, p. 28)
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Movendo-se e sendo movido por esse princípio, Chivo desiste de atirar no cão,
adotando-o definitivamente. Não é só no cão que ele desiste de atirar, mas na última vítima
cuja morte lhe fora encomendada. Embora a narrativa não explicite uma relação causal, é após
saber que se trata de um crime entre irmãos que Chivo reúne ambos e iguala suas condições
de extermínio ou sobrevivência, posicionando a arma à meia distância entre os dois.
Curiosamente, o mesmo cão que esteve envolvido numa rivalidade fraterna se vê envolvido
em outra, como que fechando um ciclo de vinganças do qual Chivo é uma espécie de
representante emblemático.

Figuras 57 a 59: Cofi e os irmãos inimigos

Richie, o cãozinho poodle da modelo Valeria, parece ocupar um lugar menos
privilegiado na narrativa. Embora nascido em “berço de ouro”, e ainda que tenha escapado
ileso do acidente que feriu sua dona gravemente, desce aos infernos junto com ela. No caso, o
inferno de Richie é o assoalho do apartamento novo de Valeria e Daniel, no qual ingressa ao
tentar pegar uma bola arremessada por ela. A partir disso (e também por causa disso), a
trajetória de Valeria espelha-se na de Richie. Ao seu modo, cada um realiza sua catábase, a
jornada mítica do herói pelo reino dos mortos. No entanto, Richie dela regressa sem maiores
sequelas, enquanto Valeria tem amputada a perna acidentada.

Figuras 60 a 62: Richie e Valeria
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Em muitas culturas os cães, para além de sua condição de guia espiritual, são tomados
como a própria alma de seus donos. E quem pese a lugar da convivência entre os cães e seus
donos na assimilação de hábitos ou no cultivo de habilidades, é possível relacionar a trajetória
dos cães de Amores Perros com as peripécias vividas pelos personagens e respectivos
proprietários. Como diz Chivo a Gustavo quando este xinga o cão negro ainda sem nome:
“Não fale assim dele. Lembre que todo cão se parece com seu dono. E, como direi? Se não
fosse por ele você estaria morto, cabrón”.

4.3.3.3.5. Carros

Outro arquétipo que atravessa as três trajetórias (no caso, de maneira também literal) é
o Carro. Objeto de desejo de Octavio, expresso pelas miniaturas e fotos nas paredes de seu
quarto (ao lado de mulheres em poses sensuais), é o primeiro e mais importante bem
adquirido por ele. Aliás, é o único que adquire para si próprio, pois o dinheiro ganho nas lutas
é gasto com a cunhada e o sobrinho e, em sua maior parte, reservado para a ambicionada fuga.

Figuras 63 a 65: onipresença do carro na vida de Octavio

Em seu estudo sobre Jung e o Tarô, Sallie Nichols (1980) afirma que, em alguns casos

O Carro retrata um estado de inflação do ego que os antigos denominavam hybris.
O que representa, em termos psicológicos, uma condição em que o ego, ou centro
da consciência individual, se identifica com (imagina haver-se tornado) uma figura
arquetípica que transcende as limitações humanas (NICHOLS, 1980, p. 159).

Figura 66
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No primeiro episódio, o carro materializa as ambições de Octavio e torna-se o veículo
de sua “desmedida”, quando esfaqueia Jarocho e tenta fugir de seus comparsas. No entanto,
diante da ação covarde de Jarocho (o disparo contra Cofi) podemos considerar a reação de
Octavio compreensível. Sua hybris remonta ao desejo pela cunhada e à guerra declarada
contra o irmão, o que o faz avançar perigosamente no território do excesso. Ao longo de sua
escalada, Octavio desconsidera o fato de dividir o teto com seu rival, a ponto de desfiá-lo e
agredi-lo em seu trabalho (o que inicia um ciclo de vinganças) e armazenar o dinheiro da fuga
no quarto do inimigo, sob os pretensos cuidados de Susana.
Sua autoconfiança o faz negligenciar também a recusa inicial da cunhada, bem como a
tácita aceitação dos seus planos por parte dela. Quando ela foge com Ramiro em consequência
da surra encomendada por ele, Octavio resolve levar à frente a luta combinada com Jarocho,
ainda confiante de que Susana não o havia traído. “Foi o putete’ do Ramiro”, diz a Jorge,
enquanto reúnem algumas economias para a aposta da luta final. Para Octavio, tratava-se
apenas de mais uma oportunidade de fazer dinheiro antes de resgatar Susana e concretizar o
plano de fuga.
Mas ele vê suas determinações burladas por outra traição, agora de Jarocho. Ao
decidir retornar ao ringue e esfaquear o inimigo – após dizer a Jorge que deixasse o motor do
carro ligado – o veículo torna-se a síntese de sua vocação trágica, patente no herói que julga
ter seu destino nas próprias mãos. E é conduzindo o carro durante a fuga que Octavio dá
mostras de qualidades excepcionais, pois dirige com grande destreza para alguém tão jovem e
aparentemente sem experiência.

Figuras 67 a 72: Octavio ao volante durante a fuga
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Se Cofi foi agraciado com o dom para derrotar seus oponentes no ringue, Octavio
parece ter sido dotado para a condução do automóvel com que procura escapar de seus
oponentes. Após uma manobra espetacular com a qual tenta despistá-los, vendo-se sob a
pontaria de uma arma, avança um sinal que fecha e colide contra o automóvel que cruza a rua,
consumando o destino prescrito para aqueles que, por meio de seus dons, ousam ultrapassar o
métron:

Nos mitos gregos, os mortais que ultrapassavam os limites humanos, como o
cocheiro do Tarô está fazendo, eram golpeados pelos deuses. Até os deuses e seus
parentes estavam sujeitos a hybris de vez em quando. Quando Fáeton, filho de
Apolo, roubou o carro do pai para dar um passeio divertido pelos céus, foi projetado
ao mar e afogado. Às vezes, a ardente intensidade de uma inflação arquissublime só
pode ser extinta mediante a completa submersão da consciência no vasto mar do
inconsciente (o que significa, simbolicamente, a morte ou o seu equivalente
espiritual, a loucura) (NICHOLS, 1980, p. 160).

Figuras 73 a 78: ultrapassagem do sinal e colisão

Na história de Valeria, a outra personagem envolvida no acidente, o carro não chega a
ocupar o mesmo lugar na expressão da hybris. Seu idílico passeio tinha como propósito a
compra de uma garrafa de vinho para brindar com Daniel o “primeiro dia do resto de suas
vidas”, no apartamento recém-adquirido por ele. Ao cruzar o sinal que acabara de abrir, seu
carro é atingido pelo de Octavio.
Entretanto, no retorno ao apartamento, Valéria está de posse de outro veículo, mais
adequado a sua nova condição: uma cadeira de rodas. A princípio provisória e alternada com
o uso de muletas, torna-se definitiva após o agravamento de seu estado. Também aqui é
possível enxergar a figura arquetípica do carro como aquilo que conduz a personagem ao seu
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destino trágico, já que é sobre a cadeira de rodas que Valéria testemunha a retirada do imenso
painel publicitário que celebrava sua beleza.

Figuras 79 e 80: os veículos de Valeria

Por fim, é impossível dissociar a figura de El Chivo de sua carroça de recolher sucata,
com a qual também dissimula as atividades de matador. Se nos demais episódios a transição
de veículos determina ou expressa a peripécia das personagens (dos carrinhos de brinquedo
para o de verdade, no caso de Octavio; do carro para a cadeira de rodas, na história de
Valéria), é nesse último que se pode observar uma maior alternância de veículos e a
evidenciação de seu caráter simbólico. Da supracitada carroça (vermelha, como o carrinho de
brinquedo de Octavio) e de uma caminhonete (com a qual tocaia e segue Luis) aos carros dos
irmãos inimigos (que vende para um desmonte), é a pé que Chivo finaliza uma parte de sua
trajetória e, aparentemente, inicia outra.

Figuras 81 a 83: veículos de Chivo

Aliás, o “desmonte” ao qual Chivo leva os carros que rouba tem um simbolismo
bastante pertinente com o a significação do arquétipo. Se o carro pode ser uma das mais
poderosas expressões da hybris, nada mais adequado que um personagem cuja trajetória tenha
como marca o despojamento de si, tanto no passado, como professor e guerrilheiro, como no
presente, ao abandonar o lixo e o assassinato por encomenda, seja o condutor desses veículos
ao desmanche.
Curiosamente, a imagem de um programa de TV ao qual Octavio assiste numa
sequência do primeiro episódio (39’47’’ a 39’51’’), mostra um carro que cai sobre uma fileira
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de outros, destruindo-os. Há uma razoável semelhança entre esta imagem e a que apresenta a
fachada do desmonte de carros do terceiro episódio. Para além da sugestão premonitória
implícita à imagem vista por Octavio, o isomorfismo entre as duas imagens serve de ponte
para uma ressonância entre os personagens dos diferentes episódios, mais destacadamente os
protagonistas. Trataremos disso mais à frente, ao abordar os arquétipos de cada personagem.

Figuras 84 a 85: imagem televisiva vista por Otavio e o desmonte de carros

4.3.3.3.6. Herói / Enamorado

(...) o jovem Enamorado coroou-se rei a si mesmo; e retrata agora sua consciência
humana individual como o régio cocheiro que lhe dirigirá o destino (NICHOLS,
1980, p. 153).

No centro da construção dramatúrgica de Amores Brutos encontra-se a figura do herói.
Em termos arquetípicos, esta personagem configura-se como a elaboração mítica primária dos
esquemas de ascensão e individuação, oriundos do reflexo dominante postural. É a resultante
imagética e narrativa da vocação e da necessidade humana de se por em pé, de equilibrar-se,
de erguer-se, de alcançar o topo, o céu (DURAND, 1993). Na trama do filme, esse papel
parece ser desempenhado por Octavio, o irmão mais novo que almeja ocupar o lugar do mais
velho, ainda que tenha que destruí-lo. Ele é impetuoso, destemido, decidido. Nada abala a
convicção com que traça e executa seus planos, nem mesmo os indícios de que possam não
ser tão bem sucedidos.
Nesse sentido, Octavio age como um herói épico, como uma força natural em forma
humana: em seu modo de agir e pensar, que, aliás, mal se distinguem, vemos qualidades que o
aproximam dos heróis homéricos. É ágil, corajoso, apaixonado, forte, amoral e violento. Seu
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valor se baseia antes na areté do guerreiro antigo que na observância a uma ética coletiva – ou
a algum sentido de justiça que exceda seus próprios interesses. Seu fascínio emana justamente
dessa autonomia, que nos faz torcer para que seja bem sucedido mesmo nas atitudes mais
reprováveis, a exemplo do desejo pela cunhada, na exploração do cão de estimação nas rinhas
de briga e na encomenda do espancamento do irmão.

Figuras 86 a 88: o herói enamorado

Podemos ver nesse moço a personificação do jovem e vigoroso ego, pronto para
enfrentar a vida e seus problemas sem a ajuda de ninguém. Não há aqui nenhuma
figura de autoridade ao seu alcance para a qual possa apelar em busca de ajuda.
Precisa, portanto, encontrar, dentro de si mesmo, a força para enfrentar a
confrontação; precisa assumir, sozinho, a responsabilidade por qualquer ação que
pratique em relação a ele (NICHOLS, 1980, p. 142).

Nossa empatia com esse personagem talvez aconteça porque identifiquemos, mesmo
em suas iniciativas mais arbitrárias, algo de nobre. Afinal, é de um marido e pai ausente e
agressivo que deseja libertar a cunhada – e isso se sobrepõe ao fato de ser seu irmão. Quase
nos solidarizamos com ele, como se nesse ato heroico despontasse a virtude de um autêntico
sacrifício. Como já mencionado, a carta de Tarô que guarda maior semelhança com Octavio é
o “enamorado”, por ser a que melhor expressa a cisão entre razão e sentimento, ou
pensamento e pulsão. Nesse sentido, é possível reconhecer em sua trajetória as forças
conflitantes que promovem o movimento da própria vida e da luta de um indivíduo por
afirmação e crescimento, concentradas em seu amor pela cunhada e no desejo de tê-la para si.

Como veremos dentro em pouco, o papel de Eros é ambivalente nesse drama
também. Mas o que de interessante se pode observar nesse ponto é que pouco
importa o modo com que fornecemos o enredo manifesto do Enamorado. No nível
simbólico, o significado é o mesmo em todos os casos: a fim de ser senhor de si
mesmo, o Enamorado precisa libertar-se da atração regressiva do ventre que procura
encerrá-lo, seja ele qual for, e ingressar na virilidade. Como em todo parto, haverá
derramamento de sangue, mas, haverá também uma nova vida (NICHOLS, 1980,
pp. 146-147).
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Em “O Herói de Mil Faces”, Joseph Campbell (1997) analisa a abrangência desse
arquétipo por meio do estudo comparativo de sua ocorrência em narrativas de culturas
diversas, identificando e caracterizando o que denomina de “jornada do herói”. Nesse
percurso, cujas etapas e personagens podem sofrer variações e adaptações locais ou étnicas,
conservam-se as características que fundamentam sua universalidade:

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói
retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus
semelhantes (CAMPBELL, 1997, p. 18).

Na trajetória de Octavio é possível identificar vários elementos dessa jornada, tal
como prescrita por Campbell: a “saída de um ambiente comum e seguro” (casa da mãe) para
aventurar-se no “mundo desconhecido e hostil” (rinha de cães), a “recusa inicial ao chamado”
(quando recolhe Cofi ante a ameaça de Jarocho); as figuras que encarnam o “arauto” (Jorge) e
o “mentor”, (Gordo, o dono da rinha); os embates com o irmão Ramiro (sua “sombra”) e a
“provação suprema”, quando aceita o último combate com Jarocho (guardião do limiar),
numa rinha afastada (caverna oculta). Entretanto, no “caminho de volta” (perseguição de
carro) sua “recompensa” não é nenhum “elixir” e, embora tenha praticamente “ressuscitado”
ao sobreviver ao acidente, seu desfecho não guarda nada de nobre ou glorioso. Ao fim de sua
jornada, Octavio tem marcas do trágico em seu corpo, embora, aparentemente, lhe falte a
dignidade equivalente.
É nesse sentido que ele se afasta do herói trágico clássico: sua arrogância e presunção
não cedem à fatalidade. Octavio não parece transformado pela experiência que o transfigurou
fisicamente, nem há indícios de que dela tenha resultado qualquer aprendizado. Antes, insiste
em seguir obstinadamente com seus planos, embora os deuses já tenham “rido deles”.

Figuras 89 e 90: insistência de Octavio em fugir com Susana
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Vermos os deuses em operação, como nos é dado o privilégio de vê-los nesta figura,
faz-nos pensar se vale a pena o Enamorado dar-se ao trabalho de tentar fazer uma
escolha. Por outro lado, podemos sentir que, precisamente por ser o seu poder muito
limitado, o homem é duplamente obrigado a fazer uso dele com tanta consciência
quanto possível e, em cada encruzilhada, chegar à parte mais profunda de si mesmo
para encontrar a sua decisão (NICHOLS, 1980, p. 151).

Entretanto, assim com a figura do “enamorado” se espelha em outras personagens,
podemos considerar uma relação íntima e complementar entre Octavio e os protagonistas dos
demais episódios, Valéria e Chivo. Traçando uma linha consecutiva entre os três, Octavio
personifica o ego jovem em busca de afirmação, cujo destempero e impulsividade o fazem
perder a noção de limite (métron) e ele é despedaçado (diasparagmós); Valeria encarna a
etapa seguinte, em que o herói desce ao mundo dos mortos (katábasis) como parte do
processo de aprendizagem; e Chivo, como etapa final dessa jornada, quando o herói,
amadurecido pela peripécia, reconhece a si próprio (anagnôrisis). A seguir, vejamos como
essa sequência se desenvolve arquetipicamente.

4.3.3.3.7. Enforcado

Com o pé que lhe ficou livre lutou, decerto, desesperadamente, a princípio, para
livrar-se, rebelando-se contra o destino. Deve ter-se sentido profundamente
injustiçado, impaciente por se ver desagravado – por ser capaz, mais uma vez, de
andar com a cabeça erguida e colocar os pés, com firmeza, no caminho da sua busca
(NICHOLS, 1980, p. 233).

Guardadas as especificidades, a descrição acima se aplica bem à situação da modelo
Valéria, no segundo episódio do filme. Não por acaso, a cartela do título surge somente
depois do acidente, como se as cenas anteriores fossem uma espécie de prólogo da sua
história. Do tédio (ou inferno) familiar vivido por Daniel ao programa de TV no qual Valéria
apresenta o falso namorado – passando por suspeitas ligações telefônicas e pela decisão dele
de abandonar esposa e filhas –, a cartela não deixa dúvidas sobre o momento a partir do qual a
condição de ambos se torna significativa para a narrativa.
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Se no episódio anterior acompanhamos a desmedida busca do jovem herói pela
realização de seus planos, é no seguinte que testemunhamos os frutos gerados de tão
desastroso plantio. Os elementos arquetípicos e míticos que caracterizam a história de Valéria,
bem como a forma brusca e aparentemente gratuita como foi capturada pela hybris de
Octavio, sugerem que tal intercalação excede o mero recurso estilístico, e que sua personagem
é mais que uma simples vítima colateral. Como já mencionado, a possível relação de
continuidade aqui levantada se baseia na configuração arquetípica dos episódios e
personagens que compõem a trama. Se Octavio representa o ego heroico e juvenil que se
depara com os limites impostos pelo acaso ou pelo destino (tragicamente, pelos deuses),
Valéria se caracteriza como sua sucessora vicária, aquela que padecerá dos efeitos da
catástrofe.
Se por um lado o adolescente Octavio revela ambições e atitudes que ultrapassam o
métron, por outro a modelo Valéria possui algumas qualidades que parecem lhe assegurar
uma posição um pouco acima dos demais mortais. Em sua primeira aparição no filme ela é
anunciada pelo apresentador do programa de televisão como “uma das mulheres mais lindas
da América Latina” e “imagem do charme latino”. Antes disso, sua foto de corpo inteiro é
contemplada por seu amante Daniel num enorme painel publicitário – semelhante ao
posicionado em frente à janela do apartamento que ele adquire para juntos começarem uma
nova vida.

Figuras 91 e 92: a modelo Valeria

Suas ambições profissionais estão aparentemente realizadas, o que não se reflete no
âmbito pessoal: não é à toa que tenta dissipar rumores sobre sua vida amorosa por meio de um
falso namoro com uma celebridade televisiva. Mas tão rápida quanto a aparente resolução
dessa questão – com o anúncio da separação de Daniel – é a deflagração de seu revés, iniciada
com a abrupta colisão de automóvel.
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Como sabemos, os deuses desprezam a hybris. Qualquer ideia de que a natureza
humana é mais forte que a Mãe Natureza, ou o intelecto do homem é a função
dirigente de toda a vida, contraria a Grande Mãe e, por fim, o réu humano também.
Em revide, a deusa agarra o filho imprudente pelos calcanhares e enfia-lhe os miolos
vaidosos de novo no ventre de sua terra úmida (NICHOLS, 1980, p. 235).

Apesar da gravidade do acidente, que provocou muitas fraturas e deixou uma de suas
pernas imobilizada, Valéria recebe alta e volta pra casa. No entanto, o que parecia uma
promissora recuperação transforma-se numa lenta e progressiva agonia, iniciada com a perda
do contrato de trabalho como modelo exclusiva de uma linha de perfumes e intensificada com
a entrada do cãozinho Richie no buraco do piso. Se o acidente de carro foi uma fatalidade da
qual escapara milagrosamente, o mesmo não se pode afirmar de sua prisão doméstica e do
declínio profissional. Impossibilitada de sair sem Daniel – que continua trabalhando
diariamente para arcar com as despesas médicas e do novo apartamento – Valéria vive seu
“inferno particular”, encerrada no espaço que, embora tão ambicionado por ela, parece agora
o cenário de uma tenebrosa passagem, como uma mescla de útero e sepultura.

Figuras 93 a 95: Valeria em sua prisão domiciliar

Como já analisado no arquétipo do “cão”, a entrada e permanência de Richie no
buraco do assoalho, aberto acidentalmente pela própria Valéria num rompante de alegria ao
ver Daniel, é uma alegoria bastante expressiva da passagem da modelo pelo “reino dos
mortos”. Do mundo das celebridades ao limbo profissional ocasionado pelo isolamento e por
sequelas físicas, seu tormento é incrementado por ligações telefônicas misteriosas que, assim
como as que fazia para a residência do então casado Daniel, despertam nela a obsessão de
estar sendo traída. Curiosamente, estas ligações ocorrem sempre quando ambos estão tentando
resgatar Richie, como sinais do inferno no qual irreversivelmente adentraram.
Conforme abordado no capítulo anterior, o conceito de catábase se relaciona com um
dos estágios da jornada do herói. Dos gregos Ulisses, Orfeu e Heracles aos romanos Enéas e
Dante, são inúmeras as narrativas onde o herói necessita ingressar no “mundo dos mortos”
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para passar por algum tipo de transformação ou obter elevação, numa alusão poética aos ritos
de iniciação onde o noviço (independente da idade) é isolado e muitas vezes confinado, seja
numa caverna, floresta ou cômodo escuro. Elaborações mais recentes desse tipo de
experiência podem ser encontradas em obras como “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis
Carroll, e nos contos de fadas em geral.

Um isolamento ou prova de resistência dessa natureza, tão terrível, desempenha uma
parte importante em todos os ritos de iniciação. Às vezes, por exemplo, o iniciado é
obrigado a passar a noite sozinho numa caverna escura ou numa floresta, onde
precisa enfrentar uma possível morte física e resistir a ela, sem nenhuma outra ajuda
além da sua força interior e dos seus recursos (NICHOLS, 1980, p. 235).

No caso de Valéria, assim como no de Octavio, a possível lição resultante da
catástrofe e da consequente catábase não parece surtir efeito, ou só surte após perdas maiores.
O fato de o segundo episódio transcorrer inteiro antes do desfecho do primeiro – cujo final é
uma espécie de epílogo de ambos – parece reforçar a relação complementar entre os
personagens e suas histórias. Afinal, depois do acidente e antes de insistir na fuga com a
cunhada Susana durante o funeral do próprio irmão, Octavio também passou um tempo “de
molho”, provavelmente acamado em algum hospital ou em casa. Ao elidir sua recuperação
intercalando a história de Valéria, os autores nos proporcionam uma ressonância narrativa que
mescla os elementos específicos de cada história e amplia seus possíveis significados.

Figuras 96 e 97: sequelas físicas do acidente automobilístico

Não obstante as ressonâncias e a possibilidade de se atribuir uma relação de
continuidade entre os episódios e seus personagens, algumas dissonâncias são cruciais, e é por
meio delas que podem ser verificadas eventuais complementaridades. Para além das
diferenças de natureza biográfica ou diegética, há duas características que, embora distingam
os personagens, colaboram para aproximá-los e reuni-los numa acepção mais abrangente do
próprio trágico.
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A primeira é de gênero e idade: entre um adolescente e uma mulher em torno dos
trinta anos há distinções consideráveis: no entanto, na nossa perspectiva de análise, isso se
manifesta como continuidade e complementaridade simultâneas. Se a trajetória do humano é
cronológica, nada mais adequado para uma narrativa que dividi-la em blocos: aqui, vemos a
juventude e a idade adulta; o próximo episódio e seu personagem nos revelarão a face da
velhice, ou da “maturidade”.
Quanto ao gênero, basta-nos pensar na relação complementar arquetípica entre o
masculino e o feminino, o macho e a fêmea, o yin e o yang – ou naquilo que Jung afirma ser a
mais remota constituição da psique: o par animus e anima:

(...) ambos vivem e funcionam evidentemente nas camadas mais profundas do
inconsciente, em especial naquele substrato filogenético que designei por
inconsciente coletivo. Essa localização explica suficientemente a sua estranheza:
animus e anima trazem à consciência efêmera uma vida psíquica desconhecida,
pertencente a um passado longínquo. É o espírito de nossos ancestrais
desconhecidos, seu modo de pensar e sentir, seu modo de vivenciar vida e mundo,
deuses e homens (JUNG, 2002, p. 266).

O segundo aspecto talvez seja o mais crucial não apenas na relação apontada, mas na
própria acepção do trágico, como proposta nesse trabalho: a expressão da hybris em cada
personagem e as possíveis causas e consequências que a ela remontam. Se em Octavio vemos
claramente a expressão de uma desmedida, materializada em ações e ambições que
desconsideram limites e interdições culturais, Valéria, a despeito das qualidades estéticas que
a transformaram numa modelo – e aqui vale recordar os personagens de origem nobre ou
sobre-humana da tragédia ática, bem como considerar a acepção abrangente da palavra
modelo – não parece infringir tão radicalmente as regras civilizadas. Relacionar-se com um
homem casado, invadir seu lar (ainda que com telefonemas) e desejar uma nova vida ao lado
dele parecem ações razoavelmente não apenas ajustadas à configuração moral e social
contemporânea, mas, se levarmos em conta uma das leituras da carta do “enamorado”,
arquetipicamente justificadas.
Valéria parece “gratuitamente” atingida pela hybris de Octavio: ao menos, até o
momento do acidente, não parece merecedora de tamanho infortúnio69. Obviamente, isso não
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Uma possível responsável pelo seu “castigo”, em termos da tragédia clássica e de suas divindades, seria a
deusa Hera, que, segundo Brandão, “é a protetora das esposas, do amor legítimo. (...) Continuamente irritada
contra o marido, por suas infidelidades, moveu perseguição tenaz contra suas amantes e filhos adulterinos”
(BRANDÃO, 1986, vol I, p. 281). O espírito de nossa época já não comporta tal divindade.
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a alija de certa condição trágica, haja vista que, de acordo com Campbell, no efeito catártico
da tragédia “o ser humano une-se, simultaneamente, em compaixão trágica com o ‘sofredor
humano’ e em ‘terror trágico’ com a ‘causa secreta’” (2011, p. 53). Entretanto, se em Octavio
era possível traçar a linha além da qual o infortúnio se fez plausível ou presumível (e, de certa
maneira, esperado), o pouco que nos é dado conhecer da vida de Valéria não nos permite
identificar a desmedida de suas ações.
Mesmo depois do acidente, o que acompanhamos de suas ações não revela exatamente
uma hybris: afinal, sua preocupação com o cãozinho preso sob o assoalho é não apenas
compreensível, mas justificável, e sua crescente irritação com o fato de Daniel não resolver a
situação (arrebentando o piso e, metaforicamente, eliminando o “inferno”) antes expressa uma
alegoria de sua própria condição, para a qual nenhum socorro é possível. Dessa forma, a não
ser pela superexposição de sua beleza midiática ou por um julgamento demasiadamente moral
de sua união com Daniel – o que rebaixaria o trágico a uma acepção bastante específica e
secular – não se pode afirmar que ela tenha provocado, ainda que involuntariamente, a ira de
alguma divindade.
Obviamente, caberiam aqui outros julgamentos, seja pelos motivos acima
considerados ou por outros. No entanto, tais variações não alcançam a consistência necessária
para caracterizá-la como alguém que protagoniza tragicamente sua própria peripécia. Por
outro lado, essa incidência tangencial da hybris (sua aparência física e a cobiça de um homem
casado) a excluem da inocência absoluta e a afastam do panteão de heroínas bem
intencionadas, tragicamente colhidas pela fatalidade ou pela hybris alheia. O exemplo mais
recente desse tipo de construção é a personagem Selma, vivida por Björk em Dançando no
Escuro (Dancer in the Dark, Lars Von Trier, 2000), cujo fim provoca mais pena e raiva que
propriamente terror, embora ela seja literalmente uma “enforcada”.
Entretanto, antes de evocar uma “causa secreta” – cuja variação moral mais conhecida
é o “pecado original” judaico-cristão, frente ao qual cabem apenas culpa e penitência – parece
mais oportuno (e produtivo) recorrer à leitura de uma continuidade entre os personagens ou de
uma relação contígua entre eles, ainda que pareçam pertencer a três histórias e a mundos
distintos. O fato de serem três histórias nos fornece uma sugestiva alusão às clássicas trilogias
trágicas, nas quais era desenvolvido o mythos de um personagem e de seus descendentes ao
longo do tempo, revelando as consequências de uma hybris ancestral ou sua atualização nos
herdeiros. Tomando-se o filme como uma trilogia trágica composta por episódios, a sucessão
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arquetípica, mítica e dramatúrgica, entre Octavio, Valéria e Chivo é um alinhavo narrativo
mais instigante que qualquer laço de consanguinidade ou parentesco.
Por fim, cabe salientar que, enquanto Octavio, mesmo tendo perdido suas economias,
o amigo, o cachorro e a relação amorosa com a cunhada, manteve a arrogância e presunção
que caracterizaram sua hybris, não há informações para afirmar o mesmo sobre Valéria.
Embora na última cena do episódio a expressão de seu rosto, ao constatar a retirada do painel
publicitário defronte de sua janela, revele um profundo sofrimento, não se pode afirmar que
disso tenha resultado algum tipo de transformação substancial. Embora o acidente de carro
tenha deixado marcas irreversíveis na vida dos envolvidos, a reviravolta em suas vidas se
deve, sobretudo, a questões particulares, anteriores ou posteriores, das quais a colisão é a mais
expressiva metáfora.

O Destino pode trazer esse tipo de crucificação a qualquer momento da vida e de vários
modos. Uma súbita revolução nos negócios pode despojar uma pessoa, da noite para o
dia, de todos os seus bens terrenos e da carreira a que dedicou a vida, pondo em
desordem a realidade presente e destruindo as esperanças de futuro. Ou talvez seja
traída por alguém muito querido, ao redor do qual sua vida girava, destruindo-lhe a
confiança em si e no mundo, deixando-a oscilante e só. Ou pode acontecer que uma
causa política ou religiosa, em que ela se achava totalmente absorvida, a decepcione
(isto é, deixe de representar a imagem do salvador que ela ali projetara), virando o seu
universo de pernas para o ar e deixando a sua vida sem sentido (NICHOLS, 1980, p.
241-242).
Figura 98

4.3.3.3.8. Andarilho (Louco / Eremita)

Embora componha o universo específico apenas do terceiro episódio, esse arquétipo
atravessa todos os demais, também deixando neles sua marca. Personificado na figura de El
Chivo, um indigente que atualiza na atividade de matador de aluguel um passado marcado
pelo desgarramento e pela errância, o andarilho desempenha um papel adjutório no
desencadear da trama e no acidente – colhendo, ele próprio, frutos da semente plantada de
forma involuntária.
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Como já mencionado, Chivo é um dos responsáveis pela transformação acidental de
Cofi num cão de briga, num matador profissional. Em paralelo a isso, testemunhamos a
transformação de Octavio num inimigo mortal do próprio irmão. O acidente automobilístico
que daí resulta vitima não apenas a Octavio e Jorge, mas também a Valeria, numa espécie de
peripécia simultânea, embora anacrônica: para Octavio, situa-se no ponto alto de sua
trajetória, como uma diasparagmós; para Valeria, é o princípio de uma catábase física e
emocional que terá na trajetória infernal de Richie uma alegoria narrativa.
Em termos trágicos, foi a hybris de Octavio o motor da ação que resultou no acidente:
afinal, desejou não apenas ocupar o lugar do irmão enquanto esposo e pai, como tentou
eliminá-lo fisicamente e desdenhou dos sinais de recusa dados por Susana, confiando
excessivamente em suas próprias deliberações. Por outro lado, consideramos que o excesso da
modelo Valeria, além de sua projeção midiática, pode ter sido não apenas envolver-se com
um homem casado, mas negligenciar os limites dessa relação a ponto de ligar insistentemente
para sua casa, à revelia da presumível desconfiança de sua esposa. Para constituir seu próprio
lar – e a informação de não ter laços com a família, a ponto de não falar com o próprio pai,
ganha contornos mais expressivos – não se preocupou em invadir o de outrem. Mas a tragédia
requer mais que a relação entre culpa e castigo, e aqui entra a mão do acaso, ou do divino.
No tarô, o andarilho corresponde ao louco, ao poeta e ao profeta. Segundo Sallie
Nichols (1980), ele é “enérgico, ubíquo e imortal” (p. 35). Sendo uma carta sem numeração,
está simultaneamente dentro e fora do baralho, movendo-se fora do espaço e do tempo. “O
louco está livre para espiar os demais personagens e pode também irromper inesperadamente
em nossa vida pessoal” (p. 20). Apesar de fisicamente assemelhar-se a um eremita, no
princípio do filme, Chivo não age como alguém cujas experiências resultaram em sapiência e
serenidade: arrebatado por utopias juvenis, manteve-se, pela força de suas escolhas e das
circunstâncias, à parte do mundo, no qual emerge apenas para descarregar seu rancor e
desprezo, como matador por encomenda.

Figuras 99 e 100: Chivo recolhendo sucata e matando por encomenda
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Em todo caso, o arquétipo do “louco” guarda estreita relação com o do “velho sábio”,
personificado na carta do Eremita. Nesse sentido, Nichols (1980) apresenta uma variação do
Tarô na qual o

Louco é pintado como um velho mendigo, com barba branca e olhos vendados. (...)
este velho andarilho está concluindo a longa viagem de regresso à casa. Não é cego,
mas usa uma venda nos olhos, o que indica disposição voluntária para renunciar aos
estímulos das cenas e eventos exteriores, de modo que possa contemplar a vida com
o olho interior. Também superou a necessidade de companhia humana. Agora se
dedica ao diálogo com o seu eu intuitivo, personificado pelo emblema, e à muda
companhia do cãozinho (NICHOLS, 1980, p. 38-39).
Figura 101

Como personagem que encerra a trajetória aqui proposta, e no qual uma transformação
é não apenas fisicamente visível (e voluntária, ao contrário dos outros), mas arquetipicamente
reconhecível, se faz oportuno ressaltar alguns paralelos entre a história de Chivo e a de seus
antecessores. Se ele começa como “louco” e termina como “eremita”, é possível creditar-lhe
um papel duplamente expressivo na construção dramatúrgica do filme: ao tempo em que vive
uma reviravolta em sua própria vida, esta reflete e complementa a trajetória dos demais
personagens, com os quais a relação de contiguidade já foi assinalada.
É como o “louco” do tarô que ele interfere na história de Octavio, proporcionando a
Cofi seu primeiro embate: a partir disso, pode-se considerar, na condição de “matador”
compartilhada pelos três, a existência de um paralelo arquetípico entre as histórias, que se
mantém, para Octavio, até o acidente de carro, e para Chivo até o estraçalhamento de seus
cães por Cofi – o que impacta sua vida da mesma forma que o acidente a Octavio e Valéria.
Como vimos no arquétipo do “enforcado”, a história da modelo Valéria representa uma
catábase, a descida humana ao reino dos mortos como meio de purificação e iluminação: a
narrativa a interrompe no momento em que, supostamente, saberíamos dos efeitos dessa
purgação, passando à história de Chivo e Maru. Se a morte dos cães de Chivo é o ponto de
virada na história do personagem, que abdica da condição de matador ao encontrar e assumir
sua “sombra” (representada pelo cão negro), sua catábase parece iniciada há muito tempo,
quando, no passado, viu ruir suas ilusões políticas como guerrilheiro, foi preso e se tornou um
pária que mata por encomenda. Ou seja, na história de Chivo vemos mesclarem-se elementos
arquetípicos das demais histórias, que culminam na sua transformação pela anagnôrisis, a
revelação ou aprendizagem que proporciona ao herói trágico o reconhecimento de sua própria
condição.
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Figuras 102 e 103: Chivo “volta” a enxergar

Sua errância e seu problema de visão (ou sua recusa em enxergar) sugerem uma
associação com dois personagens da tragédia ática: Tirésias e Édipo. Cada qual ao seu modo,
andarilhos e cegos – ainda mais se considerarmos a prepotência e o excesso de autoconfiança
de Édipo uma modalidade de cegueira, que o torna também surdo aos oráculos e ao bom
senso. A analogia entre tais personagens aprimora-se em escala invertida, haja vista que é
após sua diasparagmós (simbolizada no estraçalhamento de seus cães por Cofi) que ele
resolve voltar a usar os óculos, metaforizando uma cegueira anterior (que, aliás, não
comprometia sua destreza, como matador de aluguel). Face à polissemia em torno do
simbolismo da cegueira (Tirésias, o cego vidente; Édipo, o déspota decifrador de enigmas que
só enxerga o óbvio após perder a visão), parece conclusivo arrematar as especulações sobre o
tema mencionando a cena final do filme, quando Chivo, usando óculos e transfigurado pela
peripécia, inicia uma caminhada por um descampado calcinado em companhia do cão negro,
como um cego que afinal se deixa guiar.

(...) o passo do velho viajante é mais comedido que o do jovem Louco, e ele não olha
por cima do ombro. Aparentemente, já não precisa pensar no que fica para trás;
assimilou as experiências do passado. Nem lhe é mister esquadrinhar horizontes
distantes, procurando potencialidades futuras. (...) Seus olhos estão bem abertos para
recebê-lo – seja lá o que for. Apreendê-lo-á e lidará com ele de acordo com a sua
própria iluminação (NICHOLS, 1980, p. 178).

Figura 104

Figuras 105 a 106: o Herói / Enamorado, o Enforcado e o Louco / Sábio
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4.3.3.4. Elementos imagéticos e estilísticos

Para analisar arquétipos e mitemas enquanto elementos imagéticos, utilizaremos a
teoria das estruturas do imaginário de Gilbert Durand. Para relembrar, Durand concebeu a
existência de dois regimes de imagem, diurno e noturno, sendo o primeiro denominado
heroico, e o segundo dividido nas matrizes mística e sintético-dramática. Tais regimes e
matrizes resultam, respectivamente, dos esquemas corporais postural, digestivo e
rítmico/sexual. Para o autor, a elaboração dos regimes e matrizes a partir dos respectivos
esquemas se origina da tentativa humana de solucionar a angústia existencial, advinda da
passagem do tempo e da consciência da mortalidade, por meio de três alternativas: o
enfrentamento do “monstro” com o auxílio das armas; a criação de um universo íntimo e
harmonioso para evitar esse enfrentamento; e uma espécie de síntese de ambas as estratégias,
por meio de uma visão cíclica do tempo e da morte, considerada como um renascimento. O
regime de imagens predominante em cada episódio será verificado por meio da correlação
entre elementos dramatúrgicos e recursos estilísticos e plásticos.
Do reflexo postural, do regime diurno e da matriz imagética heroica resultam as
representações de ascensão, de verticalização, dos rituais de purificação e elevação. É a matriz
promotora da

individualização,

da

personificação,

da

separação,

da iluminação.

Fundamentalmente antitético, divide-se em dois modos, denominados “faces do tempo” e
“cetro e gládio”, e comporta personagens como os reis, os magos e os guerreiros, todos
portadores de alguma arma ou instrumento cortante. A fórmula mínima do modo heroico é o
combate entre o herói, munido de sua espada, e o monstro, sendo que este último se apresenta
em imagens teriomorfas (animais), nictomorfas (trevas) e catamorfas (queda), representando
as “faces do tempo” (DURAND, 2012).
As imagens teriomorfas são caracterizadas por movimentos rápidos e frenéticos,
remontando à repugnância humana primitiva pela agitação acelerada, formigante e caótica.
Simbolizam a angústia diante da mudança brusca, da errância. Também se materializam na
boca devoradora, na agressividade, no sadismo dentário, relacionando a mordedura com o
tempo destruidor. Sua qualidade é predominantemente masculina (DURAND, 2012).
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As nictomorfas acionam o medo infantil pelas trevas caóticas, pela escuridão mortal,
relacionando-se com imagens noturnas e lunares. O medo conduz à depressão, ao abatimento,
à inação. Seu sentido principal é o auditivo, na forma de gritos e lamentos. Tem forte
conotação feminina e aquática, remontando, simultaneamente, à profundidade e à superfície,
esta última pela correnteza que se equipara ao fluxo sanguíneo, vital e temporal. Há um forte
sentido de julgamento nesse regime imagético, onde a escuridão a tudo preside (DURAND,
2012).
As catamorfas estão relacionadas com a vertigem da queda, do desequilíbrio, da
gravidade, do esmagamento. É o tempo vivido, que fulmina e moraliza (DURAND, 2012).
As imagens acima estão em “isomorfismo com a angústia do homem diante do
tempo”, seja sob a máscara da animalidade, que representa a fugacidade e a negatividade
insaciável do destino e da morte, sob a face das trevas, com a morte mensal da lua, ou sob a
face da queda, matizada pela questão moral. Se a teoria durandiana afirma que a imaginação
advém da angústia humana diante da finitude e da morte iminente, donde resultam imagens
que dominam as faces do tempo, triunfam sobre essa ameaça e reduzem a angústia
existencial, cabe ao herói, enquanto projeção idealizada do indivíduo, triunfar sobre a
agressividade devoradora, a noite, a água terrificante, a queda catastrófica (DURAND, 2012).
Sob a designação de cetro e gládio, estão imagens oriundas de esquemas ascensionais,
de arquétipos luminosos e de símbolos verticalizantes, espetaculares e diairéticos70. Tendo
como objetivo a vitória sobre as trevas, carregam a “noção de poderio com a verticalidade do
cetro e a agressividade do gládio, garantindo, sob a forma de arquétipo, a onipotência
benéfica” (DURAND, 1989, p.88). Seus símbolos culturais anexam à psyché a virilidade e o
poderio, separando-a da feminilidade traidora e alçando-a em direção ao céu, numa fuga da
morte e do tempo.
Exemplos de representações arquetípicas, simbólicas e imagéticas desse modo são a
montanha, a asa, as aves, o anjo, a flecha, a visão elevada, a contemplação monárquica; o sol,
o amarelo, o ouro, o céu, o azul-celeste; água pura, fogo, ar, luz. Remete à pureza e à
transcendência, ao olho e à função de olhar. Encarnando a função paterna, vê os crimes e os
vinga. É o mago, o herói solar, o guerreiro violento que rompe juramentos, clarividente e
audacioso: Apolo, Prometeu, Sansão, Perseu, Teseu. Matadores de monstros, portadores de

70

Em direção à luz, separando o bem e o mal (DURAND, 2012).
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armas perfurocortantes ou de escudos de defesa, com os quais distinguem e separam os
valores espirituais da animalidade (DURAND, 2012).
Evidentemente, o modo heroico é o que mais se aproxima do épico, enquanto
construção narrativa oriunda dos mitos de formação. Sua função individual e social é conduzir
do caos ao cosmos, separando a luz das trevas, demarcando o território do humano e
classificando axiologicamente o mundo. Numa analogia evolucionista, corresponderia ao
processo de “maturação biopsicossocial do indivíduo”, o que permite o controle dos instintos
e pulsões, a submissão do desejo à vontade e a imputação de responsabilidade por ações e
escolhas. Só para lembrar, o modo trágico questiona justamente essa condição do humano,
submetido que é aos desígnios naturais e divinos.
Já o reflexo digestivo ou nutricional e a matriz mística têm como substrato noturno as
imagens de refúgio, acolhimento e calor, que se desdobram em representações matriarcais e
domésticas, bem como nas ações de descida e engolimento. Opondo-se ao modo heroico, esse
esquema busca a construção da harmonia e a quietude do gozo, tendo como recurso
expressivo os símbolos de eufemização, inversão e intimidade. Aqui, a subida e a luz se
convertem em descida e trevas para penetrar nas profundidades, na secreta intimidade, no
retorno ao seio materno em busca do repouso primordial (DURAND, 2012).
Nesse modo imagético, as grandes deusas substituem o soberano masculino,
convertendo e eufemizando a morte. Entretanto, em sua função de protetoras do lar e da
maternidade, tornam-se belicosas e sanguinárias quando necessário. Mas ao contrário do
modo heroico, o movimento aqui é involutivo e a preocupação defensiva, revestindo-se de
couraças para resguardar o espaço íntimo. A exploração de segredos e descidas é o caminho
para a essência substancial, e se dá através de precipícios, abismos, gargantas, água profunda
ou terra cavernosa. Suas técnicas são as do recipiente e do habitat, e seus utensílios
arquetípicos são taças, copos, entre outras (DURAND, 2012).
O esquema sexual ou copulativo e sua matriz sintética ou dramática, também do
regime noturno, são pautados por ações rítmicas ou cíclicas, e suas representações inspiram
imagens de plantio e colheita, de descida e subida, integrando as dimensões anteriores. São
relacionadas com os ritos utilizados para assegurar os ciclos da vida, harmonizando os
contrários através da concepção histórica. Seus símbolos são cíclicos, e neles se integram a
atitude trágica e as forças vitais e benéficas do devir, transmutando o aspecto negativo das
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trevas e da morte e as convertendo em imagens e símbolos aceitáveis, inseridos numa
concepção dramática (DURAND, 2012).
Os dramas astrobiológicos e os mitos relacionados ao ciclo das estações são exemplos
de estruturações advindas dessa matriz imagética. Promove a organização das imagens e seu
sentido simbólico por meio de um alinhamento diacrônico, resultando no conjunto de
realizações organizadas em torno de concepções de mundo, sejam filosóficas, religiosas,
estéticas, técnicas ou ideológicas. Técnicas agrícolas, calendários, sistemas explicativos em
geral compõem seu repertório mais significativo. É a matriz que elabora o estado dramático
do homem em busca de redenção, de um alinhavo histórico para sua experiência (DURAND,
2012).

4.3.3.4.1. Octavio e Susana: regime diurno / modo heroico

Como já mencionado, na história de Octavio e Susana é possível identificar elementos
arquetípicos, míticos e dramatúrgicos de uma jornada heroica. Consoante a isso, verificou-se a
predominância de elementos visuais e sonoros que configuram uma narrativa audiovisual
pautada na matriz imagética de mesma denominação.
A trajetória de Octavio representa uma busca de individualização por meio de
verticalização, de elevação e de iluminação. O personagem nos é bruscamente introduzido por
meio de uma anacrônica sequência de fuga automobilística, que termina de maneira
catastrófica. Ainda durante os créditos de abertura, um incipiente rumor instala o clima da
narrativa, iniciada com o som de carros passando em alta velocidade que emoldura o título do
filme. Ainda com a tela escura, escutamos uma respiração ofegante e vemos as primeiras
imagens: junto com elas escutamos um diálogo aflito entre duas vozes masculinas, depois
identificadas com sendo de Octavio e Jorge, sobre os motivos da perseguição.
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Figuras 107 a 112: primeiras imagens do filme

Nessa introdução de pouco mais de 1 minuto de duração (00’15’’ a 01’20’’) é possível
identificar dois tipos de imagens do regime heroico, mais especificamente do modo “faces do
tempo”: nas imagens em alta velocidade e nas que revelam o cão encharcado de sangue dentro
do carro em fuga, podemos ver, nas primeiras, qualidades teriomorfas (movimentos rápidos e
frenéticos); nas segundas, reúnem-se características teriomorfas (dentes, mordedura) e
nictomorfas (sangue), sendo que para ambos os modos há reforços sonoros significativos
(sons de velocidade; gritos).
Aqui se reúnem dois dos arquétipos transversais do filme: carros e cães. Sua
apresentação imagética e sonora não podia ser mais expressiva quanto ao significado que
ambos desempenharão nas vidas dos personagens.
A primeira imagem que temos de Octavio nos mostra um jovem belo e audacioso, com
uma destreza incomum ao volante, que pergunta insistentemente pelo estado do cão ferido.
Ao seu lado, virado para trás, tentando entender o motivo da fuga e estancar o sangue do
animal, vemos Jorge, também jovem, de ar mais assustado.

Figuras 113 e 114: Octavio e Jorge

Se os carros correspondem a armas que abrem caminho para o avanço de perseguidos
e perseguidores, é nas mãos dos últimos que essa informação se concretiza enquanto imagem.
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Recorrendo ao regime imagético em pauta, tanto o carro quanto a pistola correspondem ao
modo “cetro e gládio”, patente da luta do herói contra o monstro ameaçador.

Figuras 115 e 116: carros e armas

Nos pouco mais de 3’ que abrem o filme (00’15’’ a 03’18’’), os planos se sucedem
rápidos e nervosos: a câmera instável, os cortes bruscos e os múltiplos pontos de vista
constroem a sequência de forma eletrizante e eficiente, no melhor estilo de muitas produções
hollywoodianas. A diferença maior é que, ao final dela, aquele que identificamos como herói
invade um sinal recém-fechado e seu carro colide violentamente com outro que cruzava
pacificamente a rua. As imagens resultantes desse choque brutal nos oferecem, por fim,
imagens catamórficas (queda, esmagamento), do modo “faces do tempo”, no arremate trágico
de uma abertura frenética.

Figuras 117 a 118: colisão

Em seguida, a narrativa retrocede para nos contar o que provocou a perseguição. A
sequência seguinte à cartela, que intitula o episódio e dá início ao seu encadeamento linear,
nos introduz a uma rinha de cães, um ambiente escuro, úmido e assustador, onde
encontraremos um farto arsenal de imagens teriomorfas e nictomorfas. Se tomarmos a última
imagem antes da cartela título, na qual vemos Valéria (a motorista do carro atingido por
Octavio), e o breve plano-sequência de entrada na rinha (que nos introduz na perspectiva de
um cão) constatamos a continuidade do regime imagético:
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Figuras 119 a 124: plano de claustro e sangue da modelo Valéria e a rinha de cães (modo nictomorfo)

O primeiro personagem a ser apresentado é Jarocho, campeão das rinhas que se
tornará um dos oponentes de Octavio. Para além da caracterização física do personagem, cujo
cabelo pintado de amarelo e um dente dourado evocam a imagem paródica de um “rei-sol
asteca”, a câmera acentua seu poderio em travellings verticais, contra plongeés e
deslocamentos ascendentes do personagem em plano fixo fechado, numa expressiva
manifestação do modo “cetro e gládio”. Uma luz também incide sobre a cabeça de Jarocho,
como se ele estivesse acima da umidade, das sombras e da carnificina que o fazem quase
divino. No tarô, a carta correspondente a ele seria o “imperador”, por suas supostas
prerrogativas de poder e comando:

Figuras 125 a 130: o poderio imagético de Jarocho

Toda a sequência e seu rico repertório de imagens resultam numa composição bastante
expressiva do regime heroico e do estado de anunciação do herói, denunciado pela presença
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de Jorge, amigo e aliado de Octavio, que assiste a mais uma presumível vitória do cão de
Jarocho.

Figuras 131 a 133: agitação, velocidade e sadismo dentário (modo teriomorfo)

Embora menos úmida e assustadora, a casa onde Octavio mora se assemelha bastante à
rinha de cães, ao menos na pouca luminosidade e na cor das paredes (verde). Essa semelhança
colabora para uma sensação de continuidade entre um ambiente e outro: embora haja notáveis
diferenças, Octavio se sentirá em casa na rinha de cães e transformará sua casa numa espécie
de rinha – no caso, de irmãos. Somos apresentados à fachada da residência num plano geral
fixo, no qual se desenvolve a mise-en-scène da chegada de Susana e da fuga de Cofi. Esse
plano externo aberto harmoniza com o plano seguinte, que nos introduz ao interior da
moradia.

Figuras 134 e 135: fachada e interior da casa de Octavio

A qualidade nictomorfa que une os dois ambientes (rinha e residência) é reforçada
pela predominância feminina na sequência da casa, outra característica desse modo imagético.
No diálogo entre Susana e d. Concha, somos informados de uma significativa ausência
masculina, já que a sogra avisa à cunhada que não poderá cuidar do neto no dia seguinte para
ajudar sua irmã na mudança. Nessa sentença, intui-se que não há homens para tarefas como
auxiliar na mudança ou cuidar da criança, o que é reforçado pelo comentário de d. Concha:
“Cuidei de meus filhos. Agora cuide do seu”.
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Figuras 136 e 137: predominância feminina no ambiente doméstico

Ao introduzir a sequência de Jarocho e seu cão (triunfando sobre o adversário na
rinha, sob o testemunho de Jorge) antes da entrada de Octavio na cozinha onde estão a
cunhada, o sobrinho e a mãe, a narrativa compassa cronologicamente os dois eventos e parece
ressaltar a vocação do herói, ainda embrionária. Sendo o regime imagético heroico uma busca
por elevação e diferenciação, embora a câmera no eixo de Susana valorize a entrada de
Octavio, que se encontra num plano mais elevado, essa elevação é abolida dentro de 8’’,
quando ele senta-se à mesa para comer e conta uma piada à cunhada.

Figuras 138 e 139: Octavio se iguala verticalmente à Susana

Ao tempo em que horizontaliza a relação entre os dois, esse movimento prepara a
entrada de Ramiro, cuja tirania se revela tanto no diálogo quanto nas tomadas de campo e
contracampo. Sentados, Octavio e Susana olham para Ramiro de baixo para cima, em uso
alternado de planos médios, planos fechados em contra plongeé e tomadas frontais que
revelam a angulação de olhares, o que acentua sua posição de poder. Ao final, com a
intervenção de Octavio, que assume a culpa de Susana pelo sumiço de Cofi, Ramiro se retira:
d. Concha entra em quadro e assume o lugar de poder na cena, embora o exerça com
parcimônia maternal. O plano fecha novamente nos dois, reforçando a cumplicidade entre
eles.
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Figuras 140 a 145: Ramiro ocupa o lugar de poder na cena, sendo confrontado por Octavio

Na sequência seguinte, a composição do quadro e os movimentos e ângulos de câmera
reforçam o poder de Jarocho. O personagem está prestes a deixar que a ilusão de
invencibilidade, tão comum aos personagens trágicos, suba-lhe à cabeça. Diante da inquietude
de seu cão, resolve avançar contra uma matilha reunida na esquina. Estanca diante de Chivo,
que surge empunhando um facão. Antes do confronto, um de seus comparsas sinaliza a
presença de Cofi e Jarocho muda de planos. A distância focal e a profundidade de campo do
plano de sua retirada valorizam, ao fundo, a figura de Chivo, como um prenúncio da iminente
derrota, a ser testemunhada por Jorge.

Figuras 146 a 151: Chivo confronta Jarocho, que solta seu cão sobre Cofi

Octavio vê TV em seu quarto. Na tela, um corcunda sobe uma escada. Símbolos
ascensionais e figuras monstruosas não parecem estar aí por acaso.
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Figuras 152 a 154: imagens televisivas vistas por Octavio

Quando Susana entra em seu quarto, ele está deitado e ela de pé, o que instala uma
imediata hierarquia topográfica, expressa por angulações de câmera e olhares. Susana é seu
objeto de desejo, o motivo para que busque ascensão.

Figuras 155 e 156: plano e contraplano mostram Susana na posição de poder na cena

O que ocorre logo em seguida, quando Octavio nota o sangue na orelha dela. No
entanto, mesmo erguendo-se em direção a ela, mantém-se certa angulação entre os olhares. O
plano médio final reafirma a relação diagonal, além de proporcionar uma inspiradora luz
sobre Susana, seu objeto de desejo e símbolo de ascensão (ou iluminação).

Figuras 157 a 162: Octavio se ergue em direção à Susana ao notar o sangue em sua orelha

Essa primeira incursão narrativa pelo quarto de Octavio tem contiguidade imagética (e
arquetípica, como já mencionado) com a intercalação da sequência que nos introduz aos
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aposentos de Chivo, quando este se prepara para cometer um assassinato encomendado. Os
dois ambientes tem alguns elementos em comum, como a cor das paredes (azul) e a pouca
luminosidade.

Figuras 163 e 164: os aposentos de Chivo

Os únicos personagens com os quais Octavio tem uma relação visual de superioridade
ou igualdade são, respectivamente, a mãe, cuja função arquetípica foi analisada no mitema do
“amor disputado” e, Jorge, seu aliado, que vem lhe avisar da vitória de Cofi sobre o cão de
Jarocho.

Figuras 165 e 166: Octavio com d. Concha e Jorge

No decorrer da sequência com Jorge, Octavio se abaixa para a chegada de Cofi, numa
estratégia que prepara diegeticamente a entrada de Jarocho e compõe o regime imagético no
qual o último ocupa o lugar de poder:

Figuras 167 a 169
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Já no primeiro confronto com Jarocho, Octavio se ergue quando ele lhe propõe a
entrega de Cofi como pagamento pela morte de seu cão. Embora haja uma pequena diferença
de altura entre os dois, o que mantém uma diagonal, a angulação entre os olhares diminui:

Figuras 170 a 172

A gradual transformação subjetiva do Octavio é atestada na sequência em que ambos
estão sentados à mesa e Octavio provoca Ramiro, insinuando que ele rouba farmácias. Nesse
momento, os personagens estão no mesmo eixo:

Figuras 173 a 175

A imagem que abre a sequência anterior ressoa com a que abre a seguinte, numa
alegoria explícita que aponta para ressonâncias mais profundas: é numa atmosfera também
gastronômica que Chivo executa sua vítima, embora haja uma estética quase publicitária na
imagem do sangue sobre a chapa de legumes grelhados:

Figuras 176 a 178
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Outro efeito de ressonância arquetípica e imagética: na primeira inserção do segundo
episódio, enquanto as filhas brigam no banco de trás, Daniel contempla um outdoor de
Valéria na mesma perspectiva inicial de Octavio em relação à Susana, insinuando uma relação
de desejo e poder. Na sequência seguinte, ao chegar a sua casa, a esposa atende um dos
telefonemas misteriosos, insinuando ser um “caso” de Daniel. Sua posição, no meio da escada
e sob uma luz intensa (símbolo ascensional e diairético), conota sua situação emocional,
dividido entre a esposa e a amante:

Figuras 179 a 183

Na sequência seguinte, Valéria diz a Octavio que está grávida de novo. Quando ele
revela seu desejo por ela, outra relação de ângulo se estabelece, no qual Octavio olha de cima.
Após roubar um beijo da cunhada, seu olhar se volta para a luz:

Figuras 184 a 186

Durante uma briga entre o irmão e a cunhada, Octavio escuta de seu quarto. Seu rosto
é banhado pela luz, antes de voltar a mergulhar na treva nictomorfa, reforçada pelo choro do
sobrinho:
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Figuras 187 a 189

Na sequência seguinte, ao ar livre e com luz natural, Octavio revela a Jorge seus
planos de fugir com a cunhada e o meio para viabilizar isso. As marcas imagéticas heroicas do
tipo “cetro e gládio” se fazem visíveis na angulação da câmera (contra plongeé) e na distância
focal, que favorecem a elevação de Octavio em quase toda a cena, mesmo nos poucos
segundo em que Jorge está de pé. Um elemento simbólico relevante nessa cena é o uso da
água, que banha tanto o herói quanto sua arma (Cofi) num ritual de purificação luminosa. As
cores da bacia (azul) e da camisa de Jorge (verde) também são marcas plásticas significativas:

Figuras 190 a 195

A narrativa proporciona um expressivo jogo de luz e sombra no universo nictomorfo
do quarto de Octavio: enquanto escuta o irmão e a cunhada tendo relações, o herói acende e
apaga sua luminária, até que, optando pela luz, resolve agir. A imagem do carro, símbolo
máximo de sua hybris, predomina em seu universo íntimo.
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Figuras 196 a 201: jogo de sombras e luz no quarto de Octavio

O regime imagético heroico e seus modos específicos continuam construindo a
narrativa da jornada heroica de Octavio até o seu trágico desfecho. Como exemplos mais
significativos, podemos destacar os que seguem.
Quando Octavio e Jorge vão até a rinha de cães para propor negócios a Gordo, este faz
um trato com Octavio, sendo convencido das qualidades de Cofi após colocá-lo para lutar
com um de seus cães. Nesta sequência há expressivos símbolos da trajetória heroica: a entrada
na rinha e seu universo nictomorfo; a subida ao terraço, a elevada contemplação (em plongeé)
da caminhonete de Gordo e o contra plongeé de Octavio segurando Cofi (semelhante à
imagem de poder de Jarocho).

Figuras 202 a 207: o universo nictomorfo da rinha e o início da ascensão do herói

Com o dinheiro ganho nessa primeira “luta”, Octavio dá vazão a seu plano de
“destronar” o irmão: o ambiente gélido do supermercado, obtido por filtros azul-esverdeados,
além de lembrar a rinha de cães, reforça a frieza de Octavio ao desafiar Ramiro, numa troca
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de ofensas que culmina na declaração de guerra. As imagens teriomorfas aproximam os
irmãos inimigos dos cães lutando.

Figuras 208 a 210: aproximação imagética entre irmãos e cães na rinha

Octavio entrega a Susana o pacote de fraldas e o restante do dinheiro: a angulação
denota a ascensão de herói. Atônita, Susana o vê subir as escadas, acompanhado por Cofi:

Figuras 211 a 213: Octavio assume a posição de poder

Ramiro entra no banheiro onde Octavio se banha. Depois de lavar o rosto
ensanguentado pela cabeçada, Ramiro espanca o irmão com uma barra de ferro por sobre a
cortina do banheiro, até fazê-lo cair lentamente no chão do chuveiro. Além das qualidades
nictomorfas (umidade sombria, frieza dos tons azulados, sangue) e teriomorfas (velocidade,
agressividade), soma-se o caráter catamorfo, ilustrado pelo “esmagamento” e queda de
Octavio. É o primeiro golpe sofrido pelo herói em sua jornada.
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Figuras 214 a 219: primeira queda de Octavio

Depois da queda, o herói volta a ser enquadrado de maneira desfavorecida. Aqui
cumpre destacar a importância de Gordo, como seu mentor, no reerguimento moral de
Octavio diante de Jarocho. Na iminência do combate, os adversários estão imageticamente
igualados: entretanto, é visível o desamparo de Octavio diante de seu primeiro grande desafio.

Figuras 220 a 225: Gordo oferece um copo de cerveja, reerguendo Octavio para o combate com Jarocho

Santos católicos aguardam a chegada do herói, que retorna vencedor do combate e
sobe em direção ao centro do universo nictomorfo doméstico. Octavio contempla Susana
dormindo, com uma perspectiva semelhante à de quando viu a caminhonete de Gordo, do
terraço da rinha. Ela informa que guarda o dinheiro que ele lhe dá numa caixa em seu armário,
onde Octavio prontamente deposita o ganho do dia. Entretanto, apesar de a vitória tê-lo feito
recuperar a força, ainda não conquistou Susana, o bem desejado.
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Figuras 226 a 231: apesar de vencedor na luta, ainda há batalhas pela frente

É ao longo de uma sequência em efeito clipe (Si Señor, do Control Machete) que
vamos testemunhar a rápida ascensão do herói (vitórias, dinheiro, carro e uma crescente
cumplicidade com Susana), em paralelo às atividades escusas de Ramiro e à derrocada de
Jarocho. Ao longo dessa sequência a proximidade entre Gordo e Octavio parece cada vez
maior (Gordo chega a fazer um gesto semelhante ao de Susana ao tocar o rosto de Octavio,
com outra conotação). Entretanto, uma nota suspeita é inserida no final: irritado, Jarocho
protesta com Gordo, numa situação em que aquele ocupa o lugar de poder.

Figuras 232 a 237: ascensão de Octavio e diálogo suspeito entre Gordo e Jarocho

Como uma espécie de oráculo, a TV alude ao destino de Octavio mostrando carros
sendo esmagados (modo catamórfico). Ramiro entra e lhe diz saber de sua fonte de renda:
ameaça estourar a cabeça da “galinha dos ovos de ouro” caso ele se recuse a dividir os
ganhos. Aponta a arma para a cabeça de Cofi e efetua um disparo vazio, assustando Octavio.
A condição do herói é novamente ameaçada, e isso se expressa na posse da arma e na
alteração da posição de poder na cena.
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Figuras 238 a 240: esmagamento e ameaça

Outra sequência em “efeito clipe”, agora em montagem paralela que mostra uma
relação sexual entre Octavio e Susana e o espancamento de Ramiro, encomendado pelo
próprio irmão. A música Lucha de Gigantes (do grupo Nacha Pop) embala a associação visual
entre a violência e o amor, remetendo ao título do filme. Na transição dessa sequência para a
seguinte, a montagem proporciona um raccord de movimento muito expressivo entre um
golpe recebido por Ramiro e o corpo de Susana caindo sobre a cama, o que acentua essa
associação:

Figuras 241 a 246: relação sexual entre Octavio e Susana em paralelo ao espancamento de Ramiro

Essa transição nos insere de maneira bastante significativa na cena em que Octavio
exerce seu excesso de autoconfiança. Visualmente, isso se expressa pela posição dos
personagens no quadro e, principalmente, pelo olhar que Octavio dirige à câmera, abolindo a
“quarta parede” e criando uma efêmera relação de cumplicidade com o espectador:
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Figuras 247 a 249: Octavio troca olhares com o espectador

Um símbolo espetacular (o halo luminoso da lâmpada da cozinha) abre a sequência na
qual Octavio chega para comer: sua tranquila reação à informação da mãe de que o irmão
havia sido surrado e ameaçado de morte é transtornada pela notícia da fuga de Ramiro e
Susana. Após constatar que o dinheiro ganho nas lutas também sumira, revolve e destrói o
quarto do irmão e da cunhada. O símbolo pacífico e iluminado da perfeição (que flerta com a
santidade, já sugerida pelas imagens católicas na escada) é substituído pela angústia e pelo
caos.

Figuras 250 a 252: contraste entre halo luminoso e destruição do quarto

Na sequência seguinte, na qual Octavio se arruma em seu quarto para o último
combate contra Jarocho, depois de ter perdido o bem desejado (Susana e o dinheiro), a
narrativa nos proporciona uma inserção do segundo episódio por meio do programa de TV ao
qual Jorge assiste. Como já mencionado, a TV cumpre uma função oracular, proporcionando
ao espectador insinuações sobre a trajetória do personagem e seu destino. Nesse caso,
enquanto Octavio diz a Jorge “tenho que encontrá-la, cabrón” e “vou encontrá-la” referindose à Susana, são intercalados trechos do programa onde Valéria apresenta o falso namorado,
numa sutil alusão ao iminente encontro catastrófico.

Figuras 253 a 255: a TV antecipa o encontro catastrófico de Octavio com Valeria

A passagem de Octavio e Jorge pelo corredor que leva ao local da luta é enquadrada
“ao modo heroico”, num contra plongeé que lembra a imagem de gângsteres, em filmes do
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gênero. Um enquadramento inverso (plongeé) é adotado quando da saída dos dois, carregando
Cofi.

Figuras 256 a 258: entrada triunfante e saída apressada de Octavio e Jorge

Ao adentrarem o salão de uma casa de aparência abandonada, vê-se a enorme piscina
vazia que servirá de arena. Esta é uma imagem de grande poder simbólico, pois, se por um
lado flerta com o modo nictomorfo por sua “forte conotação feminina e aquática, remontando,
simultaneamente, à profundidade e à superfície”, por outro nos remete ao modo imagético
místico, por sugerir uma ação de “descida e engolimento”, rumo a trevas mais profundas.
Afinal, assim como Richie no episódio seguinte, Cofi entrará num buraco (a piscina vazia)
para iniciar uma trajetória pelo “mundo dos mortos”. As cores da piscina e das paredes
aproximam esse ambiente do quarto de Octavio (seu espaço íntimo): esse “retorno”, pelo que
contém de doméstico, também prepara a chegada do matriz imagética seguinte, já que,
invertendo o modo heroico, na matriz mística “a subida e a luz se convertem em descida e
trevas para penetrar nas profundidades, na secreta intimidade”.

Figuras 259 a 261: descida ao “mundo dos mortos” no simbolismo da piscina vazia

Tal qualidade ressoa nos acontecimentos seguintes: ao pressentir a derrota, Jarocho
dispara contra Cofi e Octavio se vinga esfaqueando-o, o que dá início à fuga que resulta no
acidente. A última imagem antes da sequência da fuga é da “arma perfurocortante” de
Octavio, ensanguentada e caída na calçada, simbolizando o início da queda do herói.
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Figuras 262 a 264

4.3.3.4.2. Daniel e Valeria: regime noturno / modo místico

Depois de acompanharmos a trajetória de ascensão e queda do herói e identificarmos
as imagens correspondentes ao regime que a constitui enquanto narrativa audiovisual, vamos
agora testemunhar uma descida ao mundo ínfero, uma espécie de aprofundamento da queda.
Conforme informado no bloco de análise anterior, nesse estudo considera-se haver uma
contiguidade entre os protagonistas dos diferentes episódios, o que se organiza de maneira
sucessiva numa narrativa que mescla cronologia linear, simultaneidade e anacronia.
Enquanto o episódio anterior mostrava um percurso de individualização, de separação
e iluminação, expresso na saída do mundo doméstico em direção a desafios externos (mesmo
que internos, considerando o mitema dos irmãos inimigos), o episódio atual nos narra a
tentativa de criação de um mundo íntimo e doméstico. A matriz imagética que corresponde ao
tema em questão é a mística, derivada do esquema reflexo digestivo ou nutricional, e vamos
investigar a pertinência dessa homologia em termos audiovisuais.
Algumas das primeiras sequências do segundo episódio, ainda como inserções no
primeiro, nos apresentam a crise conjugal do editor Daniel, passando por telefonemas furtivos
e beijos de despedida nas filhas, que prenunciam a separação. O ambiente doméstico
predomina nessas cenas e, ao contrário do ambiente nictomorfo da casa de Octavio, a casa de
Daniel é calidamente iluminada, arejada e acolhedora.
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Figuras 265 a 267: casa de Daniel

Desse ambiente doméstico passamos a outro: Daniel adquire um apartamento para
viver com a modelo Valéria. Esse novo lar é ainda mais iluminado que o anterior, pela entrada
de luz natural. Nessa passagem diairética, há vestígios evidentes do modo heroico, o que
reforça a conexão já insinuada entre Daniel e Octavio, o herói do episódio anterior. Outra
ligação entre os dois episódios e seus ambientes está na cor das paredes, que alterna tons
esverdeados e azulados, numa espécie de mescla entre a casa de Octavio e a rinha de cães.

Figuras 268 a 270: apartamento de Daniel de Valeria

A euforia do casal é tamanha que não é dada importância ao buraco no assoalho,
aberto por uma passada da perna esquerda de Valéria. Como numa alusão profética ao dito
popular “entrar de pé esquerdo”, esse buraco será o símbolo da trajetória infernal do casal,
transformando a intimidade acolhedora em engolimento destrutivo. Apesar de o buraco ter
sido aberto por sua perna esquerda, é a direita que sofrerá as consequências mais graves
depois do acidente. Aliás, as pernas de Valéria são seus mais notáveis atributos, valorizados
tanto no outdoor da marca de perfume quanto nos enquadramentos que antecedem ao
acidente. A homologia dessas imagens com aspectos dramatúrgicos foi investigada no estudo
sobre o arquétipo do “enforcado”.
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Figuras 271 a 276: buraco no assoalho e as pernas de Valeria em destaque

Outro aspecto relevante do regime místico e seu esquema digestivo são,
evidentemente, as imagens ou alusões ao ato de comer ou engolir. Curiosamente, quem
cumpre a função nutricional nesse episódio não é a figura feminina (como a mãe de Octavio,
no episódio anterior), já que Valéria não sabe “fazer um ovo”, como ela mesma declara. São
as figuras masculinas que desempenham esse papel: Andrés, o falso namorado, convida
Valéria para comer, e ela é surpreendida pelo almoço preparado por Daniel no novo
apartamento. Após o acidente, Daniel a surpreende com outra refeição, e todas as menções
alimentares (uma omelete, um jantar no retorno da consulta ao médico) são feitas por ele. A
mais significativa associação do aspecto digestivo com a catábase do casal, alegorizada pela
entrada de Richie do buraco, acontece quando Daniel sugere que coloquem chocolates para
atrair o cãozinho e quando aumenta o buraco a golpes de martelo:

Figuras 277 a 282: alimentação e engolimento na vida do casal

Essa inversão dos papéis tradicionais atualiza outra característica desse regime
imagético (embora dele destoe em seu aspecto funcional): a substituição do soberano
masculino pelas grandes deusas. A comprovação imagética dessa inversão é a imagem em
grande escala de Valéria no outdoor, constantemente contemplada pelos personagens,
inclusive a própria. Além dessa, outros meios, tamanhos e formatos (TV, quadro, revista)
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atestam sua condição sobre humana, como quem ousou transformar-se, como diz Nichols
(1980) ao analisar a carta do carro no tarô, em “uma figura arquetípica que transcende as
limitações humanas” (p. 159). O fato de Daniel e Valéria dissimularem sua relação por meio
do anúncio de um falso namoro dela com outra celebridade televisiva, criando uma farsa nos
moldes de um “casal ideal”, endossa esse viés analítico. Para além de reforçar a imagem da
modelo como alguém “acima dos mortais”, tal estratégia, combinada pelos dois, contradiz a
decisão de Daniel de se separar da esposa para viver com ela, como se, por mais real que a
relação pudesse se tornar, devesse manter-se disfarçada.

Figuras 283 a 288: contemplação da imagem de Valeria

Como já mencionado, talvez seja essa a hybris de Valéria, punida com o acidente de
carro. O fato é que, se ela sobreviveu à colisão, foi condenada a uma provação muito maior.
Seu desejo de constituir um lar com Daniel se transformará numa verdadeira jornada infernal,
vivida sobre e sob o assoalho do novo apartamento. A construção do regime imagético
correspondente a essa trajetória tem como substrato noturno as imagens de refúgio,
acolhimento e calor, que se desdobram em representações matriarcais e domésticas, bem
como nas ações de descida e engolimento. Opondo-se ao modo heroico, esse esquema busca a
construção da harmonia e a quietude do gozo, tendo como recurso expressivo os símbolos de
inversão e intimidade (DURAND, 2012). Tratando-se de uma história trágica, o refúgio e o
acolhimento logo se transformam em descida e engolimento, o que é protagonizado por
Richie.
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Figuras 289 a 294: refúgio doméstico e entrada de Richie no buraco

A partir disso, a história do casal irá se desenvolver em torno do declínio profissional
de Valéria e da crescente desconfiança dela em relação a Daniel, por causa das ligações
telefônicas. Os momentos em que Daniel e Valéria tentam localizar e resgatar o cãozinho
oportunizam imagens muito significativas quanto à descida de ambos, bem como de seu
ingresso numa faixa subterrânea:

Figuras 295 a 300: descida infernal

As trevas nas quais Richie se encontra, aos poucos, dominarão também o casal. As
imagens tornam-se predominantemente noturnas e, portanto, mais escuras. A alternância de
imagens do claustro de Valéria dentro do apartamento – cuja única visão externa
compartilhada com o espectador é a do outdoor da Enchant –, com as de sob o assoalho,
reforça essa homologia.
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Figuras 301 a 306: o claustro de Valeria, Daniel e Richie

Há ao menos mais dois registros significativos da matriz mística nesse episódio: as
tomadas do espaço interno, feitas de fora do apartamento, reforçam a sensação de um espaço
íntimo, como se o espectador estivesse invadindo a privacidade dos personagens; e a rápida (e
significativa) aparição de uma chaleira na qual o rosto de Valéria é refletido, cuja função
recipiente é homóloga à da “taça”, utensílio símbolo dessa matriz. Aqui se estabelece uma
relação entre o acolhimento doméstico e o engolimento.

Figuras 307 a 312: visão externa do espaço íntimo e Valeria com a chaleira

Uma das poucas inserções do terceiro episódio reforça o movimento em direção à
intimidade doméstica: após observar ao longe a filha reencontrada, Chivo invade sua casa e
observa seu quadro de fotos, emocionando-se com as imagens antigas e atuais da filha.
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Figuras 313 a 315: Chivo na casa da filha

No esforço por libertar Richie, Valéria negligencia os cuidados com a perna
acidentada, o que lhe provoca um agravo progressivo. O filtro azulado intensifica a frieza do
ambiente hospitalar, onde o médico lhe examina a perna. O plano detalhe da cicatriz é
propositadamente desagradável e intensifica o contraste entre a beleza pregressa e seu estado
atual. A crueza dessas imagens são o resíduo imagético do modo catamórfico da queda do
herói: junto com as ações de descida e engolimento, tais imagens eufemizam e metaforizam a
violência explícita do episódio anterior, ao tempo em que compõem a diegese específica da
história.

Figuras 316 a 321: Valeria descuida da perna

Em meio a mais uma das madrugadas insones escutando o ganido de Richie, Valéria e
Daniel têm uma séria discussão, quando ele recusa-se a destruir o assoalho para resgatar
Richie alegando falta de dinheiro. As imagens dos dois remontam às brigas de cães do
primeiro episódio, com notáveis traços teriomórficos. Entretanto, tal qualidade de imagens
está consoante a uma das características do modo místico, quando a personagem em sua
função de protetora do lar e da maternidade, torna-se belicosa e sanguinária (DURAND,
2012). Há uma irônica inversão nessa sequência, já que Valéria não representa uma deusa
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maternal e familiar, mas uma imagem de perfeição midiática, com a qual Daniel talvez tenha
tentado realizar uma fantasia típica de homens de meia-idade.

Figuras 322 a 324: briga entre Daniel e Valeria

No dia seguinte, ao retornar do trabalho, Daniel depara com alguns buracos no chão e
a porta do quarto trancada. Consoante à matriz mística, o movimento aqui é involutivo e a
preocupação não é expansiva, mas defensiva, revestindo-se de couraças para resguardar o
espaço íntimo (DURAND, 2012). O acentuado contra plongeé de Daniel sugere um ponto de
vista do assoalho, como se a escuridão ínfera o espreitasse.

Figuras 325 a 327: plano geral com câmera ao nível do chão

Só algumas horas depois, Daniel resolve arrombar a porta, encontrando Valéria caída
no chão, desacordada: o ponto de vista da câmera, semelhante ao da sequência anterior,
acentua a homologia imagética entre a entrada de Richie no buraco e a queda de Valéria.

Figuras 328 a 330: com o mesmo enquadramento, Daniel invade o quarto e encontra Valeria desacordada
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Após a notícia da amputação da perna de Valéria, Daniel retorna ao apartamento e
escuta os ganidos de Richie, resolvendo destruir o assoalho para libertá-lo. De acordo com
Durand (2012), a exploração de segredos e descidas é o caminho para a essência substancial, e
se dá através de precipícios, abismos, gargantas, água profunda ou terra cavernosa.

Figuras 331 a 333: Daniel resgata Richie

Ao voltar para casa com a perna amputada, Valéria tem o semblante e a aparência
bastante modificados, muito distante da boneca humana de outrora. No entanto, sua primeira
ação ao entrar no apartamento de sua desdita é encaminhar sua cadeira de rodas até a janela,
de onde constata a retirada do outdoor da Enchant.

Figuras 334 a 336: Valeria encara o vazio

A mais expressiva imagem da “queda” da modelo nos é proporcionada numa
passagem do terceiro episódio, quando Chivo passa de carro ao lado de um enorme painel da
Enchant. O plano geral acentua a descida gradual da imagem: o corte da cena, quando as
pernas de Valéria já não estão visíveis, fornece uma forte metáfora visual e estilística para a
amputação de sua perna.
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Figuras 337 a 339: metáfora visual da amputação da perna da modelo

4.3.3.4.3. El Chivo e Maru: regime noturno / modo sintético

O terceiro e último episódio nos apresenta uma perspectiva diferente dos anteriores.
Enquanto os personagens dos demais episódios lutavam por algo que desejavam, fosse contra
o monstro e em direção à luz ou tentando construir um refúgio doméstico, Chivo inicialmente
nada procura nem deseja, além, talvez, de nutrir e cuidar de sua família canina.
No entanto, sua trajetória arquetípica sugere algo mais: não por acaso, a andarilho
começa como “louco” e termina como “eremita”. De professor universitário e guerrilheiro a
catador de lixo e matador de aluguel (passando por presidiário e mendigo), é o personagem
que comporta a mais vasta gama de transformações e experiências. Ao mesmo tempo, é
aquele que parece ter compreendido, mesmo que ao custo de uma descrença irrestrita, a
impossibilidade de o homem reger seu próprio destino – lição provavelmente aprendida
depois de abandonar a família (humana) em nome de uma utopia política fracassada.
Afinal, é por acaso que Chivo descobre a morte de sua ex-esposa, o que deflagra seu
processo de busca e reconhecimento. Se começa a procurar pela filha, isso ocorre como
consequência natural desse processo, no qual se engaja como outrora na luta armada, mas sem
o mesmo arroubo. É o também acidental encontro com Cofi (aliás, em duas oportunidades),
que vai de fato deflagrar sua anagnôrisis e sugerir uma perspectiva redentora para o
personagem.
A matriz imagética que corresponde à construção arquetípica e dramatúrgica dessa
trajetória é a sintética ou dramática. Vamos verificar se as imagens desse episódio, em suas
qualidades técnicas, plásticas e sintáticas, favorecem semanticamente essa relação.
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Somos apresentados a Chivo em meio a uma coleta de sucata: se a matriz sintética se
relaciona com ações rítmicas ou cíclicas e com os ritos utilizados para assegurar os ciclos da
vida, transmutando o aspecto negativo das trevas e da morte e as convertendo em imagens e
símbolos aceitáveis, sua atividade não poderia ser mais adequada, já que a reciclagem
proporciona justamente essa transmutação do lixo – ou da morte – em vida. Pouco depois, a
sequência do cemitério, na qual ele revê a filha e inicia seu processo de transformação,
também é bastante significativa quanto à relação constitutiva entre vida e morte.

Figuras 340 a 345: ciclo de vida e morte na história de Chivo

Sendo essa matriz imagética uma síntese das anteriores, nela encontramos alguns
registros do modo heroico, na utilização de armas, em tomadas em contra plongeé ou na
disposição dos personagens no plano. Aliás, a atividade paralela de Chivo como matador é
bastante expressiva desse modo.

Figuras 346 a 351: sequências em que Chivo empunha armas
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Além disso, encontramos esquemas ascensionais e diairéticos:

Figuras 352 a 357: escadas em destaque e Chivo voltando-se para a luz

E imagens do modo catamórfico, nictomórfico e teriomórfico:

Figuras 358 a 366: colisão, sangue e sadismo dentário

Da matriz mística, vemos tomadas externas que remetem a um espaço íntimo, além de
seu gradual intento de reconstruir a relação com a filha, o que remonta à recuperação do lar,
símbolo maior de sua tentativa de redenção e de fechamento de um ciclo.
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Figuras 367 a 372: o espaço íntimo de Chivo e sua tentativa de reestabelecer contato com a filha

Como mencionado, o modo sintético alterna as dimensões de subida e descida,
harmonizando a luta contra o monstro (antítese) e a criação de um refúgio íntimo (inversão e
eufemismo). Seus arquétipos são cíclicos e seus símbolos circulares. Nesse sentido, podemos
identificar algumas recorrências significativas: Chivo mostra a Leonardo e Gustavo um
relógio e um anel, encontrados no lixo; enquanto observa Luis, Chivo brinca com um ioiô; um
relógio de parede, ao lado da cabeça de Gustavo; Chivo põe o anel quando muda sua
aparência; e nas cenas que apresentam o desmonte de carros, aros de roda e hélices sugerem a
natureza cíclica de sua atividade.

Figuras 373 a 378: anel, ioiô, relógio de parede, aros e hélice

O aspecto circular se expressa também em alguns movimentos de câmera. Os mais
expressivos são as combinações de travellings e panorâmicas que situam Chivo em meio ao
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caos imediatamente posterior à colisão e revelam grande adequação entre trama e estilo:
afinal, além da posição privilegiada que lhe possibilita observar toda a extensão do acidente,
quando avista e recolhe Cofi, esse movimento insere-o no epicentro imagético de seu próprio
ciclo de transformação, no qual o cão cumprirá papel fundamental.

Figuras 379 a 390: movimento circular de câmera em meio ao caos do acidente

Tratando-se do último episódio, nele vemos o arremate ou desfecho dos episódios
anteriores: do segundo, com a retirada de um enorme painel de Valéria; do primeiro
testemunhamos a morte de Ramiro e a conclusão da história de Octavio e Susana, quando ela
se recusa a seguir com ele. Além da finalização desse ciclo de vingança, ele conduz o
fechamento de outra disputa entre irmãos, Luis e Gustavo, deixando a sorte decidir quem seria
morto pelo outro.
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Figuras 391 a 399: fechamento de ciclos dos três episódios

Quem proporciona a Chivo abdicar da condição de matador é Cofi, depois que trucida
seus cães e possibilita que ele volte a enxergar a si próprio. Quando grita para Cofi “Isso não
se faz!” por ele ter exterminado seus semelhantes, é possível remeter a censura a seus próprios
atos.

Figuras 400 a 402: Chivo volta a enxergar ao ver-se em Cofi

O ciclo de transformação de Chivo conta com uma duplicação no registro imagético:
além do que o próprio suporte fílmico proporciona, um recurso diegético transforma o
cinemático em fotográfico. As fotos 3x4 com que Chivo busca retificar, primeiro para si,
depois para a filha, seu passado e sua imagem, avalizam a aposta do personagem em sua
própria capacidade de mudança e redenção. A ação duplicada de colar e descolar fotografias
também constitui um ciclo.
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Figuras 403 a 408: registro fotográfico da transformação da aparência de Chivo

Talvez o mais significativo arquétipo presente do ciclo de transformação de Chivo seja
o fogo. Visível quando encontra Cofi e quando incinera o corpo de seus cães, nos dois
momentos a imagem do fogo proporciona ao espectador metáforas visuais bastante
expressivas. Na primeira ocorrência, o travelling da câmera faz com que Chivo “saia” das
chamas que consomem o carro de Octavio. Na segunda, a alternância de planos fechados dele
e de Cofi, sobrepostos pelas chamas dos cães sacrificados, proporcionam uma poderosa
metáfora visual e sacralizam a simbiose entre ambos.

Figuras 409 a 414: o fogo como elemento visual

A importância do fogo na construção dessa matriz imagética, da qual é um dos
arquétipos centrais, junto com a roda e a cruz, é endossada por Durand, que evoca sua
presença em rituais haja vista ser
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o elemento sacrificial por excelência, aquele que confere ao sacrificado a destruição
total, alba das totais regenerações. Estes costumes vêm inscrever-se na grande
constelação dramática da morte seguida de ressurreição. (...) a cerimônia do fogo
novo e a extinção do fogo antigo desempenha o papel de um rito de passagem, de
um rito que permite a emergência da fase ascendente do ciclo (DURAND, 2012, p.
331).

O ritual de transformação de Chivo se complementa com o uso de outros elementos.
Passa pela água, quando se banha e transforma sua aparência:

Figuras 415 a 417

Pelo ar, contido em sua longa e emocionada confissão na secretária eletrônica da filha:

Figuras 418 a 420

E conclui-se num retorno à terra acompanhado de sua sombra, encarnada em Cofi:

Figuras 421 a 423
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4.3.4. Reflexões Poéticas

A construção dramatúrgica, em seus aspectos arquetípicos e míticos, e a composição
imagética e estilística de Amores Brutos resultam numa narrativa rica em elementos que
acionam registros atuais e ancestrais do espectador. Dos atuais, podemos destacar a paisagem
urbana de uma megalópole populosa, onde personagens caracteristicamente contemporâneos
vivem situações extremas, marcada por disputas e traições passíveis de acontecer em qualquer
cidade grande. Alguns elementos fílmicos colaboram para isso, como a trilha minimalista e as
canções ecléticas de forte acento pop, além da fotografia instável que rompe com o cânone
clássico e produz uma aproximação maior com o espectador, desde que acostumado com a
estética documental do noticiário televisivo ou de filmagens caseiras. A utilização de
múltiplos pontos de vista e a razoável recorrência de planos fechados, seja sobre os rostos
(close up) ou sobre aspectos do cenário (planos detalhe), também criam uma relação de
intimidade com a narrativa, inserindo o espectador na trama e favorecendo um possível efeito
de empatia com os personagens.
A partir dessa intimação estilística, o espectador se torna cúmplice do encadeamento
de ações, acompanhando os acontecimentos que resultarão no já testemunhado evento
patético. Aliás, conforme mencionado, a antecipação desse evento é também um fator de
grande engajamento do espectador, mobilizado tanto pelo impacto sensorial da cena, quanto
por seu apelo à cognição, imposto pela questão incontornável da causalidade. Em termos de
ordem, a história – ou as histórias –, tem começo, meio e fim, e a inserção de anacronismos
não compromete a predominância linear da narrativa e a compreensão da trama. Embora
impactante, seu início subtrai o efeito de surpresa, mas sem prejuízos à obra como um todo.
Este efeito de surpresa, entretanto, é causado pela fuga de Susana, apesar de sua ambivalência
fazer disso algo provável, e, com maior intensidade, pela morte dos cães de Chivo, pois a
ambivalência e ferocidade de Cofi não eram do seu conhecimento.
A extensão do filme comporta mudança na sorte dos personagens dos três episódios:
em Octavio e Valéria, da fortuna para o infortúnio, enquanto Chivo passa de um infortúnio
(vivido com rancorosa indiferença) para uma perspectiva de fortuna, ou redenção. Há relativa
unidade de ação e seu encadeamento é causal dentro de cada episódio, sendo aparentemente
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casual o evento que os interliga: sua natureza é de fato acidental, embora o contexto e os
antecedentes de sua ocorrência testemunhem em contrário, como veremos mais à frente.
A relativização na unidade da ação decorre da estrutura “épica” do filme, refletida na
duração acima de média. É inegável que, a partir das distinções aristotélicas entre tragédia e
epopeia, possamos considerar que o cinema em geral tende mais à última que à primeira:

A epopeia tem uma característica bastante peculiar quanto à possibilidade de se
alongar sua extensão, pois na tragédia não é possível efetuar a mímese de muitas
partes acontecendo ao mesmo tempo, mas apenas da parte que está em cena e que
cabe aos atores. Mas na epopeia, por ser uma narração, é possível realizar muitas
partes ao mesmo tempo e por meio delas, se são adequadas, aumenta-se a
amplidão do poema, de forma que nesse o belo pode ser levado à magnificência,
faz-se possível variar o interesse do ouvinte e inserir episódios os mais diversos.
Pois o que é uniforme, saciando rapidamente, faz as tragédias fracassarem
(ARISTÓTELES, 2006, p. 113-114).

A instância narrativa do cinema, composta pelos recursos fílmicos em geral, é
responsável pela reunião da mímese “aristotélica” e da diegese “platônica”, sendo responsável
pelo prazer específico da fruição cinematográfica (ou audiovisual em geral), bem como da
identificação de diversos estilos de narrativa. A mise-en-scène, ou organização dos eventos
dentro do quadro, seria o correlato cinematográfico da mímese teatral, enquanto a narração ou
diegese, a partir dos recursos fílmicos utilizados, se encarrega de transformá-la em linguagem
audiovisual (AUMONT, 2009). No entanto, em Amores Brutos, a divisão em episódios
distintos e a relativa independência de cada um deles cronificam esse aspecto épico e dão ao
episódico uma conotação menos abrangente.
Embora a colisão de automóveis seja a efetiva ligação entre os episódios, a única
interferência “voluntária” de personagens de um episódio no outro se relaciona a seus
antecedentes: ao confrontar Jarocho, Chivo inadvertidamente colabora no rumo da história de
Octavio, proporcionando sua transformação e a sucessão de acontecimentos. No entanto, a
peripécia de Octavio resultou de deliberações do próprio personagem, a saber, aceitar a luta
com Jarocho num lugar afastado – à revelia do perigo, e quando não precisava tanto do
dinheiro – e resolver voltar para esfaqueá-lo. Desse ponto de vista, o caráter acidental da
colisão, que resulta diretamente dessas escolhas, recua frente à hybris evidente de Octavio, já
que, pelo contexto, sua ocorrência era bastante provável: carros em alta velocidade tendem a
sair do controle, e ao cruzar com outros num trânsito pesado nem sempre é possível ao
condutor desviar. Ainda mais se há armas envolvidas.
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Por outro lado, a tessitura narrativa, o arranjo intercalado de ações dos diferentes
episódios, conotam sugestivas ressonâncias dramatúrgicas, que minimizam a relação acidental
entre os demais episódios e a colisão, amenizando também a conotação “episódica” que, por
sua vez, relativizava a unidade da ação: além da mencionada interferência de Chivo, há um
paralelo entre seu caráter implacável e o de Octavio, sendo Cofi o denominador comum de
ambos. Já Valéria tem um caso com alguém casado (como Octavio) e deseja constituir um lar
(como Octavio e Chivo, a partir de sua reviravolta). Ao sincronizar ações que evidenciam as
semelhanças, a narrativa insinua a existência de certa causalidade, embora não a explicite, ou
no mínimo de uma relação de necessidade. Dessa forma, a estrutura episódica e a
denominação de acaso aos eventos e às peripécias cedem às ressonâncias dramatúrgicas
(arquetípicas e míticas) entre os episódios, que são ressaltadas pelo arranjo das ações.
Quanto à colisão, a escolha de Octavio é evidente e resulta de seu caráter. Para
Valéria, entretanto, sequer houve tempo para expressar um caráter, a não ser por deduções
precipitadas e superficiais. Se Octavio colhe nesse evento patético os frutos de sua hybris,
constituindo o nó central de sua peripécia (ou seja, o final do entrelaçamento e começo do
desenlace), para Valéria trata-se de uma adversidade ainda sem caráter (a não ser pelas
sugestivas ressonâncias mencionadas). De fato, seu entrelaçamento decorrerá do “acidente”: é
por meio das consequências dele (e da entrada de Richie no buraco do assoalho) que seu
caráter se revelará, e disso resultarão suas escolhas e ações. Seu evento patético e peripécia
são a amputação da perna, resultante de sua impossibilidade de lidar com os limites da
situação. Nesse caso, o evento tem maior consonância com a receita aristotélica, por ser
omitido do espectador71.
O mesmo acontece com Chivo, de forma ainda mais evidente. O acidente não lhe
modifica imediatamente, a não ser pela interferência num serviço contratado (matar Luis) e
pelas dádivas colhidas com a miséria alheia (o dinheiro e o cão de Octavio). O
entrelaçamento, construído pelas ações paralelas de emboscar Luis e cuidar de Cofi, é que
produzirá seu próprio evento patético (a morte dos cães), seguida de reconhecimento e
peripécia. Embora omitida do espectador, a morte dos cães é explicitada pela visão de seus
corpos estraçalhados e ensanguentados, o que proporciona uma relativa espetacularização do
evento. O choro e o desespero de Chivo, abertamente exibidos, e a incineração dos cadáveres
reforçam a qualidade espetacular de sua peripécia.
71

Aprofundaremos o recurso da omissão ou lacuna visual na análise de 21 Gramas, onde é utilizado com mais
ênfase.
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Em termos de classificação poética, a estrutura trágica do filme pode ser classificada
como complexa, por haver, na mudança de fortuna, peripécia para os três personagens e
reconhecimento para um deles, embora não ao estilo aristotélico. O sentido catabático e
anabático72 da anagnôrisis de Chivo, entretanto, se produz da forma mais artística, ou seja,
por analogia ou silogismo, decorrente do papel metafórico de Cofi. Afinal, é sofrendo os
revezes pelo instinto assassino do cão que ele reconhece a si próprio.
Além da espetacularização de alguns eventos patéticos, convém destacar outro aspecto
fílmico que sugere uma digressão da Poética: o uso da trilha sonora extradiegética concorre
para certa espetacularização da narrativa, mais especificamente das canções pop nas
sequências em efeito clipe. Embora Aristóteles considere o canto ou melodia um elemento
característico da tragédia, classificando-o como “o principal dos ornamentos” (2006, p. 59),
defende que o “poema” seja soberano. Segundo Gazoni (2006),

A melodia é classificada como um hedusma, palavra traduzida como “ornamento”,
mas que tem a mesma raiz de ‘prazer’ e seria vertida mais propriamente como
“tempero”. A ela cabe, na Poética, um destino similar ao do espetáculo. O prazer
que ela proporciona, assim como o prazer ligado a efeitos cênicos, deve dar lugar
ao prazer próprio da tragédia, aquele que provoca o medo e a piedade por meio da
mímese, e que deve estar ligado às ações (GAZONI, 2006, p. 28).

Embora tal restrição se origine da aplicação dos princípios normativos à linguagem
teatral (da qual, por sua vez, os princípios se originam) e possam ser relativizados em sua
utilização na linguagem audiovisual – cuja vocação espetacular é indissociável de sua
natureza – há notáveis diferenças entre os efeitos resultantes do uso da trilha original
extradiegética (composta por Gustavo Sataolalla) e as canções pop mencionadas. É
indiscutível que, se na tragédia clássica, o poema e sua narrativa realizavam-se
exclusivamente por meio de palavras (ou assim deveria, segundo Aristóteles), a poética do
cinema, dado o hibridismo de seu caráter, resulta da composição entre imagens, palavras
(escutadas ou lidas) e música, sendo a narrativa um resultado desse consórcio. No entanto,
mesmo considerando que em relação aos preceitos clássicos da tragédia a melodia seja um
“tempero” (algo mais que um simples ornamento) e, portanto, partícipe do efeito trágico, nas
sequências em efeito clipe a música se destaca em demasia, se autonomizando em relação aos
demais recursos. Ainda que se considere a adequação da letra da música ao texto verbal do
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Relativos à mítica “subida e descida” ao mundo dos mortos.
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filme, suas palavras são externas ao “poema”, e a escolha, ritmo e sequência de imagens se
organizam em função das especificidades da canção utilizada.
Por tratar-se de um evento patético, os efeitos de temor e a piedade são esboçados já
na sequência de abertura, embora a localização antecipada e a natureza espetacular da colisão
causem mais susto e terror que piedade. Este último resultará da empatia desenvolvida pelos
personagens ao longo do filme, que é posta à prova a cada repetição do evento. Tal construção
se pauta na evidência do caráter de cada um e resulta de suas ações e escolhas, mas também
daquilo que é acionado pela figura arquetípica ou mitema dominante e pelos respectivos
regimes imagéticos, podendo acentuar ou amenizar a comoção inicialmente gerada pelas
catastróficas cenas de infortúnio e dor.
Em geral, a jornada do herói é muito eficiente na construção empática, não apenas por
resultar de um reflexo dominante vital (já que os demais também o são), mas por ser o que
mais inspira o espírito aventureiro e desbravador, muito caro ao fortalecimento da noção de
“indivíduo triunfante”. O esquema postural, sua matriz imagética e a estrutura narrativa
correspondente são a expressão máxima do mito individualista que predomina em nossa
época. No entanto, contrariamente ao contexto de surgimento do herói épico, quando a
incipiente noção de indivíduo não permitia projeções particulares, ensejando a reverência e
divinização de tais personagens, a atual hipertrofia do conceito de self made man não apenas
humaniza o arquétipo como quase canoniza seus hospedeiros. Um exemplo disso é a categoria
“faustica” dos “homens de negócio”, cujas ações e iniciativas, por mais danosas que sejam,
ocupam um lugar privilegiado no imaginário geral.
O fato é que, dos livros de autoajuda aos comerciais de automóveis, energéticos e
operadoras telefônicas, a projeção distorcida do herói se afirma como o modelo a ser seguido,
embora alijado da conotação sacrificial e coletiva que sua etimologia comporta. Afinal, o
herói da contemporaneidade não se sacrifica senão por seus interesses pessoais, e entre eles
não se encontra sequer o da glória imortal por obra ou ato: os heróis de nossa época aspiram,
antes de tudo, à glória terrena e material, a ser conquistada em vida, o mais rápido possível e
em detrimento dos que não colaborem para sua obtenção.
É fato inegável que as artes narrativas, dentre elas o romance e o cinema, tiveram
papel fundamental na disseminação e atualização do mito heroico. No entanto, se o drama
trágico revisou e redimensionou sua escala sobre-humana, alertando aos homens do perigo da
identificação irrefletida com uma figura arquetípica, a dimensão épica foi resgatada à jusante
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da secularização das artes, fazendo com que seus heróis descessem do altar da nobreza e da
divindade e seus valores refletissem os interesses e vocações de cada época. Em suma, a
universalidade e longevidade do mito do herói se devem tanto à origem orgânica de seu
esquema postural quanto a sua extrema objetividade, versatilidade e conveniência: todos
desejam e necessitam colocar-se de pé e lutar contra adversidades (como o sol que se impõe
às trevas noturnas), e o somatório de necessidades físicas e elaborações simbólicas, ao mesmo
tempo subjacentes e consequentes, produz o mais cativante e poderoso dos imaginários.
A identificação e empatia que sentimos por Octavio, por exemplo, advém em grande
parte das irradiações dessa “estrutura imaginária”, como a denomina Durand (2012).
Desejamos vê-lo triunfar e se elevar, projetando nele nossos próprios anseios e aspirações. A
variação topográfica entre ele e seus oponentes fortalece a identificação: enquanto Ramiro e
Jarocho são apresentados dramatúrgica e imageticamente “acima”, Octavio começa “abaixo”,
elevando-se gradualmente enquanto os outros descem. É principalmente com esse
movimento, explícito ou implícito, que nos identificamos, impelidos por uma vocação de
nossas próprias células, como diria Jung (1992).
Podemos atribuir a mesma origem “celular” ao mitema predominante do episódio. A
“rivalidade entre irmãos” é uma das situações sugeridas por Aristóteles para potencializar o
trágico, e somado ao do “amor disputado”, proporciona grande adesão pelo espectador. Na
construção dramatúrgica, o efeito potencialmente negativo do primeiro mitema é atenuado
pelo apelo erótico do segundo, que se reveste também das irradiações do imaginário
romântico. Cabendo a Octavio o papel de “apaixonado que luta pelo seu amor”, as possíveis
censuras por sua hybris ficam em segundo plano.
A construção por contraste também fortalece a empatia: a relação de luz e sombra
estabelece dois polos razoavelmente distintos, embora a luz esteja visivelmente matizada pela
treva. Em verdade, esse fator não parece “obscurecer” o efeito, haja vista a obsolescência do
herói impoluto: Octavio instrumentaliza elementos de sua própria sombra, e com eles se
orienta para o que julga ser a luz. A princípio, no entanto, o fato de Ramiro e Jarocho terem
características tão reconhecidamente antipáticas, como arrogância, prepotência, presunção e
vaidade, e estas serem desenhadas tanto pelo texto quanto pela câmera, nos fazem relativizar
essas mesmas qualidades quando se expressam em Octavio e dar mais relevância às suas
supostas virtudes.
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Não obstante, tais características não constituem, a priori, um impedimento à empatia:
quando dramatúrgica e, no caso do cinema, imageticamente bem dosadas, favorecem a
identificação justamente por humanizarem o personagem, localizando-o apenas “um pouco
acima da média”, conforme prescrito na Poética aristotélica. A dimensão trágica tem essa
equação como prerrogativa, pois sua efetivação se dá, segundo Campbell (2011), quando “o
ser humano une-se, simultaneamente, em compaixão trágica com o ‘sofredor humano’ e em
‘terror trágico’ com a ‘causa secreta’” (p. 53). A união com o sofredor humano se estabelece a
partir da aspiração às suas qualidades e reconhecimento de seus defeitos, sendo os primeiros
mais expressivos que os segundos. É à “causa secreta” que os defeitos se relacionam, e
próprio espectador encontra no efeito trágico uma oportuna ruminação sobre os desígnios que
regem sua própria vida, sejam divinos ou glandulares.
Nesse sentido, podemos considerar a existência de um declive trágico na trajetória
ascendente de nosso herói. Para além de qualquer noção de justiça, motivada por um
julgamento racional de suas ações, motivações e escolhas, a identificação com o personagem
nos faz sentir aquilo que seria a prerrogativa do efeito catártico. No entanto, a súbita
interrupção de sua história (e o desenvolvimento da seguinte) suspende a metabolização do
trágico, que demanda a suspensão de outros estímulos para sua plena evolução. Aqui, a
“estrutura épica” do filme se revela, simultaneamente, uma estratégia de contenção e
dilatação: ao prolatar o desfecho da história, subsume o efeito trágico em sua própria trama,
cujas ressonâncias arquetípicas e imagéticas, oriundas de efeitos de repetição e redundância,
diluem a catarse e proporcionam, no terceiro episódio, um desfecho mais melodramático que
trágico.
Voltando ao segundo, a identificação com a modelo Valéria ou com o publicitário
Daniel não segue o mesmo percurso anterior. Embora Daniel tenha vestígios heroicos
(imageticamente ilustrados), não há necessariamente uma “luta contra o monstro” ou uma
batalha pela ascensão: ambos os personagens encontram-se no topo, o que é muito bem
expresso pelo outdoor da Enchant e pelo apartamento em que se desenvolve a história, aliás,
na mesma altura do enorme painel. Essa posição demasiadamente elevada interfere na relação
empática: mesmo que não antipatizemos com os personagens, não se manifesta a mesma
adesão projetiva com suas causas e anseios, embora, para alguns espectadores, seja passível o
sentimento de admiração ou inveja.
Se, no episódio anterior, o mitema do “amor disputado” atenua os efeitos negativos da
“rivalidade entre irmãos” na construção do caráter de Octavio, aqui o mitema amoroso
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prejudica a empatia por Valéria, apesar das prerrogativas arquetípicas da carta
correspondente. O fato é que não simpatizamos com a causa de Valéria, como ocorre com
Octavio: talvez pela sua própria condição elevada e estável (sem uma luta aparente, a não ser
dissipar fofocas) ou pelos telefonemas frequentes para a casa de Daniel, nem o visível tédio
da vida familiar de seu amante é suficiente para que nos engajemos em sua causa.
Em todo caso, aqui nos limitamos a acompanhar, sem o mesmo pathos do episódio
anterior, o andamento da recuperação de Valéria, embora haja também espaço para
comiseração ou antipatia. A primeira advém do próprio acidente, de sua gratuidade e
violência: mesmo que não nos engajemos nas ações, motivações e escolhas da personagem,
para o que as cenas anteriores ao acidente em parte colaboram, não deixa de ser comovente a
forma abrupta como um sonho realizado se desfaz. A partir da humanização de Valéria,
oportunamente provocada pela quebra de uma das pernas que a divinizavam, nos
aproximamos duplamente da personagem, acompanhando sua batalha para se reerguer. O
cotidiano convalescente da modelo, entretanto, permanece marcado pela hybris imagética que
a introduziu e pelo outdoor no qual mantém a referência de sua própria estatura.
As antinomias dentro/fora e alto/baixo são brilhantemente desenhadas, dramatúrgica e
estilisticamente: a construção do espaço íntimo e doméstico contrasta com a obsedante
presença de uma imagem pública a ser preservada (tanto no outdoor quanto no programa
televisivo), bem como a tentativa de colocar-se de pé, para além da dimensão simbólica
evidente, tem como motivação material alcançar a profundidade na qual Richie se encontra,
para resgatá-lo. Em sua desmedida, Valéria “levanta-se para descer”, até cair definitivamente
por ignorar suas limitações temporárias, o que constitui seu evento patético e peripécia.
Emblema de sua queda, o outdoor acompanha o movimento da modelo, como na abolição
imagética de um ego ideal e ilusório.
Enquanto é possível desenvolver alguma empatia por Daniel, a despeito do abandono
da família (no que, aliás, o espírito contemporâneo em muito colabora, como vimos na carta
do “enamorado”), a trajetória de Valéria provoca gradual antipatia no espectador, pelos
mesmos motivos que antes o aproximaram. Além da hybris midiática, sua compreensível
preocupação pelo cãozinho preso no assoalho torna-se irritante frente à negligência quanto
aos limites explícitos e implícitos à situação. Esse contraste é acentuado pela composição de
Daniel, cujas características de cuidado e atenção são quase irretocáveis.
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Dessa forma, embora não necessariamente desejado, a agravo na perna de Valéria é
razoavelmente esperado pelo espectador. O impacto da visão das ferragens ortopédicas e da
cicatriz descoberta é eficiente na gradual produção do temor, ao passo que o sentimento de
piedade é sabotado pela incômoda insistência para que Daniel arrebente o assoalho, o que
resulta na briga entre os dois, culmina na extrema inconsequência de Valéria e provoca a
amputação de sua perna.
Por outro lado, o comportamento de Daniel, embora justificável sua ausência e a
recusa em destruir o piso, por conta das despesas do imóvel e da assistência médica de
Valéria73, tem algo de ambíguo e inconsistente. Compreensivelmente, a súbita mudança
imposta pelo acidente conturba a realização dos planos de ambos, dos quais ele foi o principal
articulador. No entanto, a fantasia masculina que provavelmente emoldura seus sentimentos
em relação à Valéria (modelo, jovem, loura) é rasgada pelas ferragens, tanto as contorcidas
pelo acidente quanto as ortopédicas, colocadas na perna dela. De todo modo, ele permanece a
seu lado, vacilando entre a modelo e a família apenas quando a situação chega ao paroxismo.
Mas a maior contradição aparente se dá quando Daniel resolve abrir caminho no assoalho
para libertar Richie, a despeito das despesas médicas certamente majoradas pela nova
internação de Valéria. A impressão que temos é que o personagem deseja recuperar uma parte
da antiga amada, já que sua fantasia acaba de ser irreversivelmente mutilada.
Em suma: aquela que deveria ser uma jornada de aprofundamento (anagnôrisis,
talvez), um voltar-se “para dentro”, tanto no sentido material (compra do apartamento e início
da vida a dois) quanto simbólico (reflexão sobre o acidente e a relação entre acaso e destino),
é atravessado pela incapacidade dos personagens, mais notadamente Valéria, em abdicar das
marcas de sua vida anterior. Nesse malsucedido rito de passagem, Daniel assemelha-se a uma
paródia de Orfeu, tentando resgatar sua amada das trevas infernais, mas com os olhos fixos na
imagem retroativa de sua beleza, capturada no painel da Enchant. Após o insucesso da
catábase, resta a ele apenas o consolo de libertar seu componente metafórico, o cãozinho
Richie.
Em Valéria, as marcas da catástrofe e da catábase tem um registro duplo, que se
sobrepõe fisicamente: a temida cicatriz é justaposta pela absurda amputação. A incapacidade
de lidar com uma perda menor (representada pela cicatriz) a promove a um estágio mais
avançado de dor e perda (a amputação). Nada mais trágico, não fora a obstinada fixação da
No roteiro original, isso é enfatizado por Daniel, que também informa a Andrés que Valéria e o automóvel não
tinham “seguro contra acidente” (ARRIAGA, 2007).
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modelo com a fantasia de si própria: mesmo amputada, a primeira ação de Valéria ao voltar
ao apartamento é dirigir-se à janela para sondar o fantasmático outdoor. Sua dolorosa reação,
embora acione alguma empatia, não chega a despertar a compaixão trágica.
A intercalação desse episódio com o desfecho do primeiro, como já mencionado,
sugere ressonâncias bastante significativas entre os dois. Embora o arremate da trajetória de
Octavio só aconteça ao longo do terceiro, há considerável proximidade entre ele e Valéria,
principalmente na postura diante da fatalidade. Enquanto a modelo se obstina com sua
aparência e com os resíduos de sua vida pregressa, Octavio persiste na fantasia construída em
torno de Susana, sua cunhada. O diálogo entre os dois, em pleno velório do irmão e marido,
dá a ver o quanto a hybris de Octavio é impermeável às irradiações do trágico, fazendo com
que o espectador capitule em sua identificação projetiva anterior. O efeito catártico trágico,
mescla de temor e piedade, sofre avarias consideráveis.
De heroico, Octavio passa a risível: sua insistência para que a cunhada fuja com ele,
apesar dos reveses que o deformaram fisicamente, explicita sua obstinação arquetípica, dando
vistas a uma deformação maior. Como o corcunda do filme que, numa rápida passagem,
Octavio assistia na TV, ele se arrasta pela estação rodoviária, onde ainda esperava, assim
como Valéria, reerguer-se e resgatar o que os deuses já lhe haviam tomado por tributo.
Por fim, no terceiro episódio, temos o personagem e a trajetória mais complexa do
filme. Misto de guerrilheiro e professor, mendigo e matador, louco e eremita, Chivo transita
pelos dois outros episódios sem com eles colidir. Interfere, inadvertidamente, na trajetória de
Cofi e Octavio, mas é por meio de uma escolha que Cofi vem a interferir na sua: afinal, é
Chivo quem o recolhe, agonizante, e o recupera para que cumpra a função mítica de promover
a anagnôrisis do velho andarilho.
A mão do acaso tange a vida de Chivo: desde que se desiludiu com os grandes ideais
revolucionários e terminou na cadeia, sua vida tem sido uma sucessão de acidentes. O mais
recente foi a descoberta do falecimento da esposa e o reencontro com a filha, que despertaram
sentimentos aparentemente enterrados. Entretanto, como na melhor das metáforas cíclicas, a
morte da esposa parece tê-lo ressuscitado, embora haja ainda algumas mortes em seu caminho
antes que isso de fato aconteça.
A identificação com o caráter do velho guerrilheiro não poderia ser mais remota:
barbudo, cabeludo, sujo, provavelmente fétido e indiferente a qualquer coisa que não se refira
a seus cães, seu personagem é meticulosamente caracterizado para provocar distância no
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espectador. A frieza de seu olhar se reflete na forma como executa a única vítima cuja morte
testemunhamos e se extremiza no oportunismo com que saqueia Octavio (ainda preso às
ferragens do carro) ou no desdém com que contempla os envolvidos no acidente. Seu
semblante só se altera quando enxerga o corpo de Cofi, largado no asfalto.
O assassinato de seus cães pelo cão negro redime o matador, que se reconhece e
abdica de sua atividade: no entanto, essa capitulação não implica, necessariamente, na
transformação que lhe assegure o desejado retorno ao “lar perdido”, simbolizado pela casa da
filha, onde sempre entra de forma ilícita. A indiferença de Chivo pelos demais permanece:
apenas agrega, a seu restrito círculo de interesses, a filha – pouco mais que um espectro de
seu próprio passado, e com quem não tem nenhum encontro físico ao longo de todo o filme.
Apesar disso, o personagem torna-se mais próximo à medida que os acontecimentos
se sucedem e revelam um pouco mais de sua intimidade. A culminância disso se dá com a
metamorfose de Chivo, que se transforma fisicamente e, ao que tudo indica, compromete-se a
mudar também “internamente”.
O primeiro indício dessa mudança, entretanto, é sua decisão de não matar a vítima
encomendada e colocá-la de frente a seu algoz e meio-irmão. Embora não soubesse
previamente desse parentesco, esse dado incrementa o sentido da incipiente busca de Chivo.
Os quatro elementos presentes em seu ciclo de morte e renascimento (fogo, água, ar e terra,
respectivamente), apontam para uma espécie de cosmogonia interna, que o redime do caos
anterior e aponta para uma perspectiva de redenção. Antes disso, porém, o filme lança mão de
um recurso que o distancia do trágico, embora não mais pelo viés anterior.
Quando retorna à casa da filha, deixa o dinheiro e devolve a foto furtada e retificada,
Chivo utiliza o celular roubado de Luis para deixar uma mensagem para ela. Nesse momento,
talvez o mais tocante do filme, a narrativa respira para que Chivo desabafe, numa longa e
emocionada confissão à secretária eletrônica. Aqui, a chave é mais melodramática que trágica,
e em seu discurso ressoa a crença numa utopia perfectível, antes projetada no mundo, por
meio da ação guerrilheira e revolucionária, agora atribuída a si próprio, numa redenção que
lhe dará coragem para, um dia, “olhá-la nos olhos” e levá-la consigo.

***
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Embora possua notáveis traços trágicos, construídos e caracterizados por meio de seus
componentes dramatúrgicos, imagéticos e estilísticos (à exceção do acidente automobilístico,
mostrado de forma espetacular, e do uso extradiegético de canções pop em efeito clipe) e suas
histórias sejam nucleadas e marcadas por eventos patéticos e peripécias (com a ocorrência de
um reconhecimento por analogia), Amores Brutos parece desviar-se da tragédia clássica
principalmente pela estrutura épica – que dilata sua extensão e protela a peripécia de Octavio,
diluindo seu virtual efeito trágico –, na caracterização extremizada dos personagens (que os
aproxima de arquétipos) e no desfecho dos episódios – mais especificamente na atitude dos
personagens após suas peripécias. No caso de Octavio e Valéria, a postura diante da fatalidade
sugere a permanência da hybris que inicialmente ou gradualmente os caracteriza, sem que esta
ceda à radical experiência da fatalidade – o que enfraquece o efeito catártico trágico, por meio
do temor e da piedade. Já o desfecho de Chivo – talvez o momento mais catártico do filme –
ocorre de forma melodramática e reaproxima o personagem da perspectiva romântica e
messiânica que caracterizou sua juventude, substituindo a utopia do estado pela do indivíduo.

4.4. 21 Gramas

4.4.1. Sinopse

Em uma cidade norte-americana, três histórias de vida são interligadas por um
atropelamento que resulta na morte de duas crianças e um homem. Cristina, mãe e esposa das
vítimas, vê desabar tudo que dava sentido ao seu mundo e volta ao consumo de drogas. Jack,
um ex-delinquente evangélico, tem sua fé abalada ao atropelar e matar três pessoas e entregase à polícia. Após cumprir parte da pena, volta para casa, mas abandona a esposa e o casal de
filhos para expiar solitariamente sua culpa. Paul, um professor de matemática com graves
problemas cardíacos, vive uma relação desgastada com a namorada, que deseja engravidar a
despeito de suas poucas chances de sobrevivência. Salvo por um transplante, obstina-se em
saber a origem do coração doado e acaba se envolvendo amorosamente com a viúva do
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doador, vítima de um atropelamento. Por insistência dela, resolvem matar o autor do atropelo
por ter fugido sem prestar socorro, o que impediu a sobrevivência de uma de suas filhas.

4.4.2. História

Cristina Peck é uma dona de casa e ex-adicta de aproximadamente 30 anos que
encontrou no matrimônio e na maternidade um sentido para sua vida. Costuma praticar
esportes (natação e caminhadas) e frequentar um grupo terapêutico, como forma de ocupar
seu tempo e manter sua compulsão sob controle. Quando tudo parecia estável, o marido e as
duas filhas pequenas são mortos, vítimas de um atropelamento sem socorro.
Jack Jordan, um ex-delinquente com cerca de 40 anos, encontrou uma saída da vida de
pequenos crimes e do álcool na conversão à fé cristã. Casado e pai de um casal de filhos
pequenos, considera-se um eleito por ter ganhado uma caminhonete numa rifa. Ajuda nas
obras da igreja e na evangelização de jovens, embora não tenha muita paciência e se valha de
abordagens agressivas para convencê-los sobre as benesses da conversão. Sua vida começa a
ruir quando, por causa de suas tatuagens, perde o emprego num clube de golfe e, em seguida,
atropela e mata duas meninas e um homem.
Paul Rivers, um professor de matemática, fumante inveterado e cardíaco, está na fila
de espera para um transplante de coração. Na casa dos 40 anos, seu estado é crítico e sua
expectativa de vida é curta. Mary, uma ex-namorada, voltou para cuidar dele e insiste pra que
tenham um filho por inseminação artificial, embora ele talvez não sobreviva. A morte violenta
de um homem saudável viabiliza o transplante salvador, e sua vida se transforma.
Jack Jordan, consumido pela culpa do atropelamento e fuga sem socorro, decide se
entregar à polícia, apesar das súplicas Marianne, de sua esposa, para que permaneça com a
família, já que ninguém testemunhou a ocorrência. Ela própria se encarregou de eliminar as
marcas no carro e foi até o local do acidente, acompanhada do reverendo John, para saber o
estado das vítimas. Ao ter a confirmação das mortes, Jack se encaminha para a delegacia
alegando ter um compromisso com Deus, não com a família.
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Paul Rivers, após a cirurgia, fica obcecado por desvendar a identidade de seu benfeitor
e agradecer à família pelo gesto. A relação com Mary se revela desgastada e oportunista:
precisava dela para os cuidados e companhia, enquanto Mary via nele uma forma de
preencher seu próprio vazio através da maternidade. A situação piora quando descobre que
Mary havia abortado um filho deles, concebido pouco antes de se separarem. Por meio de um
detetive, Paul obtém informações sobre seu doador e sobre o autor do atropelamento – além
do endereço da viúva, verdadeira responsável pela viabilização do transplante. Após uma
tentativa de falar-lhe diretamente, passa a segui-la e observá-la à distância, findando por se
envolver com ela.
Cristina Peck, após a terrível perda de sua família, volta a beber e a consumir drogas,
principalmente cocaína. Embora continue nadando compulsivamente, não consegue transpor o
imenso vazio provocado pelas mortes, agarrando-se aos pertences e vestígios relacionados ao
marido e às filhas. Um estranho passa a assediá-la com frequência no clube que frequenta: ela
o rechaça até que ele se identifica como a pessoa que conduziu seu carro até sua casa na noite
em que, por ter consumido drogas em excesso, armou uma confusão na saída de um bar.
Envergonhada, Cristina aceita uma carona e o convite para um almoço.
Nesse ínterim, Paul passa a ter sintomas de rejeição ao coração transplantado, sendo
aconselhado pelo médico a voltar ao hospital para um novo e improvável transplante.
Convencido de que sua reinternação seria apenas uma forma de suavizar a morte próxima e
inevitável, Paul se recusa, preferindo correr o risco ao ar livre.
Na cadeia, Jack Jordan recusa visitas e a ajuda da esposa para obter a liberdade.
Concorda em receber o reverendo John, sacerdote da igreja que frequentava, mas, diante da
insistência para que aceite os desígnios de Jesus em sua vida, diz ter sido traído por ele, já que
sua devoção não impediu o atropelo das vítimas nem lhe deu forças para socorrê-las. Ainda
assim, continua se considerando um escolhido por Deus ter colocado em suas mãos a
caminhonete para matar as vítimas. Sua penitência contém um desígnio divino – que não sabe
exatamente qual é, mas que preserva sua condição de eleito.
No almoço, Paul e Cristina descobrem grande afinidade. No retorno para casa, Cristina
o convida a entrar, mas Paul passa mal ao ver as fotos de seu marido e das crianças. Antes de
se retirar, confessa seus sentimentos a ela, que resiste e alega ser casada. Entretanto, nessa
mesma madrugada, Cristina liga para Paul, que vai até sua casa sob os questionamentos e a
desconfiança de Mary. Lá, embora perturbada com a situação, Cristina diz não ser casada e
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estar estranhamente atraída por ele. Enquanto se beijam, Paul confessa ser o portador do
coração de seu falecido marido. Cristina se enfurece e o expulsa, mas na manhã seguinte, ao
ver o carro de Paul estacionado em sua porta, aceita seus argumentos quanto à aproximação,
iniciada pelo desejo de retribuir e mantida por um inusitado sentimento. Paul passa alguns
dias na casa de Cristina, e ao retornar à sua, encontra Mary com as malas prontas. Ela lhe diz
que, queira ele ou não, fará a inseminação e terá seu filho, cabendo a ele decidir se deve
procurá-la.
Na prisão, Jack Jordan vacila diante da imponderabilidade dos desígnios divinos e
tenta o suicídio por enforcamento, sem sucesso. Quando Marianne finalmente consegue seu
livramento condicional através de um advogado e ele é posto em liberdade, a princípio recusase a voltar para casa, sendo convencido pelo reverendo John. A frágil restituição da paz
doméstica é constantemente ameaçada pelo sentimento de culpa. A silenciosa troca de olhares
com um jovem delinquente a quem ostentara sua caminhonete como símbolo da graça divina,
e o inocente questionamento da filha sobre o crime cometido por ele – secamente confirmado
pelo filho –, o convencem da necessidade de abandonar a família e a igreja para expiar
solitária e orgulhosamente sua culpa.
Impossibilitada de desapegar-se do passado e afundando-se cada vez mais no consumo
de drogas, Cristina convence Paul, que passou a viver em sua casa, da necessidade de matar
Jack, argumentando que uma das filhas poderia ter sobrevivido caso tivesse sido socorrida.
Através do mesmo detetive que o levou até Cristina, Paul descobre o paradeiro de Jack num
hotel de beira de estrada. O detetive lhe consegue um revólver, com o qual pretende consumar
a vingança. Paul e Cristina hospedam-se no mesmo hotel de Jack, mas Paul aproveita o sono
de Cristina para agir sozinho. Abordando Jack na saída para o trabalho, ele o conduz
nervosamente até um lugar isolado em meio ao deserto e, após mandá-lo ajoelhar, efetua três
disparos em sua direção, sem a intenção de atingi-lo. Revelando o motivo de seu ato, ordena
que Jack desapareça sem deixar vestígios, sob a ameaça de realmente matá-lo.
Ao constatar que Paul agira sem ela, Cristina se revolta, mas diante de seu quadro
abatido e enfermo, reconciliam-se e ambos se deitam para descansar. À noite, um ruído do
lado de fora os desperta: ao abrir a porta, Paul é surpreendido por Jack, que exige que ele o
execute. Sem conseguir puxar o gatilho, Paul entra numa rápida disputa corporal com Jack e é
derrubado. Cristina intervém golpeando Jack repetidamente com um abajur: ele se deixa
castigar por ela. Paul recupera a arma caída e, em meio ao caos, efetua um disparo contra o
próprio coração, ou contra o frágil coração transplantado.
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Desesperada, Cristina pede a Jack que a ajude, e ele guia o carro que leva Paul ao
hospital mais próximo. Na chegada ao hospital, Jack declara-se autor do disparo ao policial
que aborda o veículo, o que surpreende Cristina. Diante da gravidade do quadro, ela doa
sangue para uma transfusão, mas a alta concentração de cocaína inviabiliza seu uso. A médica
a adverte quanto ao perigo que ela está correndo, revelando sua gravidez. Um breve olhar
trocado com Jack em frente à janela da UTI, embora relutante, sugere o fim do ciclo de
vingança.
Paul não resiste e morre. Jack é inocentado pelas versões de Cristina e Paul e é
liberado, mesmo insistindo em sua culpa. Retornando à sua casa, é recebido de forma
esperançosa e silenciosa por Marianne. Em casa, Cristina visita o quarto das filhas mortas:
dessa vez, parece erguer o olhar em direção ao futuro, enquanto uma luz cálida incide sobre
seu ventre.

4.4.3. Análise

Ao longo da complexa construção audiovisual e narrativa a que 21 Gramas submete o
espectador em seus 124 minutos de duração, uma breve sequência (1º14’53’’ a 1º16’02’’)
desponta como um oásis reflexivo em meio à profusão elíptica e anacrônica de informações e
estímulos. Num restaurante, Paul Rivers (Sean Penn) explica a Cristina Peck (Naomi Watts) a
relação numérica implícita aos elementos que compõe o universo e que, segundo ele,
constituem a regula oculta de seu funcionamento: “Há um número escondido em cada ato de
vida, em cada aspecto do universo. Há fractais, matéria... Há um número gritando, tentando
nos dizer algo”. Após se certificar de não estar aborrecendo sua ouvinte, Paul continua a
discorrer sobre seu trabalho: “Acho que eu tento fazê-los entender que os números são uma
porta para entender um mistério que é maior do que nós. Como duas pessoas, desconhecidas,
acabam se encontrando”. O contra plano fechado revela o indisfarçável encantamento de
Cristina. Após citar um poeta venezuelano não identificado74, Paul arremata sua “cantada

74

“La tierra giró para acercarnos, / giró sobre sí misma y en nosotros, / hasta juntarnos por fin en este sueño”.
Trecho de poema “La terra giró para acercarnos” de Eugenio Montejo.
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pitagórica”: “Há muitas coisas que têm de acontecer para que duas pessoas se encontrem. De
qualquer forma, é isso que é a matemática”.
Em outra perspectiva, ao final do filme, uma dedicatória à esposa do diretor contém a
seguinte frase: “Pois quando arderam os resíduos, seus milharais reverdeceram75”, numa
referência implícita à morte de um filho pequeno do casal, alguns anos antes.
A referência ao filósofo pré-socrático não se limita a uma anedota sobre um professor
de matemática apaixonado: na passagem citada e na trágica dedicatória, os realizadores
parecem resumir alguns princípios de sua proposta estética, plástica, narrativa, dramatúrgica e
– não apenas ao nível diegético – existencial, que sugere uma ligação íntima com elementos
míticos, ritualísticos, filosóficos e poéticos que remontam a nossa ancestralidade. Matemática,
poesia, destino e acaso, abrangidos por um ciclo que a tudo engendra.

4.4.3.1. Caracterização da narrativa

Se a estrutura fragmentada de Amores Brutos deixa razoavelmente visíveis os alicerces
que a sustentam – sendo as anacronias superadas por sequências em montagem linear ou
alternada – em 21 Gramas encontramos um uso ostensivo daquelas76, o que provoca o
emaranhamento das histórias e torna sua narrativa bastante complexa. Aliás, o uso atípico dos
recursos narrativos aproxima o filme de uma quase atemporalidade: as regras de causa e efeito
estão presentes, mas são subsumidas pela estrutura da trama. Entretanto, ainda que a história
pudesse ser contada apenas com o uso de montagem alternada, sua construção narrativa
parece resultar de uma mescla de escolha e necessidade, estilo e dramaturgia.
Para uma investigação sobre a experiência do trágico na contemporaneidade, tal
característica se afigura relevante. Se a narrativa se fragmenta, é por refletir a condição
humana atual – ou aquilo que o pensamento e a sensibilidade contemporânea dela
depreendem, transformando-a em material narrativo e dramatúrgico. Como na diasparagmós
75

“Pues cuando ardió la perdida / Reverdecieron sus maizales”. (Tradução nossa)
Numericamente, num total de aproximadamente 130 sequências, cerca de 50 tem entre si uma relação
anacrônica, o que representa 40% do tempo total do filme. As sequências organizadas em montagem linear são
em torno de 40, assim como as alternadas (30% cada): em alguns casos, no entanto, essas sequências se incluem
num bloco anacrônico.

76
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do herói trágico, é o próprio sujeito da narração e da narrativa que se encontra em pedaços,
bem como o espelho no qual o espectador se reflete. No entanto, embora a forma pareça
revelar uma nova condição humana – ou sua abordagem possível e necessária –, algumas
questões remontam situações arquetípicas, que lastreiam a trajetória do humano desde sempre.
A esse respeito, comenta Cleise Mendes (2008):

O dramaturgo contemporâneo, como um novo Édipo, tem uma difícil tarefa: não lhe
compete mais responder à Esfinge, cuja pergunta enorme jaz esfacelada em
múltiplos e mínimos cacos de espelhos; deve, antes, reconstruí-la, catando
fragmentos dos mitos arcaicos, claros enigmas, e dos mitos de última geração,
incipientes, disfarçados, quase invisíveis. Esse trabalho pode seguir os mais diversos
caminhos. Pode apresentar-se, por exemplo, como o projeto aristotélico/brechtiano
de um Eros da ordem, didático-construtor, érgico, ou com a força
nietzschiana/artaudiana de um Eros anárquico, desconstrutor, dissolvente. Em suma,
clarificando a vida ou fazendo saltar seu mistério (MENDES, 2008, p.11).

***

Na primeira cena do filme vemos, num plano médio fixo (00’21’’ a 00’44’’), um
homem observando uma mulher dormir num contexto aparentemente tranquilo. Estão nus e
ele fuma. A banda sonora, que evoca um distante ruído de metrópole, é o principal contraste
com a aparição da silenciosa e discreta cartela com o nome do filme (00’45’’ a 00’49’’). Uma
breve sequência sucede o intertítulo e reinstaura o ruído, agora do interior de uma lanchonete:
em sucessivos planos fechados, vemos um homem e duas agitadas meninas finalizando uma
refeição. O diálogo nos informa serem pai e filhas, e elas brincam com o que resta da comida.
Aparentando bom humor, mas certo cansaço, o pai pede a conta e tenta limpar a boca de uma
delas, alegando que a mãe os espera (00’50’’ a 01’09’’). Na sequência seguinte, um plano
aberto mostra o que parece uma reunião de grupo terapêutico: uma mulher se refere ao marido
e às duas filhas como sua tábua de salvação, ao relatar uma parada cardíaca antes do
nascimento da primeira (01’10’’ a 01’38’’).
Corta para o plano geral de um refeitório, onde se vê uma grande cruz na parede. Um
homem aconselha um jovem delinquente a abandonar a incipiente carreira criminosa e
frequentar a igreja, ler a Bíblia, acreditar em Jesus. Ele próprio não parece exatamente um
beato: grande, mal encarado, com tatuagens diversas e algo ameaçador no olhar. Diante da
muda indiferença de seu ouvinte, leva-o até o lado de fora e, acionando o alarme, indica a
caminhonete estacionada no pátio, dizendo tê-la ganho numa rifa. “Quer saber? Não foi sorte.
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Foi Jesus quem quis que a caminhonete fosse minha”, afirma, sendo rebatido com a
insinuação de ter roubado o veículo. “Jesus me deu aquela caminhonete. E é Ele quem dá e é
Ele quem tira” (01’39’’ a 04’03’’). Embora não pareça convencer seu jovem interlocutor, o
homem expressa uma fé aparentemente inabalável, mesclada ao orgulho de quem parece se
sentir um escolhido. A forma autoritária com que tenta fazer o garoto acatar suas colocações –
principalmente no que tange ao estimado veículo e aos desígnios nele implícitos – denota a
mal disfarçada agressividade com que busca confirmar sua condição de eleito, ou acatar o
fardo de sua conversão.
Uma breve e poética revoada de pássaros ao som da melodia suave e minimalista de
um dedilhar de guitarra (04’04’’ a 04’20’’) faz a transição para a sequência seguinte. Um
rápido plano de uma lâmpada fosforescente no teto revela-se a subjetiva do homem que vimos
na primeira cena, então observando a mulher adormecida. Ele está deitado numa cama de
hospital (aparentemente uma UTI), com tubos e aparelhagens que denotam a gravidade de seu
quadro clínico. A película levemente azulada acentua a frieza do lugar, da cena e da situação.
Em voz over, o homem rumina algo sobre sua condição e os possíveis acontecimentos que o
levaram até ali. Após olhar em volta e observar os demais pacientes, especula sobre quem vai
morrer primeiro, ele ou um vizinho em coma (04’21’’ a 05’22’’). Corta para outra lâmpada,
essa amarela e de brilho intenso, sucedida pelo plano de um espelho onde vemos o reflexo de
uma mulher, a mesma que foi vista adormecida na primeira cena, cheirando cocaína. A
saturação da película, antecipada pelo frame inicial da lâmpada, traz cores fortes e calor à
cena, que é enquadrada por uma porta entreaberta e reforça a sensação de estarmos flagrando
a personagem (05’23’’ a 05’57’’).
Corte para o plano fechado do rosto de outra mulher, também numa ambiência
hospitalar, seguida de uma sequência em plano e contraplano: a conversa com o médico
revela tratar-se de uma consulta ginecológica. Ela quer engravidar, mas o exame acusa
comprometimentos tubários em decorrência de alguma intervenção cirúrgica mal sucedida.
Ele questiona se ela já fez algum aborto. Após admitir, ela insiste na necessidade de ter um
filho, pois o marido tem apenas um mês de vida (05’58’’ a 07’16’’).
Em seus 07’ iniciais, a diegese fragmentada de 21 Gramas oferece ao espectador, em
pequenas e significativas doses, algumas informações importantes sobre seus personagens
principais e, acima de tudo, sua proposta narrativa. Desconfiamos que a mulher adormecida
da primeira cena seja mãe e esposa dos personagens da segunda, e que o grupo terapêutico no
qual declara seu amor por eles tenha alguma relação com o uso de drogas. Já seu suposto
263

parceiro amoroso na cena de abertura parece ser o esposo terminal da outra mulher, cujo
maior objetivo é ter um filho antes que ele morra: afinal, o vimos em estado grave num leito
hospitalar. É uma inferência razoável pensar que eles sejam amantes. Mas quando? E em que
condições, já que ela declara amor incondicional ao esposo e às filhas e ele não é mais que um
moribundo contemplativo? E a cocaína no banheiro? Foi antes, durante ou depois? E de que
exatamente? São muitas as lacunas a serem preenchidas.
Se a antecipação do acidente na sequência de abertura de Amores Brutos aciona a
curiosidade sobre suas causas, circunstâncias e consequências, a estrutura radical de 21
Gramas flerta com a inacessibilidade, dispondo informações de maneira aparentemente
aleatória. Da mesma forma, embora as sequências lineares e alternadas permitam ao
espectador montar o quebra-cabeça e elucidar a história ao longo do filme, os recorrentes
anacronismos antecipam informações que poderiam desmotivá-lo. A quantidade e pertinência
de informações são continuamente burladas pela montagem, alternando escassez e
abundância: em alguns casos, uma mesma sequência pode informar pouco sobre o
personagem, mas antecipar muito sobre alguns aspectos da trama. Ainda assim, isso não
parece desencorajar o espectador diante de sua complexa (mas instigante) tarefa.
Os exemplos mais expressivos dessa complexidade são os das sequências descritas. À
exceção das cenas de Jack, as demais são anacrônicas e algumas serão retomadas ou repetidas
à frente. A que abre o filme, por exemplo, repete-se entre 1º38’23’’ e 1º38’39’’, sendo
incluída numa sequência maior (1º37’02’’ a 1º38’39’’), acrescida da trilha musical e
contextualizada no envolvimento de Paul e Cristina. A seguinte, na qual Michael e as filhas
preparam-se para sair da lanchonete (sendo então atropelados por Jack), embora não se repita,
tem sua continuidade fragmentada e distribuída ao longo do filme: de forma linear, quando
Michael grava a mensagem no celular de Cristina (41’11’’ a 41’26’’) e no breve diálogo de
Michael com o rapaz da grama, seguido do atropelo (1º09’39’’ a 1º10’45’’); anacrônica,
quando Cristina escuta a mensagem de Michael pela primeira vez (24’28’’ a 25’21’’), pouco
antes de ligarem do hospital, e na sequência final, quando uma inserção de 3’ nos mostra a
saída de uma das filhas de Cristina da lanchonete, enquanto Michael gesticula atrás dela para
que não saia (1º56’16 a 1º56’19’’).
Em geral, há poucas repetições de sequências, e as cenas que se repetem preenchem
lacunas provisórias que ampliam ou deslocam o significado da sequência. Uma das mais
significativas é a da saída de Cristina da piscina após nadar com Cláudia, sua irmã. Cláudia
chama-a e Cristina volta-se para ela, sorrindo em seguida, sem que saibamos por que (10’33’’
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a 10’37’’). Na repetição, com novo enquadramento e alteração na banda sonora, a inserção do
contracampo nos mostra a razão do riso de Cristina (1º56’31’’ a 1º56’42’’), cuja trivialidade é
agora transformada pela trilha pungente, pela voz over de Paul, em estado terminal, e pela
própria trajetória da personagem.

Figuras 424 a 429: preenchimento da lacuna provisória na repetição da sequência

Ao lado das repetições, os efeitos de redundância são de essencial importância na
criação de ressonância entre as três histórias, sejam em sequências anacrônicas, lineares ou
alternadas. Alguns exemplos são três sequências alternadas que ilustram a situação familiar
dos protagonistas, nas quais há semelhanças em alguns elementos da mise-en-scène: Jack
informa a Marianne que foi demitido do clube de golfe e interveem de forma autoritária numa
briga entre o casal de filhos (18’32’’ a 20’11’’); Cristina e as filhas divertem-se fazendo um
bolo, num ambiente doméstico bem mais acolhedor (20’12’’ a 20’39’’); e Mary se aborrece
com Paul ao saber que ele despediu a empregada para em seguida lhe pedir que doe esperma
para que tenham um filho, ainda que ele não sobreviva para criá-lo (20’40’’ a 22’11’’). Nas
três sequências, em algum momento, há uma mão segurando um braço, mas com significados
diferentes: na primeira, expressa a arbitrariedade de Jack como pai; na segunda, a contenção
carinhosa de Cristina; na última, certa frieza objetiva em Mary.
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Figuras 430 a 438: redundância na mise-en-scène

Outros exemplos significativos são as sequências que mostram o retorno de Cristina ao
álcool e outras drogas após o acidente, seguidas de cenas de autopenitência de Jack. Tal
recurso relaciona a autodestrutividade dos dois personagens: numa boate, Cristina vai ao
banheiro com uma amiga traficante para comprar e usar drogas (57’01’’ a 59’07’’), enquanto
Jack tenta se enforcar no banheiro da prisão (59’08 a 59’47’’). Um raccord visual (a torneira
pingando) sela a relação semântica entre as duas sequências.

Figuras 439 a 444: redundância e raccord visual

Da mesma forma, três sequências em efeito clipe mostram Cristina reconstituindo os
últimos passos de seu marido e suas filhas (1°41’02’’ a 1°42’59’’) e chorando em casa
enquanto escuta repetidamente a última mensagem deixada por Michael em seu celular
(1°43’00’’ a 1°43’22’’), seguida de Jack tentando apagar a tatuagem de cruz no antebraço
com uma faca quente (1°43’23’’ a 1°44’50’’). Na sequência seguinte, sem a trilha, vemos
Cristina cheirando cocaína, sendo repreendida por Paul (1°44’51’’ a 1°45’18’’). Na passagem
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entre essas duas últimas sequências, além das ressonâncias mencionadas, há um raccord
visual na inclinação de cabeça dos personagens (ainda que invertida) e na fumaça que sai do
braço de Jack e do cigarro de Cristina. A narrativa faz, por meio de Paul, uma piada sobre a
autopenitencia de Jack, pois ele diz estar preparando “frango grelhado”.

Figuras 445 a 453: redundância e raccord visual

Abaixo, outros exemplos de como a dramaturgia e a narrativa produzem ressonâncias
por meio de redundâncias bastante significativas entre algumas sequências:

Figuras 454 a 456: Antes de Cristina receber a notícia do acidente, a câmera nos mostra um lobo e
mau com garfo e faca no quarto de suas filhas e, em seguida, a arrumação dos talheres na gaveta. Mais
a frente, os convidados de Jack exigem que a “janta” seja servida.

Figuras 457 a 459: Jack ao volante após o atropelo e tentando salvar Paul.
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Figuras 460 a 462: Paul após o tiro no peito e depois do transplante.

Figuras 463 a 465: Coração colado na porta do quarto das filhas de Cristina e bolo em forma de coração
para comemorar o transplante de Paul.

Figuras 466 a 468: Atormentado, Jack diz que uma das crianças atropeladas olhou nos seus olhos; na
sequência seguinte, quando Paul olha a foto de Cristina com as filhas.

Figuras 469 a 471: Paul sai de casa para encontrar Cristina e Jack foge de casa.

Conquanto haja muitas lacunas provisórias, estas são preenchidas ao longo do filme
por meio da montagem, proporcionando a construção de relações sintáticas pelo espectador,
ou pelo acréscimo de tomadas nas sequências repetidas ou retomadas. Há poucas lacunas
permanentes em 21 Gramas, e uma delas é fundamental para o nosso tema de estudo: em
nenhum momento nos é mostrado o atropelamento, embora seja o eixo em torno do qual a
trama se estrutura. Ao contrário de Amores Brutos, onde o acidente é exibido à exaustão, aqui
temos apenas o relato de Jack à Marianne logo após o atropelo, quando ela vai até a frente do
carro e constata as marcas dos corpos (29’48’’ a 31’08’’); e o comentário dele, após sua saída
da prisão, sobre como uma das crianças atropeladas olhou-o nos olhos (1°19’09’’ a
1°20’47’’). Outros relatos, como o dos médicos para Cristina (32’17’’ a 34’23’’) e a explosão
e desabafo dela com Paul (1°45’19’’ a 1°48’20’’), fornecem as informações para que o
espectador construa mentalmente o evento patético e seu cenário imediato. A visão mais
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explícita se dá quando Marianne e o reverendo vão até o local e constatam a morte das
vítimas. De relance, vemos um corpo coberto por um lençol branco com uma grande mancha
de sangue e um pé de tênis solto no asfalto, seguidos da reação aterrorizada de Marianne
(25’55’’ a 26’52’’).

Figuras 472 a 474: omissão visual dos corpos das vítimas

A importância dessa lacuna permanente é o seu parentesco com a tragédia clássica,
mais especificamente no que se refere ao recurso da omissão visual: ao elidir a materialidade
do evento patético, a narrativa nos proporciona imaginá-lo por meio das palavras que o
relatam, da ação ou reação das personagens envolvidas e de recursos fílmicos diversos.
Obviamente, não se trata de uma hipotipose77: a descrição não tem o detalhamento nem o
apuro verbal com o qual os tragedistas clássicos informaram, pela boca de mensageiros e
outros personagens, os reveses sofridos por heróis e heroínas da tragédia ática. Ainda assim, é
pouco provável que a inclusão das cenas provocasse o mesmo efeito emocional que resulta do
tartamudear de Jack ao volante, do olhar horrorizado de Marianne ao tocar o sangue no parachoque e da sôfrega expectativa de Cristina pelas informações dos médicos, que culmina no
pranto lancinante de uma dor irremediável. Parte do diálogo dessa última sequência reforça a
obscenidade78 implícita a uma possível visão dos corpos, quando um dos médicos, diante da
insistência de Cristina em vê-los, lhe diz não ser recomendável.

77

Há uma espécie de alusão à hipotipose trágica quando Cristina, após exigir de Paul que eles matem Jack, lhe
diz que uma das filhas morreu de cadarço vermelho, pois ela não lhe havia comprado um azul. Nesse caso, o
efeito verbal é um reforço da imagem, pois já havíamos visto o tênis da filha quando Marianne vê o local do
acidente e quando a própria Cristina lava as roupas das filhas mortas.
78
“O termo ‘obsceno’ tem ligação com o termo grego ob skene (‘fora do palco’), devido a que os atos violentos
do teatro grego eram realizados fora da vista da assistência: fora do palco, atrás dos bastidores” (MEY, 2007, p.
17)
269

Figuras 475 a 477: terror construído por relatos e reações dos personagens

Essa obscenidade, aliás, é ratificada pela construção cênica da própria sequência no
hospital. Após Cristina receber a notícia e cair em prantos, a câmera se posiciona como
alguém que flagra o sofrimento da personagem, mas vacila entre exibi-lo e ocultá-lo. A miseen-scène colabora para esse efeito, pois Cristina esconde e revela alternadamente o rosto e o
pranto: a presença do pai no quadro, que a cobre com seu corpo quando a abraça, reforça a
estratégia. Além disso, a câmera alterna o choro semirrevelado de Cristina com a reação de
Cláudia, em segundo plano, que reproduz o padrão de exibir e ocultar a própria expressão
dolorosa. Este modo imagético ressoa com a matriz mística, predominante na história de
Cristina. Aprofundaremos este aspecto quando oportuno.

Figuras 478 a 486: construção imagética da dor trágica

A cena do atropelamento, imaginariamente construída, é magistralmente emoldurada
pela sequência na qual efetivamente acontece. Inicialmente, vemos, no plano fechado de um
travelling horizontal com câmera baixa, uma pomba perseguida pelas crianças, que gritam
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eufóricas para o pai: de relance, o vemos atrás das filhas, falando ao celular. O contraplano da
perspectiva de Michael, em câmera alta, evidencia o que nos fora auditivamente informado:
ao celular, ele deixa um recado para Cristina. Um enquadramento lateral aberto abrange pai e
filhas e inclui, num primeiro plano desfocado, a cabeça de Lucio, o rapaz que cuida dos
jardins. Uma panorâmica acompanha o deslocamento de pai e filhas e o breve diálogo entre
Lucio e Michael, que lhe pede que não se esqueça do seu jardim no sábado. Um plano
fechado do rosto risonho de Lucio é complementado pelo contraplano de uma das crianças,
que acena para ele numa inocente despedida. Volta para o plano fechado de Lucio, que se vira
e retoma o trabalho de revolver folhas secas. O plano se abre, e o mais longo dos poucos
planos gerais do filme (cerca de 40’’) é inicialmente ocupado por essa pacífica atividade até
ser cortado pela volumosa passagem da caminhonete de Jack, seguida de uma freada brusca e
de novo arranque, fora de quadro. A reação de Lucio, que se volta e corre na direção do ruído,
saindo de cena, deixando cair seu equipamento de trabalho e provocando um breve revoar de
folhas entre casas cinzentas e árvores secas, arremata o quadro imaginariamente pintado pelas
informações colaterais da narrativa (1°09’37’’ a 1°10’45’’).

Figuras 487 a 489: omissão do evento patético

A autoconsciência da narração tem como recurso mais expressivo a voz over de Paul
na UTI, manifesta logo no começo do filme (04’21’’ a 05’22’’) e retomada na última
sequência, numa reflexão poética sobre a morte que se desenvolve em torno do título da
obra79 (1°55’34’’ a 1°58’13’’). Além dos efeitos de ressonância já mencionados (que também
sugerem certo grau de autoconsciência), há alguns raccords entre as sequências. O mais
notável deles é um raccord semântico, visual e de movimento que liga a subjetiva de Paul
deitado na cama da UTI com a sequência seguinte, de Cristina cheirando cocaína no banheiro

79

Embora não mencionada, a origem provável dos “21 gramas” do título seja uma experiência realizada em
1907 por Duncan MacDougall, um médico norte-americano. Ele pesou seis pessoas no momento da morte e
todas perderam algum peso, o que, para o médico, representava o peso da alma. Apesar de apenas a primeira ter
perdido realmente 21 gramas e de sua experiência não ter reconhecimento científico, o médico ficou famoso na
época. Fonte: http://super.abril.com.br/ciencia/peso-alma-444387.shtml
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do motel. Entre sequências anacrônicas, esse raccord envolve aspectos narrativos,
dramatúrgicos, arquetípicos e imagéticos, como veremos mais à frente.

Figuras 490 a 492: Raccord visual: Paul olha para a lâmpada do hospital, mas vemos a do banheiro do
motel, onde Cristina cheira cocaína.

Figuras 493 a 495: Raccord semântico: Mary pede a Paul que a ajude com os copos e vemos Cristina
pondo gelo num copo durante o velório de sua família.

Figuras 496 a 498: Paul dá carona a Cristina pra casa e Jack chega de carona ao motel

Figuras 499 a 501: Paul entra na casa de Cristina: um anacronismo os mostra no motel, onde preparam a
emboscada a Jack

Outro recurso fílmico fundamental na construção da narrativa é a manipulação
cromática e de granulação que caracteriza a trajetória de cada personagem e marca
visualmente momentos diferentes de suas vidas. Segundo o diretor de fotografia Rodrigo
Prieto,

Os elementos visuais do filme correspondem ao arco emocional da história e dos
personagens. Devido à estrutura do filme, distinguimos cada uma das três histórias
pela cor. Trata-se de oferecer uma pista sutil ao espectador para que saiba a todo o
momento onde está. O mundo de Paul é azul frio. O mundo de Jack é amarelo
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avermelhado. O mundo de Cristina é intermediário, têm vermelhos e dourados
mesclados com elementos azuis que procedem do mundo de Paul. Quando as coisas
se complicam para nossos personagens, usamos um filme mais granulado. Quando a
vida parece mais tranquila, não há tanta granulação. O enquadramento e o trabalho
de câmera refletem o mesmo: quando a vida dos personagens parece se equilibrar,
empregamos enquadramentos mais tradicionais80.

4.4.3.2. Banda sonora

A banda sonora tem importância crucial na construção dos efeitos sensoriais,
cognitivos e emocionais do filme. Se em Amores Brutos a transição sonora de falas em “L”
era recorrente, aqui há predominância de cortes secos, reforçando principalmente as
anacronias entre as sequências e suas qualidades patéticas.
Há poucas, mas significativas intervenções musicais intradiegéticas: logo no início,
quando Michael apressa as filhas para que saiam da lanchonete, o som ambiente é composto
por ruídos e uma música de fundo (00’50’’ a 01’09’’). Já na festa da casa de Jack antes de sua
chegada (23’36’’ a 24’27’’; 29’08’’ a 29’47’’), durante sua conversa com Marianne (29’48’’
a 31’08’’) e quando ambos escondem o carro (34’24’’ a 34’52’’), a trilha é responsável, com
variação de volume dentro e fora de casa, por contrastar a animação do aniversário com a
chegada taciturna de Jack e sua terrível notícia. Quando Cristina liga para Ana, uma amiga
traficante, seu ponto de audição nos permite escutar a chamada e o som que vem do bar
quando o barman atende. Corta para o bar, e o vemos passar o aparelho para Ana: a música
ambiente, em maior volume, contrasta com a tristeza solitária de Cristina, que desliga sem se
identificar (40’30’’ a 41’02’’). Nesse mesmo bar, Cristina vai encontrar Ana e consumir
drogas, sendo seguida por Paul: a trilha cumpre papel semelhante, já que o ambiente
fervilhante destoa do estado de espírito dos personagens e de seus propósitos no local,
80

“Los elementos visuales de la película corresponden al arco emocional de la historia y de los personajes.
Debido a la estructura de la película, hemos distinguido cada una de las tres historias por el color. Se trata de
ofrecerle una pista sutil al espectador para que sepa en todo momento en donde está. El mundo de Paul es azul
frío. El mundo de Jack es amarillo rojizo. El mundo de Cristina es intermedio, tiene rojos y dorados pero
mezclados con elementos azules que proceden del mundo de Paul. Cuando las cosas se le complican a nuestros
personajes, usamos película con más grano. Cuando la vida parece que se les aclara, no hay tanto grano. El
encuadre y el trabajo de cámara reflejan lo mismo: cuando la vida de los personajes parece equilibrarse,
empleamos un tipo de encuadres más tradicionales” (Tradução nossa).
http://www.cinebso.com/imprimir.php?articulo=2004231121926&mes=2&year=2004
(consultado
em
22/01/2013)
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principalmente Cristina (57’18’’ a 59’07’’). A intervenção mais significativa acontece no
culto evangélico, depois da saída de Jack da prisão, quando ele revê Nick (1°22’54’’ a
1°23’31’’): uma frase da letra da música cantada pelos fiéis (i’ve got peace like a river in my
soul81) sugere pistas semânticas para a relação entre Jack Jordan e Paul Rivers (rios, em
inglês), que serão investigadas mais à frente.
Duas transmissões radiofônicas intradiegéticas também pontuam a narrativa, com
efeitos distintos. Na primeira delas, escutamos uma espécie de pregação evangélica dentro do
carro de Jack, enquanto ele se desloca da igreja para casa (08’22’’ a 08’29’’). Em outra, a
locutora dá informações sobre o trânsito enquanto Paul vomita convulsivamente, em
consequência do coração transplantado (1°09’12’’ a 1º09’36’’). A primeira ocorrência, junto
com elementos visuais, reforça o fanatismo religioso de Jack, enquanto a segunda caracteriza
o trânsito local e enriquece a tônica da narrativa, construída em torno de um acidente
automobilístico.
Além da voz over de Paul, as intervenções extradiegéticas da trilha musical
minimalista são essenciais na construção da atmosfera das cenas em que aparecem: em alguns
casos, com transição em “L”, a trilha une sequências num mesmo clima emotivo, o que
culmina na sequência final, em efeito clipe. O uso da trilha musical é fundamental para tornar
a narrativa fluida e para criação de relações significativas entre sequências, lineares,
alternadas ou anacrônicas. Um belo exemplo é quando Cristina recebe uma ligação telefônica
em casa (25’22’’ a 25’29’’). Sem que saibamos do que se trata, a transformação de sua
expressão facial denota a gravidade do que escuta (25’30’’ a 25’48’’), o que a suave
intervenção da trilha musical parece confirmar (25’49’’ a 25’54’’). A música continua na
sequência seguinte, acompanhando Marianne e o reverendo John em sua passagem pelo local
do acidente, cuja gravidade é confirmada pela visão de um corpo coberto por um lençol
ensanguentado e pela expressão facial de Marianne (25’55’’ a 26’48’’). A trilha enlaça as
duas sequências, reforçando o caráter patético e não deixando dúvida de que se trata da
família de Cristina.
Outro exemplo é a variação na trilha que acompanha a preparação de Paul para a
operação, acompanhado por Mary (37’23’’ a 38’00’’). Após a entrada de Paul na área restrita,
Mary caminha pelo corredor em direção à sala de espera e lança um olhar significativo em
outra direção. A transformação gradual da trilha (38’01’’ a 38’19’’) prepara a chegada de

81

Tenho paz, como um rio em minha alma. (Tradução nossa)
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Cristina que, num movimento fluido de câmera, é enquadrada no momento em que escutamos
a mesma trilha da primeira ocorrência da voz over de Paul (04’10’’ a 05’22’’), criando uma
relação significativa, porem inversa, entre a peripécia de ambos os personagens.
A trilha também conecta a lembrança atormentada de Jack, ao comentar com Marianne
que uma das crianças atropeladas o olhou nos olhos, com o momento em que Paul vê as fotos
das filhas e do marido de Cristina, ao entrar pela primeira vez na casa dela (1°20’36’’ a
1°21’33’’). Da mesma forma, quando Paul sai de casa para encontrar Cristina de madrugada,
deixando Mary, a trilha musical sugere maiores contiguidades com a cena seguinte, quando
Jack sai de casa de madrugada, abandonando mulher e filhos (1°26’05’’ a 1°26’45’’).
O momento mais tocante e patético da trilha se dá quando Cristina refaz os últimos
passos de sua família. Em efeito clipe, a música se antecipa em 1’’ e desliza em “L” ao longo
da investigação de Cristina, quando conversa com Lucio (não escutamos suas vozes, mas
presumimos que ele lhe dá detalhes do acidente, como a fuga sem socorro do atropelador), vê
a lanchonete onde marido e filhas fizeram sua última refeição e anda pelo cruzamento onde
morreram, antes de sentar-se, contraída de dor (1°41’02’’ a 1°42’59’’). A voz de Michael na
mensagem telefônica antecipa a cena seguinte, quando, já em casa, vemos Cristina deitada na
cama, chorando: compartilhamos seu ponto de audição e escutamos duas vezes a mensagem
(1º42’51’’ a 1º43’22’’). A trilha continua por toda a sequência seguinte, quando Jack, sozinho
num quarto de motel, tenta apagar a tatuagem de cruz de seu antebraço com uma faca quente
(1º43’23’’ a 1º44’50’’).
A mensagem telefônica gravada por Michael é um recurso sonoro bastante expressivo,
sendo utilizado em momentos diversos da narrativa. Sua primeira ocorrência coincide com o
momento em que Cristina a escuta pela primeira vez, em casa, chegando da natação (25’02’’ a
25’13’’), logo após escutar uma mensagem deixada por seu pai, convidando-a pra almoçar
(24’56’’ a 25’01’’). Uma estratégia sutil da narrativa permite que possamos localizar o
momento exato de sua gravação: ao sair da piscina onde acabara de nadar com a irmã,
Cristina corre para atender o celular, mas a secretária eletrônica já entrou. Ela reconhece o
número do marido e recusa o convite da irmã para a hidromassagem, alegando que ele e as
filhas a aguardam. A mensagem deve estar sendo gravada entre 10’18’’ e 10’36’’, e coincide
com o chamado de Cláudia, cujo gesto para Cristina só será visto numa inserção anacrônica
no final do filme (1°56’30’’ a 1°56’41’’).
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A segunda ocorrência da mensagem se dá no momento de sua gravação por Michael
(1°09’37’’ a 1°09’48’’), na sequência em que ele e as filhas são atropelados. Já na primeira,
por meio do celular de Cristina, ouve-se um zumbido elétrico de fundo. Agora, vemos a
origem do ruído: um aparelho de jardinagem que revolve folhas secas. Esse ruído continuará
por toda a sequência, como uma espécie de trilha sonora do atropelamento. Se esse ruído é
bastante expressivo, os da caminhonete de Jack pontuam a narrativa de maneira mais
marcante. As principais são sua passagem no plano aberto antes do atropelamento (1º10’24’’),
a freada súbita fora do quadro (1º10’29’’), e o arranque (1°10’43’’), que denotam sua
velocidade, o atropelo e a fuga: recursos mínimos que produzem efeitos consideráveis no
espectador.
Toques de celulares e outros efeitos sonoros elétricos ou eletrônicos tem um papel
fundamental em algumas sequências, como quando Michael liga pra Cristina, mas ela não sai
a tempo da piscina. Encontramos certa ressonância temática quando Paul toca pela primeira
vez a campainha de sua casa e ela não está (14’31’’ a 14’55’’). Outra ocorrência de toque
telefônico é quando ligam do hospital e o toque interrompe a atividade doméstica de Cristina
(25’22’’ a 25’29’’). Como mencionado, ao contrário dos recados da secretária, não escutamos
o outro lado da conversa: a narrativa faz uso de uma lacuna auditiva que aprimora o efeito
dramático.
Na sequência onde uma funcionária do hospital pergunta a Cristina se deseja que seu
marido doe o coração (36’13’’ a 36’46’’), uma elipse bastante expressiva contrai o tempo
concedido para essa decisão: um bip dispara e a tela fica subitamente escura. Escutamos a voz
de Mary chamando por Paul: ela acende a luz e vemos que foram despertos pelo bip. Mary
desliga o aparelho e informa ser um aviso do hospital, especulando tratar-se de um coração
(36’47’’ a 37’22’’). O mesmo recurso é utilizado quando Cristina liga para Paul de
madrugada, agora com o som de celular dele tocando na tela preta. Paul acende a luz e atende:
um enquadramento semelhante ao da cena mencionada endossa o efeito de ressonância. Em
ambos os casos, se trata, com diferentes conotações, do assunto “coração”.
Os sons de carro são bastante significativos em geral, e é ao volante de outro que Jack
leva Paul e Cristina ao hospital, numa sequência fragmentada e distribuída ao longo do filme.
Em duas ocorrências, sons de buzina, motores e de ultrapassagem de outros carros preenchem
a cena por pontos auditivos internos e externos ao carro dirigido por Jack (31’09’’ a 31’30’’;
1°26’46’’ a 1°27’26’’): a terceira (1°55’49’’ a 1°55’59’’) integra a última sequência em efeito
clipe, da qual falaremos mais à frente.
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Outro efeito sonoro relevante ocorre nas cenas submarinas, quando Cláudia e Cristina
nadam (09’53’’ a 09’57’’) e, principalmente, quando Cristina está submersa na piscina, e o
silêncio de seu ponto de audição sugere uma espécie de anestesia da dor recente (1°06’07’’ a
1°06’14’’). Já o ofegar que sinaliza o mal estado de saúde de Paul antes da operação,
principalmente quando fuma escondido no banheiro (11’21’’ a 13’56’’) é suprimido após o
transplante e retorna quando seu estado se agrava novamente, com destaque para as
sequências em torno da emboscada a Jack (52’48’’ a 53’15’’; 1°16’33’’ a 1°19’08’’;
1°48’20’’ a 1°49’31’’; 1°51’48’’ a 1°52’43’’).
Da mesma forma, o silêncio ou a ausência de trilha musical em algumas das
sequências realçam o efeito emocional. Alguns exemplos são o já mencionado atropelo e o
momento em que Cristina recebe dos médicos a notícia da morte de suas filhas (32’17’’ a
34’23’’). Nesse sentido, a silenciosa e curta cena de abertura, quando Paul fuma e contempla
o corpo adormecido de Cristina (0’21’’ a 0’44’’), parece uma espécie de amostra do que virá.
O contraste entre este prólogo pacífico e a abertura frenética de Amores Brutos serve como
uma espécie de sinalização de que os realizadores se propuseram a utilizar recursos narrativos
distintos.
A manipulação sonora mais expressiva do filme se dá quando Jack volta ao motel e
invade o quarto de Paul e Cristina. Um rumor crescente domina o áudio e abafa os demais
sons: temos a sensação de estar compartilhando o ponto de audição de Paul, o que dá à cena
ainda mais dramaticidade. Paul se recusa a matar Jack e, após uma disputa corporal, pisa num
copo, corta o pé, se desequilibra e cai. Cristina golpeia violentamente Jack com o suporte do
abajur e passa a surrá-lo, à revelia dos inaudíveis queixumes de Paul (1°53’55’’ a 1º54’53’’).
Subitamente, o rumor e a surra são interrompidos pelo disparo que Paul desfere contra o
próprio peito (1º54’54’’). O rumor retorna no mesmo crescente, enquanto Cristina grita para
que Jack a ajude a socorrer Paul. Após uma breve hesitação, Jack resolve ajudar Cristina:
nesse momento, o rumor cessa por completo (1º54’55’’ a 1º55’33’’).
Nos silenciosos segundos seguintes (1º54’34’’ a 1º55’41’’), o voo de pássaros (que se
assemelham a folhas caindo) prenuncia a última intervenção sonora extradiegética: em efeito
clipe, a trilha musical e a voz over de Paul alinhavam as cenas finais do filme, onde inserções
anacrônicas, lineares e alternadas nos mostram antecedentes e destinos dos personagens,
enquanto o texto rumina sobre o peso da alma (1º54’42’’ a 1º58’13’’). A trilha emenda com a
música dos créditos, que surgem após um blackout e a dedicatória.
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4.4.3.3. Dramaturgia, imagem e estilo

A fragmentação temporal e espacial de 21 Gramas remete a alguns recursos do cinema
de arte (como flashbacks e flashforwards), que intensificam a atividade de especulação e
hipotetização pelo espectador. No entanto, sua narrativa tem como base princípios e
procedimentos do cinema clássico, o que permite a elaboração e compreensão graduais de sua
história e trama. Para isso, colaboram largamente a dramaturgia rigorosa, pautada em
elementos arquetípicos, e os recursos fílmicos, que dialogam com o texto e amplificam sua
potência expressiva.
Um esquema dramatúrgico semelhante parece estruturar os dois primeiros filmes da
dupla, bem como seus três protagonistas correspondem-se em alguns aspectos cruciais. No
entanto, em 21 Gramas encontramos uma maior complexidade na construção dramatúrgica,
narrativa, imagética e estilística, o que se refletirá em sua análise. Se a estrutura esquemática
de Amores Brutos inspirou uma investigação organizada em elementos e tópicos específicos,
agora, por “princípio mimético”, os andaimes metodológicos serão abolidos e as células
analíticas mescladas. Esperamos que, mesmo invisíveis, os alicerces a sustentem.

***

O recurso de “três histórias que se encontram” é utilizado novamente: no entanto, se
em Amores Brutos o encontro das personagens se dava apenas no acidente de carro (com
exceção de Chivo), aqui suas vidas se entrelaçam de maneira muito mais intensa. O evento
patético central, agora o atropelamento do marido e das duas filhas de Cristina, além de
constituir uma peripécia comum aos três protagonistas (e seus próximos), é o fio que
irreversivelmente os conecta, simbolizado pelo coração de Michael transplantado para o peito
de Paul.
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Os mitemas centrais de 21 Gramas são a “busca de si”, a “vingança de sangue” e o
“sacrifício”. Jack e Cristina são dois personagens marcados pelo passado, que julgam ter
encontrado um refúgio na família (ambos) e na religião cristã (Jack) ou nos exercícios físicos
(Cristina). O atropelamento destrói por completo as condições que lhes asseguravam certo
equilíbrio, embora, no caso de Jack, a fragilidade de sua bem aventurança já estivesse exposta
e, em alguma instância, se relacione com a ocorrência do próprio acidente.
O fato é que a narrativa nos introduz num momento de suas vidas em que os dois
personagens pareciam ter encontrado a “si mesmos”. No caso de Paul, terceiro protagonista, a
busca inicial é empreendida por Mary, sua namorada: ela parece mais empenhada em
conseguir o transplante de coração do que ele, cujo comportamento “desenganado” se
expressa principalmente num tabagismo crônico. Em paralelo a obter um coração para Paul,
Mary deseja ter um filho dele, ainda que Paul não sobreviva para vê-lo. Em alguns momentos,
aliás, instala-se um curioso paradoxo entre essas duas buscas.
A busca de Paul se inicia após o transplante, quando fica obcecado por descobrir a
identidade do doador. A princípio, tenciona apenas agradecer, mas em outro momento, diz a
Mary querer saber “quem sou agora”, o que amplia o sentido subjetivo de sua procura. Nesse
meio tempo, a relação com Mary se deteriora, principalmente quando toma conhecimento de
um aborto feito por ela quando estavam separados. A busca pelo ex-dono do novo coração
leva Paul, através de informações obtidas por um detetive particular, a se aproximar da viúva,
com quem acaba se envolvendo.
O mitema da “busca de si” tem Édipo como antecedente trágico mais notável. Afinal,
o rei de Tebas empreendeu uma minuciosa investigação em busca da identidade do assassino
do antigo rei – alegado responsável pela peste que assolava o reino – que resultou na
descoberta de sua própria identidade e numa consequente autoflagelação e banimento. Sua
importância em nossa cultura é indiscutível, tendo inspirado um dos dogmas centrais da
psicanálise e servido de tema para diversas produções filosóficas e artísticas. Além das obras
que retratam a saga edípica (Édipo Rei e Édipo em Colono, de Sófocles), cabe também evocar
Ulisses como representante épico dessa jornada. Com já mencionado, o retorno à Ítaca,
narrado na Odisseia, pode ser interpretado como a busca de um homem por si mesmo,
simbolizado por sua terra natal.
As consequências do envolvimento de Paul e Cristina desenvolvem esse primeiro
mitema e têm um papel fundamental na deflagração dos seguintes. A impossibilidade de
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superar a dor da perda, provavelmente majorada pela proximidade do coração de seu exmarido, agora no peito de Paul, e pela notícia de que Jack Jordan fora libertado, leva Cristina
a um irremediável sentimento de vingança. A informação, dada pelos médicos quando do
acidente, de que a filha mais nova havia chegado tarde demais para ser salva, foi decerto
cruzada com o relato de Lucio (o jardineiro), um dos primeiros a chegar ao local do acidente e
provável testemunha da fuga de Jack, com quem Cristina conversa ao reconstituir os
acontecimentos. Diante do vazio insuportável de sua vida, Cristina julga Jack Jordan não pelo
atropelamento, mas pela fuga sem socorro: ao menos a filha mais nova poderia estar com ela.
O mitema da “vingança de sangue”, bastante recorrente dos dramas trágicos em geral,
é o tema central de uma trilogia clássica que chegou completa até nós: a Oresteia, de Ésquilo,
que aborda o ciclo de vingança entre os membros da linhagem dos átridas82. Composta por
Agamêmnon, As Coéforas e As Eumênides, a trilogia aborda as consequências do sacrifício de
Ifigênia por seu pai, o rei Agamêmnon de Argos (ou Micenas), no intuito de conseguir ventos
favoráveis para chegar à Tróia, palco da batalha descrita na Ilíada. Exigido pela deusa
Ártemis, o sacrifício da jovem era condição sine qua non para que a esquadra pudesse sair de
Áulis, onde se encontrava paralisada. Alegando um falso casamento de Ifigênia com o herói
Aquiles, Agamêmnon convence sua esposa, Clitemnestra, a embarcar a filha rumo ao funesto
destino.
O tema central de Agamêmnon é a morte do protagonista ao retornar vitorioso da
campanha militar, dez anos depois: o rei é morto por Clitemnestra, que alega vingar a filha
imolada e assume o trono junto com seu amante Egisto. Em As Coéforas, vemos a vingança
de Electra e Orestes, filhos de Agamêmnon e Clitemnestra: instado pela irmã, ele assassina o
usurpador e a própria mãe, razão pela qual é perseguido pelas Erínias, divindades que
encarnam a vingança e punem os crimes, principalmente de sangue parental. As Eumênides
apresenta o julgamento de Orestes pelo Conselho do Areópago, tribunal instituído pela deusa
Atena, que o absolve e converte as implacáveis Erínias em Eumênides (ou benevolentes),
instituindo, assim, a assembleia humana como instância de julgamento dos crimes cometidos
pelos homens.
O mitema do “sacrifício” talvez seja, junto com “irmãos inimigos” e “vingança de
sangue”, o que mais evoca as possíveis e remotas origens da tragédia e do drama, bem como
de seus princípios miméticos. Sua recorrência entre os tragediógrafos clássicos é
82

Além da trilogia de Ésquilo, chegaram até nós obras de Sófocles (Electra) e Eurípides (Electra e Orestes)
relacionadas ao tema.
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considerável: em Antígona e Ajax, Sófocles dramatiza o suicídio dos protagonistas, cujas
ações e motivações têm evidentes aspectos ritualísticos. Mas é Eurípedes quem fornece seu
mais amplo repertório: em Alceste, Medeia, Os Heráclidas, As Troianas, Hécuba, Ifigênia em
Áulis e Ifigênia em Táurida (estes dois últimos em torno da filha de Agamêmnon e
Clitemnestra), há ocorrências sacrificiais, com variações de importância e propósitos. Das
honras a um guerreiro morto à concessão de ventos e vitórias (ou mesmo por vingança ou
para adiar a morte de um rei), o mitema do “sacrifício” parece expressar a possível linha
sucessória que vai de antigos rituais mágico-animistas e religiosos aos espetáculos trágicos.
Em 21 Gramas, a vingança é exigida a Paul por Cristina: “Quem é você?! Você deve
isso a Michael – não, você tem o coração dele, está na casa dele, transando com a mulher
dele, sentando na cadeira dele, nós temos que matá-lo!” Antes dessa explosão, provocada pela
tentativa de Paul de acalmá-la, Cristina afirmara que “aquele bastardo está andando pelas
ruas, enquanto eu não posso sequer ir ao quarto delas”, para então, declarar seu desejo de
matá-lo. Nessa passagem, há uma forte expressão dos princípios miméticos que, segundo
Girard (1990), estão na origem da violência e, por conseguinte, dos ciclos de vingança:
quando declara seu ódio a Jack, Cristina faz uma analogia entre eles; e quando cobra de Paul
que a ajude, exige o tributo por ter se tornado o duplo de seu marido.
O matemático Paul talvez não imaginasse que chegaria a esse ponto quando iniciou
sua busca pelo doador do coração e, por conseguinte, de si próprio. Nem mesmo quando, ao
se defender do primeiro ataque de Cristina, furiosa por saber que ele tinha o coração de
Michael, alegou haver um motivo para tudo aquilo: “estou aqui por uma razão, você não vê
isso?!” Quando acatou integrar o plano de vingança de Cristina, Paul já tinha consciência da
falibilidade do órgão doado e da possível proximidade sua morte. Ao fracassar em sua
tentativa de simular o assassinato de Jack e aplacar o sentimento de vingança de Cristina, é
em meio a uma aparente crise respiratória que Paul se mata, e seu gesto extremo cumpre o
papel que o ritual encenado com Jack não cumprira.
Por serem menos esquemáticos, os personagens de 21 Gramas não se enquadram em
um arquétipo específico, o que torna sua leitura pelas cartas do Tarô um exercício menos
frutífero. No entanto, encontramos a incidência de alguns mitemas e arquétipos identificados
em Amores Brutos, embora sem a mesma centralidade e relevância: além do carro, vemos a
“hostilidade entre irmãos” na desastrada tentativa de Jack para converter Nick num “irmão em
cristo”, na saudável disputa de natação entre Cristina e Cláudia e na briga dos filhos de Jack
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durante uma refeição; o “amor disputado”, na relação de Paul com Mary e Cristina; e a
“ausência paterna”, no exílio penitente de Jack após sair da prisão.
Não há “cães” em 21 Gramas: embora o filho de Jack lhe peça um, sua mãe é taxativa
quanto a isso83, e ele recebe um hamster quando o pai sai de casa. No entanto, Cristina diz a
Paul que Jack deixou seu marido e filhas morrerem “como animais”, e quando Paul dispara
próximo a Jack, depois de tê-lo feito ajoelhar, o único esclarecimento que lhe dá é que ele
deixou as duas meninas morrerem “como cães”.
Se em Amores Brutos os cães metaforizavam a animalidade de seus donos
(principalmente Octavio e Chivo), em 21 Gramas o arquétipo animal se manifesta de forma
mais variada e se concentra num único personagem: Jack é Wolf (lobo), além de se referir a si
próprio como um “porco” (no passado). Há duas expressivas sugestões imagéticas desse
arquétipo em seu personagem: a capa do banco da caminhonete tem uma estampa de leopardo
e o quadro que enfeita seu quarto no motel tem a figura imponente de um tigre. Além disso,
pouco antes de Cristina receber a notícia do acidente, um plano fechado focaliza
gradualmente, pendurado no quarto das crianças, um pequeno boneco do lobo mau munido de
garfo e faca, numa sinistra alusão ao destino de suas filhas.

Figuras 502 a 504: arquétipo animal encarnado em Jack

Além desse arquétipo animal, Jack orbita em torno do eixo automobilístico, assim
como o jovem Octavio de Amores Brutos. A primeira identificação entre os dois é a paixão
por automóveis, sendo que o imaginário genérico do adolescente é substituído pela
especificidade da caminhonete que simboliza e veicula a hybris do ex-delinquente. Em ambos
os casos, é pelas mãos desses personagens que ocorre o acidente central.
Como em Octavio, é possível vislumbrar em Jack, já nos primeiros minutos de filme,
algumas características que delineiam sua função dramatúrgica. Na anacrônica apresentação
83

Marianne diz: “Freddy, nós combinamos: sem cachorros!”, sugerindo uma piada interna sobre o filme anterior
da dupla.
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dos personagens (ao longo dos 10’ iniciais), ele é o único que manifesta um conflito legível
pelo espectador. Dos demais, embora possamos intuir a existência de questões e conflitos
intensos, esses se limitam à esfera do sensível, haja vista resumirem-se a ocorrências elípticas
e anacrônicas que dão vistas a diferentes momentos de sua história. Já as breves e
significativas sequências de Jack Jordan nos permitem inferir algumas de suas características
enquanto “força num sistema de forças” (SOURIAU, 1993), ainda que o próprio sistema
ainda não seja visível ou inteligível.
Nas cinco sequências iniciais do personagem, as únicas dispostas cronologicamente no
começo do filme, destacam-se antinomias que o localizam de maneira central numa possível
trama, ou naquilo que dela podemos intuir ou antecipar. A princípio, sua aparência e seu
discurso sugerem um cruzamento instável (e fascinante) de fanático religioso e chefe de
gangue, de bom senso e destempero, de espiritualidade e materialismo. Seu diálogo com Nick,
um jovem delinquente e cético, tem como principal argumento de fé a caminhonete ganha
numa rifa (mas “dada por Jesus”) e expressa a fragilidade de sua própria conversão, ou a base
factual na qual se fundamenta. Sua força física, ainda contida, é implícita ao longo de toda a
sequência, que chega ao ápice no momento em que ordena a Nick que tire o gorro: ele hesita,
mas a um movimento brusco de Jack, obedece. “Deus sabe até mesmo quando um simples fio
de cabelo se move em sua cabeça”, sussurra Jack, num tom de quase ameaça que se
confirmará nas sequências seguintes.

Figuras 505 a 507: Jack Jordan

Jack é um homem marcado, o que se materializa nas tatuagens que tem pelo corpo.
Aliás, esse é o motivo alegado para sua demissão de um clube de golfe: mesmo usando
mangas compridas, é impossível disfarçar o coração tatuado no pescoço. O mais irônico é que
parte das tatuagens tem motivos religiosos (o próprio coração lembra um símbolo cristão), o
que desdobra e amplia as significações de sua condição de marcado. A simbologia do
coração, aliás, tem uma importância crucial em toda a trama, e suas implicações
dramatúrgicas e imagéticas serão retomadas.
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Figuras 508 a 510: tatuagens

O regime imagético predominante de Jack é o diurno/heroico. Embora não haja a
mesma “evidência” do episódio de Octavio em Amores Brutos, há exemplos expressivos da
utilização dessa matriz na construção audiovisual da trajetória do personagem. Diferente de
Octavio, Jack julga ter alcançado a iluminação e a elevação, nesse caso espiritual. O monstro
contra o qual luta é seu próprio passado (ou ele mesmo), que insiste em assediá-lo e
comprometer seus esforços para manter-se elevado. Esse passado, ou sua sombra, se
materializa em Nick, o jovem que se recusa a “aceitar Jesus”.
Há razoável incidência de planos que enquadram Jack numa posição de destaque em
relação a outras personagens. Logo no começo, no diálogo com Nick, isso é visível tanto na
angulação da câmera quanto na composição do quadro. Símbolos diairéticos e espetaculares
reforçam a expressão da matriz.

Figuras 511 a 519: No plano geral de abertura, a cruz e a claridade dominam o ambiente: quando a torre
de Nick desaba, Jack se levanta, ensejando um contra plongeé que acompanha seu deslocamento
“iluminado”.
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Quando Jack sai do prédio da igreja, após mencionar ao reverendo John (seu mentor)
das dificuldades com a conversão de Nick, o plano aberto nos mostra sua posição elevada. Ao
ver uma confusão envolvendo Nick e outro garoto, ele será obrigado a descer para apartar a
briga e confrontar sua sombra. A qualidade teriomorfa das imagens (agitação, movimentos
bruscos) expressa a luta contra o monstro íntimo, pois Jack ataca Nick ao ser ofendido por ele.

Figuras 520 a 528: conflito entre Jack e Nick

Aqui se encontram os movimentos preliminares que embrionam a função dramatúrgica
de Jack: é um homem marcado pela desmedida, pela hybris: a falha trágica se insinua em sua
orgulhosa ostentação de um sinal divino, aquilo em que se agarra, seja para suportar o fardo
de sua própria conversão ou para destacá-la. Embora os estudiosos da tragédia aleguem que o
cristianismo tenha suprimido o trágico original ao instituir uma categoria transcendente,
simbolizada pela morte e crucificação do “filho de deus”, o cristão Jack tem como “pedra
fundamental” de sua fé uma ocorrência mundana, um lance de sorte, uma rifa à qual atribui o
caráter eletivo de um sinal divino. A fragilidade dessa prova, bem como sua pouca paciência
para o que a contrarie, o destitui de qualquer possibilidade de conduzir pacificamente uma
suposta missão evangélica. Jack não é um cristão, no sentido “conformado” da palavra: apesar
de bem intencionado e, em certo sentido, virtuoso, ele é um personagem trágico, cuja falha se
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revela em sua irascível arrogância. E é justamente isso que o torna relevante, a mola
propulsora de todo o drama que se desencadeará.
A arma que Jack utiliza para lutar contra seu monstro (ou para se defender dele,
usando-a como um escudo) é a caminhonete, prova irrefutável de sua nova condição. Ao final
do confronto, apartado pelo reverendo John e por outro irmão de culto, ele está sozinho ao
lado dela. As sequências seguintes mostram o deslocamento do veículo, onde Jack fortalece
sua fé. Depois de acompanharmos Jack em seu percurso até em casa, o vemos ser recebido
pela esposa e pelos dois filhos. Ambas as sequências enfatizam a importância da caminhonete
como signo fílmico e, consequentemente, como elemento relevante na trama, pois
transcorrem em função de sua quase onipresença. Além disso, sua justaposição a elementos da
fé cristã (uma transmissão radiofônica, a miniatura de cristo no console e o crucifixo preso ao
retrovisor) sugerem, num quadro cuidadosamente composto, pistas importantes para os
eventos que se seguem.

Figuras 529 a 534: o herói e sua arma

Na ocorrência seguinte da história de Jack, um anacronismo nos mostra sua chegada à
prisão. Essa peripécia configura-se como um retorno, já que um dos presos o reconhece e o
chama por “Wolf”, apelido que já havíamos escutado por meio do irmão de culto. Há
qualidades catamorfas (opressão, fechamento) e nictomorfas (escuridão, umidade, gritos),
além de alguns golpes de panorâmica que borram a imagem (teriomorfa). É também o
primeiro momento em que vemos um espelho na história de Jack, sendo a segunda ocorrência
no filme: a primeira foi com Cristina, na também anacrônica sequência da cocaína no
banheiro. Destacamos isso por julgar que o uso de espelhos pela narrativa contém significados
que dialogam de maneira implícita e bastante significativa com elementos de sua dramaturgia.
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Figuras 535 a 543: Jack retorna à prisão

A sequência anterior, que antecipa acontecimentos presumivelmente futuros, tem sua
qualidade dramatúrgica desenvolvida na seguinte, quando Jack deixa cair os tacos de golfe,
sendo, em seguida, chamado pelo chefe (e amigo) que lhe comunica ter sido ordenado a
despedi-lo. Como expressão imagética do “início da queda”, além daquilo que o descuido de
Jack com os tacos proporciona, vemos inverter-se a relação topográfica da sequência inicial
(com Nick), mantido seu padrão: agora é Jack quem está “embaixo”, e o contra plongeé
acentua a ascendência de Brown sobre ele. Apesar da postura mais humilde, persistem em
Jack alguns traços da arrogância e hostilidade expressas com Nick.
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Figuras 544 a 552: início da queda do herói

A agressividade implícita à conversa com Brown eclode em casa, à mesa: dando
provas de uma compreensão equivocada e prepotente dos ensinamentos cristãos – ao tempo
em que extravasa sua mal contida ira –, Jack interveem violentamente numa briga entre os
filhos e ordena que a filha estenda “o outro braço”, para que o irmão também o agrida. Além
da ressonância com o mitema dos “irmãos inimigos”, esta sequência proporciona uma
metáfora bastante expressiva das dificuldades de Jack com o peso de sua própria conversão e
com as dificuldades que sua vida pregressa ainda provoca. Aos elementos heroicos somam-se
qualidades da matriz mística: estamos no seio da família de Jack, instância primordial para a
inversão e eufemização do “monstro ameaçador”. Infelizmente, o monstro é demasiado
íntimo, e o ambiente doméstico, inicialmente acolhedor e bem composto, rapidamente se
desfaz e hostiliza. Além disso, a cruz tatuada em seu braço, símbolo de matriz sintética que
em sua trajetória se confunde com o heroico, como uma arma, “cruza” expressivamente a
cena.

Figuras 553 a 561: Jack educa seus filhos
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Como observado na sequência acima, embora o regime heroico seja bastante presente
na trajetória de Jack, há considerável incidência de elementos místicos e sintéticos: os
primeiros, dizem respeito principalmente a sua vida familiar e ao que a ela se relaciona, tendo
como principal representante sua esposa Marianne. Sua festa de aniversário é o grande
momento dessa matriz, quando vemos Marianne desempenhando a função de nutridora (já
manifesta na sequência anterior), além de tomadas que reforçam o espaço íntimo,
distinguindo o lado de dentro do de fora da casa.

Figuras 562 a 570: o espaço íntimo e a chegada de Jack

Além disso, ela vende a caminhonete para pagar o advogado que reduz a pena de Jack,
trazendo-o de volta pra casa. A arma do herói é convertida no que proporciona seu retorno ao
acolhimento íntimo, mas logo o monstro volta a bater na porta, com o inocente
questionamento da filha sobre o atropelamento.
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Figuras 571 a 576: retorno de Jack e seus percalços

Da matriz sintética, temos como expressão as imagens representativas do culto cristão,
seu discurso e seus símbolos, principalmente a cruz. Segundo Durand (2012), “O símbolo da
cruz é uma união dos contrários, signo (...) da totalidade do mundo, da ‘ligadura’ central dos
anos” (p. 329). Sendo essa a matriz em que se localizam os sistemas explicativos e os dramas
astrobiológicos – dos quais o cristianismo é uma das expressões mais difundidas –, é notável a
complexa construção dramatúrgica e imagética do personagem.

Figuras 577 a 579: presença da cruz

Das sequências que melhor confrontam a matriz sintética e o modo heroico, a primeira
é a visita que o reverendo John faz a Jack na cadeia. Aqui vemos a gradual inversão da
posição decaída de Jack, que se eleva gradualmente – a princípio movido por passagens
bíblicas, citadas como argumento contra a admoestação do reverendo sobre a natureza do seu
sofrimento – até explodir num questionamento frontal (e levemente elevado) sobre os
desígnios de Jesus em sua vida. Após repetir a frase com que arrematou sua tentativa de
converter Nick – agora com um sentido bastante diferente –, Jack retorna para a cama, sem
que isso altere, na relação com John, a posição expressa fisicamente.
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Figuras 580 a 588: o herói caído se ergue

A segunda se dá quando, no quarto de motel onde se exilou pra expiar sua culpa, Jack
aquece uma faca e tenta apagar (ou apenas avariar) a cruz tatuada em seu antebraço. A
composição imagética expressa o embate entre o modo heroico e o sintético por meio da
secção da chama e da cruz (arquétipo e símbolo sintético, respectivamente) pela faca (símbolo
heroico). Se o herói luta contra o monstro e faz uso de armas, instrumentos perfurocortantes
e/ou escudos para dividir o bem e o mal, sendo o próprio Jack seu maior inimigo, é contra si
mesmo que ele investe. A riqueza simbólica dessa passagem é complexificada pelos
significados da chama e da cruz, pois ele faz uso de um elemento arquetípico do modo
sintético (fogo) para, com um instrumento heroico (faca), danificar um símbolo daquela
mesma matriz (cruz).

Figuras 589 a 591: a faca, a chama e a cruz

***

Cristina Peck, por sua vez, remonta algumas características da modelo Valéria, embora
as duas difiram em aspectos cruciais. As duas têm suas histórias pautadas pela criação de um
refúgio doméstico, e embora o acidente interfira de forma diferente em suas trajetórias, é da
perda resultante na vida de cada uma delas que a narrativa se ocupa (de maneira episódica em
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Amores Brutos, como eixo da trama em 21 Gramas). Valeria perde a perna e a carreira
profissional, depois de viver uma jornada infernal ao lado de Daniel. Cristina perde toda sua
família e, com isso, o sentido da própria vida, o que a faz percorrer caminhos tão ínferos e
sombrios quanto os da modelo84. Ambas apegam-se demasiadamente ao passado, ainda que
em Cristina isso proporcione mais empatia que em Valéria. As semelhanças entre as
personagens não se encerram aqui, e a matriz imagética noturna / mística também proporciona
o rejunte entre aspectos dramatúrgicos e fílmicos fundamentais na construção da trajetória de
Cristina.
Nas três sequências que apresentam a personagem e seu mundo, nota-se uma
característica bastante expressiva do modo místico, embora sugerindo conotações não muito
acolhedoras: o ponto de vista da câmera nos dá a sensação de invasão, mesmo que o espaço
não seja tão íntimo. A lanchonete onde comem Michael e as filhas, o grupo terapêutico e o
banheiro onde Cristina cheira cocaína, são parcial ou totalmente enquadrados pela perspectiva
de um voyeur, de um observador deliberadamente externo. A vitrine, o espaço entre ombros e
a porta entreaberta nos fornecem essa sensação de “invasor”, o que muito se adéqua ao que
aguarda a personagem e sua família.

Figuras 592 a 594: perspectiva “voyeur” na história de Cristina Peck

Uma quarta ocorrência voyeurística nos introduz ao elemento primordial de Cristina,
arquétipo matricial de seu regime imagético e de sua construção dramatúrgica: uma tomada
submarina acompanha a disputa de natação entre ela e Claudia. Cristina vence e responde uma
piada da irmã chamando-a de “má perdedora”. Em seguida, corre para atender o celular – que
já escutávamos tocar desde o fim da disputa –, mas a chamada cai na secretária eletrônica. A
informação de ser uma chamada de Michael reforça a ponte simbólica entre a qualidade
uterina da água e de seu espaço doméstico.

84

Numa discussão com Paul, Cristina chega a gritar: “sou uma maldita amputada!”, ao referir-se à perda do
marido e das filhas.
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Figuras 595 a 597: elemento água

Assim como Jack, Cristina é alguém que parece ter superado um passado difícil, e
ambos têm na família uma peça fundamental nessa transformação. No entanto, se Jack vê a
igreja e Jesus como sua tábua de salvação, Cristina se equilibra com a prática “religiosa” da
natação. Ao contrário de Jack, seu passado não nos é exposto ou revelado: o depoimento no
grupo terapêutico insinua aquilo que, após o acidente, os acontecimentos confirmam, mais
especificamente seu envolvimento com drogas. Além disso, ambos têm dois filhos, o que
parece ser uma estrutura familiar recorrente na trilogia.
Quase todas as sequências anteriores ou imediatamente posteriores ao acidente tem
acentuada qualidade mística, o que reflete a importância do refúgio doméstico na trajetória de
Cristina.

Figuras 598 a 609
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As imagens acima exemplificam a complexa construção dramatúrgica, imagética e
estilística do filme, com o entrecruzamento de imagens e símbolos das matrizes mística,
heroica e sintética. Desta última, temos os movimentos circulares do chocolate sendo batido e
da máquina de lavar roupa, associados ao ambiente e instrumentos do modo místico (copos e
vasilhames). As rodas das bicicletas também constituem um símbolo potencial da matriz
sintética, mas a subida de escada (símbolo ascensional) em direção ao quarto das filhas mortas
e a luz que vaza da porta entreaberta (símbolo espetacular) são expressões do modo heroico.
Tal classificação se confirmará no decorrer da história.
O passado vem bater na porta do refúgio de Cristina. Assim como na história de Jack,
o monstro supostamente vencido retorna por dentro, quando ela liga para uma amiga que
vende drogas. Em seguida, o passado recente bate pelo lado de fora, na figura do beneficiário
do coração de seu marido.

Figuras 610 a 615

***

Qual Jack e Cristina, o matemático Paul Rivers passa por transformações substanciais
ao longo do filme, e a primeira delas se dá quando recebe o coração de Michael. De
moribundo indiferente a alguém “em busca de si próprio”, encontramos nele o correlato
dramatúrgico do andarilho e matador de aluguel Chivo, de Amores Brutos, até mesmo na
recusa final em eliminar uma vítima “encomendada” (no caso, Jack Jordan). Assim como
Chivo, Paul parece não desejar nada, a princípio: além disso, transita entre as histórias dos
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demais protagonistas e obtém do acidente automobilístico uma “dádiva” que deflagra seu
processo de “reconhecimento”. Se para Chivo, Cofi foi a irreversível revelação de sua
sombra, o coração de Michael proporciona a Paul não apenas uma prorrogação do tempo de
vida, mas a oportunidade de apaixonar-se e se “sacrificar” pela viúva de seu doador.
Um quadro quase imóvel de Paul e Cristina abre o filme. Por silenciosos 23’’, vemos o
personagem contemplar a parceira adormecida, tragar o cigarro e soltar a fumaça, sem pressa,
mas não exatamente tranquilo. Sua segunda aparição, numa sequência anacrônica em que seu
estado e aparência contrastam bastante com os da primeira, reafirma certa qualidade
contemplativa, bem como da tranquilidade inexistente: deitado numa cama de UTI, escutamos
sua voz em over dizendo:

Então, essa é a sala de espera da morte. Esses ridículos tubos. Essas agulhas
dilatando meus braços. O que estou fazendo nesse clube de pré-cadáveres? O que
tenho a ver com eles? Nem sei mais quando tudo começou, ou quando vai acabar.
Quem será o primeiro a perder a vida? Ele, que está em coma? Ou eu?

Se Jack denuncia sua função dramatúrgica pela ação, é pela contemplação que Paul
revela certo pendor para encarnar ou ilustrar aspectos da voz narrativa. Embora não cumpra
efetivamente essa função, as duas sequências citadas e a seguinte – na qual o vemos sentado
diante de uma piscina abandonada de um motel de beira de estrada, com uma arma nas mãos
– representam, até agora, os momentos menos “dramáticos” do filme. É fato que, nesse meio
tempo, a inserção de sua namorada Mary numa consulta ginecológica – na qual confessa ter
feito um aborto no passado e agora querer engravidar porque seu “esposo” tem no máximo
um mês de vida – nos leva a algumas inferências (precipitadas, inclusive) sobre as causas de
seu estado. No entanto, além de expressar o caráter autoconsciente da narrativa, essa
apresentação revela qualidades que coadunam com a construção dramatúrgica e imagética do
personagem, e que resultam de sua função na trama.
De certa forma, ao ruminar sobre as causas que o levaram até uma cama de UTI, Paul
explicita, diegeticamente, questões levantadas pelo próprio espectador. Obviamente, nos
cabem perguntas ainda mais amplas, que incluem as poucas sequências anteriores e seus
respectivos personagens, mas as ruminações terminais de Paul servem como uma
demonstração de cumplicidade da narrativa com quem a acompanha. Ao espectador caberá
montar as peças do quebra cabeça e preencher as lacunas criadas pela estrutura fragmentada, a
fim de elucidar a trama e compreender a história; a Paul caberá, de alguma forma, tarefa ainda
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mais árdua: encontrar um sentido para tudo que ocorreu com ele e, talvez, com os demais
personagens.

Figuras 616 a 618: Paul Rivers

No início de sua história, Paul está numa espécie de limbo, confinado no espaço
doméstico por força de sua doença. Sua indiferença quanto a sobreviver ao problema cardíaco
se expressa principalmente na insistência em fumar, mesmo utilizando um aparelho
respiratório. A qualidade imagética predominante desse momento de sua trajetória decorre da
matriz mística, mas seu espaço doméstico expressa antes engolimento que acolhimento, o que
a frieza dos tons azulados acentua. Paul vive uma autêntica catábase: seu estado de saúde o
coloca na fronteira entre vivos e mortos e, dessa jornada, sairá transformado em outro.

Figuras 619 a 624: Paul transita entre a vida e a morte

Antes do transplante, Paul também parece indiferente ao desejo de Mary para que
tenham um filho: embora relute, acaba acatando e indo à clínica de fertilidade para a coleta de
esperma. A reviravolta provocada pela operação terá como principal consequência o desejo de
Paul em saber “quem ele é agora” e, por conseguinte, encontrar um sentido para sua vida. A
julgar por comentários feitos depois do transplante por sua namorada Mary, talvez antes ele
não tivesse um “coração”, ou uma razão para sua existência. Ciente de sua busca pela
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identidade do doador, Mary lhe pede que “olhem juntos para frente, não para trás”, mas a
notícia do aborto reforça nele o desejo de descobrir o passado de quem se tornou, a fim de
descobrir sua atual identidade.

Figuras 619 a 621: Paul insiste em olhar para trás

Após obter informações de um detetive (que cumpre a involuntária função de mentor),
Paul passa a seguir Cristina, no intuito de se aproximar para agradecer ou ajudar de alguma
forma, numa retribuição à doação. Nessa transição, o regime imagético de Paul também se
transforma: dos ambientes sombrios e fechados de seu mundo subterrâneo, passa ao regime
heroico (ascensional e espetacular) de sua busca. Essas imagens sugerem forte relação com as
tomadas voyeurísticas que apresentaram Cristina, no início do filme: agora, entretanto, o
observador é revelado para o espectador.
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Figuras 628 a 639: Paul observa Cristina

Sua busca heroica inclui a entrada no universo nictomorfo de Cristina, que retorna ao
mundo subterrâneo de seu passado. Agora é ela quem empreende uma catábase, revisitando os
lugares de sua vida pregressa. Paul interveem heroicamente e, num determinado momento,
“salva” Cristina da ação destrutiva de seu monstro íntimo, devolvendo-a em segurança para o
acolhimento doméstico. Aqui vemos outro exemplo da similaridade entre ela e Jack, pois,
dirigindo sob o efeito de drogas, Cristina poderia tornar-se efetivamente seu duplo, enquanto
possível causadora de um acidente automobilístico.

Figuras 640 a 648: Paul leva Cristina a sua casa

Mesmo no modo heroico, a qualidade contemplativa de Paul é bastante expressiva, e
se caracteriza como uma espécie de eufemização do herói, o que se confirma na saída e
retorno do modo místico (da sua casa, com Mary, à casa de Cristina), mediados pela transição
heroica de sua busca. Também não parece ser por acaso que o elemento água, arquétipo
primordial da matriz mística, colabore de maneira tão significativa para o primeiro encontro
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entre os dois. É nesse momento que Cristina sai da imersão anestesiada de sua dor e vai ao
encontro de seu daimôn, encarnado em Paul.

Figuras 649 a 654: Cristina sai da imersão na piscina para a carona com Paul sob uma chuva torrencial

A rejeição ao coração transplantado é uma informação fundamental na caracterização
trágica de Paul, principalmente por ser, do ponto de vista dramatúrgico, um lance
aparentemente “gratuito”, um autêntico sorteio dos deuses – embora se possa relacioná-lo, do
ponto de vista simbólico, ao excesso de sua “busca por si mesmo”. Diferente de Édipo,
entretanto, a causa de sua desgraça não é a busca, ao menos no nível diegético. Mas é em
meio a ela que Paul é não apenas informado de sua condenação como decide assumi-la,
recusando o conselho médico de voltar à internação: no hospital, teria uma morte menos
dolorosa ou, na melhor das hipóteses, esperaria que alguém morresse para lhe doar o coração.
Nesse momento, Paul evoca uma linhagem de personagens trágicos, que se destacam
justamente pela coragem de enfrentar o destino, por mais adverso. Ao dizer ao médico que
preferia “morrer ao ar livre”, ele o faz com uma altivez que o exime de qualquer traço da
indiferença anterior ao transplante, como se, de fato, tivesse encontrado um motivo para viver
– ou para morrer.

Figuras 655 a 657: transplantado em Paul, o coração de Michael continua batendo por Cristina
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As sequências seguintes reforçam a escolha de Paul “pela vida”. No almoço com
Cristina, ele filosofa sobre o sentido da existência e dos encontros, numa reflexão que une
matemática e poesia. Nada denuncia o distúrbio no coração, ou sua iminente e imprevisível
falência: Paul se comporta com a mesma dignidade com que assumiu os riscos de viver – e
morrer – do lado de fora. Alguns aspectos expressivos franqueiam uma leitura “sintética”
dessa cena, tanto discursiva quanto imageticamente: do sistema explicativo de Paul à plácida
luz flagrada entre os galhos secos das árvores (um dos arquétipos centrais do modo sintético),
aqui, aparentemente, não há ameaças a se combater ou das quais se esconder, e os aspectos
dissonantes de suas vidas parecem, apesar de tudo, harmonizados.

Figuras 658 a 663: expressão do modo sintético no encontro de Cristina e Paul

No entanto, ao ingressar no mundo doméstico de Cristina, Paul se depara com a
imagem do duplo: como na súbita aparição de seu próprio eídolon85, ele fraqueja diante da
fotografia de Michael e refreia seu avanço em direção à viúva de seu doador. Talvez, nesse
momento, Paul tenha sentido a vertigem de quem olha demasiado para trás, ao ver, num
espelho retroativo, o passado de quem se tornou, estando já em vias de deixar de sê-lo. As
emanações de interditos miméticos ancestrais parecem atuar sobre ele, alertando-o para os
riscos de uma imitação excessiva. Na saída, Cristina expressa seu desagrado pela reação de
Paul às fotos de sua família, alegando, inclusive, não poder revê-lo por ser casada.

85

Com a morte do corpo, a psiqué torna-se um eídolon, uma imagem, um simulacro que reproduz, “como um
corpo astral”, um corpo insubstancial, os traços exatos do falecido em seus derradeiros momentos (BRANDÃO,
1986, vol. I, p. 145). Para Platão (1965), a mímese e a poesia seriam um eídolon, um simulacro nocivo.
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Figuras 664 a 666: Paul vê seu duplo

Aqui, convém destacar a importância da ultrapassagem efetuada por Paul, que
corresponde à quebra do metron, também denominada hybris: ao desrespeitar os interditos
miméticos, Paul reforça sua ancestralidade trágica, já que, em última instância, o herói trágico
é fulminado por pretender assemelhar-se aos deuses. Sendo a prova material de uma
superação da morte pelos homens (no caso, por meio da medicina), vinte e cinco séculos atrás
Paul seria digno dos mais atrozes castigos divinos. A superação deste tabu pela ciência, que
lhe assegura um salvo conduto, não o exime, entretanto, das penalidades por desejar também
superar a morte de outrem, ocupando seu lugar. A busca de si mesmo é empreendida por Paul,
mas é guiada pelo coração de Michael: ao aproximar-se demais desse duplo, Paul assume a
trágica e edípica condição de saber quem de fato é. O olhar fulminante de Cristina, que evoca
o fantasma de Michael para recusar um novo encontro, reitera sua dupla condenação.

Figuras 667 a 669: Paul vai embora, para decepção de Cristina

As cenas finais da sequência acima, localizadas no hall de entrada da casa, têm uma
forte relação dramatúrgica, imagética e estilística com as do retorno de Paul, após a inusitada
ligação de Cristina, de madrugada. A narrativa posiciona o reencontro dos personagens no
limiar do mundo íntimo (místico) de Cristina, numa expressiva composição entre a porta
(acesso) o corredor (profundidade) e a escada (ascensão). Os promissores símbolos heroicos e
místicos são sucedidos pela irrupção da fúria de Cristina ao saber que Paul tem o coração de
Michael, desfazendo o quadro em imagens que sugerem uma qualidade teriomorfa. A
explosão da personagem parece ter íntima relação com o mal estar anterior de Paul: é a
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culminância dos interditos miméticos, que se expressam em seus gritos de “como se atreve?!”
e “você me dá nojo!” 86.

Figuras 670 a 681: retorno de Paul e revelação de que tem o coração de Michael

Embora de qualidade teriomorfa (característica do modo heroico), as imagens acima
sugerem a manifestação embrionária de uma representante belicosa do modo místico. Uma
deusa sanguinária, manifesta em Cristina, faz aqui sua primeira aparição, revoltada com a
profanação do seu sagrado íntimo. Defensora do espaço doméstico e familiar, essa deusa
voltará a se manifestar e cumprirá papel fundamental na reparação da hybris dos dois
transgressores: Paul, pela profanação mimética; Jack, pelo sangue derramado.
Voltaremos a essa entidade (fundamental na investigação de elementos arquetípicos
trágicos na narrativa) quando sua manifestação se fizer mais explícita, do ponto de vista
dramatúrgico e imagético. Na sequência seguinte, pela manhã, Cristina vai até o carro de
Paul, estacionado em frente à sua casa. Dentro do veículo, em tomadas fechadas de plano e
86

A tradução literal da expressão idiomática usada por Cristina seria “você me deixa doente!” (“you make me
sick!”), que é ainda mais expressiva do potencial deletério da profanação de Paul aos interditos miméticos, de
cuja consequência, aliás, ele já está ciente.
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contraplano que transformam o carro num espaço íntimo, Paul alega tê-la procurado para
agradecer ou “ajudar de alguma forma”, acabando por se envolver a ponto de não mais poder
ficar longe dela. Ao ouvi-lo dizer que pode confiar nele por ter “um bom coração”, Cristina se
desarma e eles se reconciliam dentro do mesmo veículo onde, posteriormente, Paul será
transportado com um tiro no peito. Suas últimas palavras nessa sequência, antes do beijo que
sela seu destino, são bastante proféticas: “Estou com medo também”.

Figuras 682 a 684: reconciliação entre Cristina e Paul

Há muita luz na belíssima cena de sexo entre Cristina e Paul, a única que vemos no
filme. Dentro de um único plano fechado, Paul beija os seios, o ventre e o órgão sexual de
Cristina, enquanto ela, invertendo a posição dominante, acaricia, beija e pressiona
carinhosamente seu peito, antes de proceder à penetração. A sequência sugere parentesco com
rituais arcaicos de fertilidade, nos quais a sacerdotisa, representante das forças imanentes da
terra e da vida, era penetrada por um emissário do deus, veículo transitório da semente
sagrada. Como na celebração dos Mistérios de Elêusis, aqui se congregam as íntimas forças
da criação e da destruição, consubstanciadas num ciclo que ultrapassa os indivíduos. A miseen-scène é bastante expressiva: enquanto Paul, em suas carícias, prepara a terra a ser semeada,
Cristina localiza e estimula a fonte espiritual da semente – o coração de Michael, do qual
Paul, por sua vez, é um mero receptáculo.
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Figuras 685 a 693: relação sexual e ritual de fertilidade

Com este ritual mágico, Paul se apossa das prerrogativas de seu antecessor: embora a
falência do coração e sua morte sejam iminentes, a imagem de seu duplo, o eídolon de
Michael, já não o afeta. A curta sequência de abertura do filme é retomada, e a expressão
vagamente apreensiva de Paul é agora relacionada ao uso de drogas por Cristina. A
tranquilidade da cena, construída por planos fechados, médios e abertos, é emoldurada pela
melancolia da trilha musical e banhada por uma luz tão intensa quanto da sequência anterior,
embora mais pacífica.

Figuras 694 a 699: Paul encara seu duplo e se preocupa com Cristina

Apesar da mesma luz, a sequência cronologicamente seguinte dispensa a trilha musical
e insere certa tensão na alternância da vigília dos personagens. Agora é Cristina quem se
depara com sinais do marido morto, manipulando nervosamente a aliança e olhando suas
gravatas pela porta entreaberta do armário, enquanto, no lugar de Michael, o corpo nu de Paul
se estende sobre a cama.
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Figuras 700 a 706: Cristina rememora Michael tendo Paul ao seu lado

Paul volta para casa e encontra Mary fazendo as malas. Ela lhe diz que vai retornar à
Londres e que fará a inseminação, à revelia dele. Nesse meio tempo, Cristina reconstitui os
últimos passos de sua família, conversando com o jardineiro que viu a cena do acidente e indo
até os locais de sua última refeição e do atropelamento. Essa sequência, em efeito clipe, tem
na mise-en-scène e na movimentação de câmera, que circula duas vezes em torna da
personagem, um flagrante parentesco com a contemplação de Chivo em meio ao acidente de
Amores Brutos, reproduzindo, de forma menos frenética – além de mais fluida e contínua –,
sua vertiginosa e circular combinação de travelling e panorâmica. Aqui, o modo sintético
também expressa a deflagração de um ciclo de transformação, já que, além da comoção
própria da circunstância, o desejo de vingança de Cristina é provavelmente despertado pelas
informações dadas por Lucio sobre a falta de prestação de socorro por parte de Jack. No final
da sequência, Cristina senta-se no meio fio e expresso seu desolado amargor agarrando folhas
secas caídas no asfalto – semelhantes às que Lucio revolvia quando viu pela última vez seu
marido e suas filhas.
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Figuras 707 a 715: combinação de panorâmica e travelling circulares localizam Cristina no local do acidente

Após esta reencenação imaginária da dor e da perda – da qual participamos com um
grau de informações semelhante, já que também não testemunhamos o acidente –, a
autodestrutividade e o desejo de vingança da personagem chegam ao ápice. A essa altura,
Paul efetivou sua quase transmigração: além de receber o coração de Michael, “mora em sua
casa, transa com sua esposa e senta em sua cadeira”, como bem dirá Cristina. O professor de
matemática talvez atribuísse isso a uma espécie de metempsicose87, o que seria bastante
condizente com as raízes pitagóricas do seu personagem. O fato é que sua hybris mimética
tem um preço e será cobrada por uma colérica entidade – a mesma que se manifestara em
Cristina quando soube que ele portava o coração de seu marido, e que se apaziguara por
misteriosos desígnios. Agora, incapaz de elaborar a dor da perda – principalmente da filha
menor, cuja morte podia ter sido evitada –, Cristina exige uma dupla reparação: Paul deve
ajudá-la a matar Jack.
Nessa sequência, a construção imagética da matriz mística se vale de um recurso do
modo heroico para expressar a ascendência da fúria de Cristina sobre Paul: o plano aberto
localiza os dois personagens no ambiente, enquanto plano e contraplano, em plongeé e contra
plongeé, registram suas perspectivas um do outro: Paul está sentado no chão e Cristina à
mesa. Ele se ergue para tentar acalmá-la, provocando a explosão dela. Embora Paul tenha se
levantado, intercalada a tomadas frontais há uma inserção da perspectiva anterior dele,
quando sentado. Ao tempo em que reforça a soberania de Cristina na cena – o que uma luz
intensa sobre sua cabeça ratifica –, o recurso duplica a presença de Paul, que está
simultaneamente em duas posições. Levando em conta sua condição de duplo de Michael, o
enquadramento parece expressar imageticamente o que a dramaturgia sugere.

87

A doutrina da metempsicose, ou seja, “a transmigração da alma através de vários corpos, a fim de efetivar sua
purificação” tem origem nos mistérios órficos e estreita relação com Dioniso. “Pitágoras (...) realizou uma
modificação fundamental na religiosidade órfica, transformando o sentido da ‘via de salvação’: no lugar de
Dioniso colocou a matemática” (Coleção Os Pensadores, 1996, p. 21).
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Figuras 716 a 724: plongeé e contra plongeé na construção imagética e estilística do conflito

Descoberto o paradeiro de Jack, Paul e Cristina se hospedam no mesmo motel onde
ele se encontra, para efetivar a vingança. Paul aproveita o sono de Cristina e sai em surdina,
emboscando Jack e levando-o para o deserto, onde ordena que fique de joelhos e o recrimina
duramente pelo atropelamento seguido de fuga, disparando três vezes no chão ao seu lado.
Ameaçando matá-lo de fato, Paul lhe diz que deve sumir sem pegar seus pertences no motel e
sai cambaleante, deixando Jack caído no chão. Nesta sequência, nota-se o mesmo padrão
imagético e estilístico da comentada anteriormente.

Figuras 725 a 730: plongeé e contra plongeé na construção imagética e estilística do embate

A matriz heroica da sequência acima se origina da situação de “luta contra o monstro
com o auxílio de arma” e se expressa na acentuada posição dominante de Paul, construída
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pela composição de plongeé e contra plongeé. No entanto, fugindo do combinado com
Cristina, Paul não mata Jack, optando por castigá-lo com o peso da culpa. Ao agir dessa
forma, Paul pretende abortar o ciclo de vingança de sangue: embora tenha se tornado o duplo
de Michael, não pretende ser também o de Jack.
Sentido os sintomas de rejeição do coração transplantado, Paul chega com dificuldades
ao motel, onde se senta para descansar à beira de uma piscina abandonada. Ao acordar,
Cristina questiona Paul e se revolta ao saber que ele agira sozinho, agredindo-o e exigindo ver
o corpo de Jack. Paul alega que jamais será encontrado, subindo em seguida para o quarto,
ofegante. Ela o segue e se desculpa, fazendo-o carinhosamente deitar. Há uma relação
bastante expressiva entre o modo heroico e o místico nessa sequência, que denota o poder de
Cristina em ambas as matrizes. Embora Paul tenha vindo de uma “luta contra o monstro”, é
ela quem ocupa a posição privilegiada da cena na piscina, e age conforme esta condição até o
predomínio do modo místico, quando se reconciliam dentro do quarto. Aqui, por um
procedimento de inversão e eufemismo próprios da matriz, seu poder se expressa não mais
pelo domínio agressivo, mas pelo acolhimento maternal.

Figuras 731 a 739: simbiose entre os modos heroico e místico na expressão do poder de Cristina

Jack retorna à noite. Percebendo a presença de alguém no corredor, Cristina desperta
Paul, que vai verificar. A narrativa utiliza um clichê de filmes de suspense, nos quais alguém
supostamente morto retorna para se vingar, mas minimiza seu efeito mostrando Jack à procura
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do quarto de seu algoz, a quem vira de relance nesse mesmo corredor no dia anterior. Dessa
forma, quando Paul, de posse da arma, espreita pela janela e abre cuidadosamente a porta, a
súbita aparição de Jack é óbvia para o espectador. Mas para além de um efeito de suspense, a
narrativa parece querer provocar outros sentimentos na audiência.

Figuras 740 a 745: entrada de Jack no quarto de Paul e Cristina

Um dos recursos mais expressivos da continuação da sequência (após a entrada de
Jack) é a já mencionada alteração na banda sonora, com um rumor progressivo que abafa os
demais sons e sugere o ponto auditivo e subjetivo de Paul – algo bastante compatível com a
qualidade “narrativa” de seu personagem. A instabilidade da câmera, mais ou menos presente
ao longo de todo o filme, atinge sua expressão máxima, acentuando a sensação de “perda dos
sentidos88” – para o que colaboram também os múltiplos pontos de vista (incluindo algumas
subjetivas dos personagens, principalmente Paul) e o ritmo vertiginoso da montagem.
De matriz sintética, esta sequência patética apresenta marcas dos modos heroico e
místico. O espaço íntimo é invadido pelo monstro ameaçador, contra o qual se faz necessário
lutar: dessa forma, as duas matrizes adversas se confrontam e interpenetram de maneira
fusional, proporcionando a expressão do modo sintético. O monstro (Jack) encara o herói
(Paul) e exige que cumpra seu papel vingador, sua missão de cobrar uma dívida de sangue.
Mais uma vez, Paul recusa ser o duplo de Jack, negando-se a apertar o gatilho da arma que
Jack posicionou contra o próprio pescoço. Jack parece ainda estar movido por sua hybris
característica, a julgar pelo invariável tom imperativo. O coração de Michael, a essa altura,
88

Brômio (...) é um dos epítetos mais frequentes de Dioniso nos hinos que imitam os cantos litúrgicos, entoados
em seu culto. Do ponto de vista etimológico (...) “estremecimento, frêmito, ruído surdo e prolongado”, (...)
donde Brômio é “o ruidoso, o fremente, o palpitante”, significação que se harmoniza perfeitamente com a
agitação e o tremor, acompanhados de estertores e surdos rugidos, que assinalavam o estado de transe com a
presença do deus que se apossou de seus adoradores (BRANDÃO, 1986, vol II, p. 114).
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cobra de Paul o derradeiro tributo por sua hybris mimética, e na disputa com Jack pela posse
da arma, ele pisa num copo, cortando o pé, se desequilibra e cai. Jack assume
momentaneamente a posição de poder: nesse momento, a entidade sanguinária oriunda da
matriz mística que exigira de Paul a reparação capital pelo erro de Jack, faz sua última e
decisiva aparição.

Figuras 746 a 754: Paul cai ao se recusar a disparar em Jack, que vê a entidade encarnada em Cristina

***

Seria leviano, e talvez arbitrário, atribuir uma relação causal entre a demissão do clube
de golfe e o atropelamento da família de Cristina. É fato que o atraso, a pressa e a
consequente imprudência de Jack ao volante, decorreram do convite de seu ex-chefe, pesaroso
por ter sido obrigado a demiti-lo. Embora a preocupação de Jack com o horário fosse
evidente, ele concordou em tomar uma diet coke ao saber que Brown estava tentando arranjarlhe outro trabalho.
Diferente de Octavio em Amores Brutos, Jack apenas voltava para casa “um pouco
rápido demais”. Aquilo que podemos caracterizar como “voluntário” ou “deliberado” é a fuga
sem socorro, que, a princípio, impediu a sobrevivência de uma das filhas de Cristina. O erro
de Jack, nesse caso, não foi o atropelamento, mas ter se evadido das consequências imediatas
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de um acidente protagonizado por ele. Mesmo que depois tenha assumido a responsabilidade
e se entregado à polícia, nada poderia ressarcir aquilo que sua falha momentânea provocou89.
Em termos “trágicos”, entretanto, a demissão e o atropelamento podem ser vistos
como uma punição cumulativa da hybris de Jack, dos arroubos de arrogância e prepotência
com que destacava – ou suportava – sua conversão. Nesse sentido, a qualidade acidental de
sua peripécia cede ao caráter regulador da ingerência divina, da intervenção retificadora de
potestades invisíveis. Entre os gregos antigos, esta entidade corretiva era conhecida como
Nêmesis, a “justiça distributiva”. Segundo Brandão (1986), “A função essencial desta
divindade é (...) restabelecer o equilíbrio, quando a justiça deixa de ser equânime, em
consequência da hybris, de um ‘excesso’, de uma ‘insolência’ praticada” (vol. I, p. 232). No
caso de Jack, o requinte com que a divindade executa sua tarefa é tamanho que o faz por meio
da adorada caminhonete, índice material de sua hybris.
A desmedida de Jack não cede ao caráter instrutivo do desígnio ordenador, e outras
divindades são acionadas para punir o infrator incorrigível. Se Nêmesis nomeia a justiça
divina que ataca sua desmedida com dois golpes sucessivos e combinados (demissão e
atropelo), avassaladoras Erínias são incumbidas de alcançá-lo em sua orgulhosa penitência,
agora para punir seu crime de sangue. Brandão esclarece:

A função essencial dessas temíveis divindades (...) é a punição não só do homicídio
voluntário, mas do homicídio, porque o assassínio é um miasma, uma terrível
mancha religiosa que põe em perigo todo o grupo social em cujo seio é praticado.
De modo geral, o assassino é banido da polis e erra de cidade em cidade até que
alguém se disponha a purificá-lo. (...) As Erínias são os instrumentos da vingança
divina em função da hybris, o descomedimento dos homens, que elas punem,
semeando o pavor em seu coração. Já na antiguidade clássica eram identificadas
com “a consciência”. Interiorizadas, simbolizam o remorso, o sentimento de
culpabilidade, a autodestruição de todo aquele que se entrega ao sentimento de uma
falta considerada inexpiável (BRANDÃO, 1986, vol. I, p. 209-210).

***

Se a dramaturgia dispôs do acidente de carro para veicular a ação da divindade
reparadora, dando ao castigo e à peripécia uma aparência casual, é por meio de uma dor
furiosa que apresenta as temeridades vingadoras, que vem lhe cobrar o quinhão de sangue
89

“Segundo o caráter os homens possuem determinadas qualidades, mas é segundo suas ações que eles são
felizes ou o contrário” (ARISTÓTELES, 2006, p. 56).
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devido: “É uma lei que as gotas de sangue espargidas no solo reclamam um novo sangue. O
assassínio apela para as Erínias, a fim de que, em nome das primeiras vítimas, elas tragam
nova vingança sobre a vingança” (ÉSQUILO, 2002 [2], 400-404).

Figuras 755 a 763: entidades furiosas encarnadas em Cristina

Segundo Brandão (1986), a obra de Ésquilo fixou o número de Erínias e assim definiu
seus papéis: “Tisífone açoita os culpados; Aleto, bem de acordo com sua etimologia, os
persegue ininterruptamente com fachos acesos; e Megera grita-lhes, dia e noite, no ouvido, as
falhas cometidas” (vol. I, p. 209). A construção imagética e estilística proporciona uma
expressiva fusão das três entidades na fúria implacável de Cristina.
Também conhecidas como “cadelas90”, as Erínias reunidas em Cristina realizam uma
duplicação de Jack: as já apontadas similaridades entre os antagonistas encontram sua
plenitude no momento em que Cristina golpeia impiedosamente o responsável pela dizimação
de sua família, numa “repetição monótona do gesto assassino” (GIRARD, 2008, p. 33). Se até
aqui cabia a Jack a expressão do arquétipo animal, Cristina agora o espelha por meio das
“furiosas cadelas”. O ápice desse desregramento mimético é subitamente interrompido pelo
gesto extremo e inesperado de Paul, que atira contra o próprio peito – ou contra o coração de
Michael91, a esfinge que o devora por dentro.

90
91

“CLITEMNESTRA: Vê bem. Cuidado com as cadelas furiosas de uma mãe!” (ÉSQUILO, 2002 [2], 924).
Aparentemente, Paul errou o alvo, mas vale a intenção.
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Como já mencionado, o coração é um dos elementos mais expressivos e um dos elos
que unem as histórias, tanto diegética quanto simbolicamente. Sua representação imagética é
recorrente ao longo do filme, e o vemos, de forma explícita ou figurada, na história particular
e comum dos três protagonistas.

Figuras 764 a 769: representações ou alusões ao “coração”

De sua vasta simbologia, elegemos aquela que melhor dialoga com aspectos centrais
da trama, em seus elementos míticos, imagéticos e narrativos. Da tatuagem cristã no pescoço
de Jack e do renascimento de Paul pelo coração de Michael – oportunizado pela hybris e falha
trágica de Jack e à custa do sofrimento de Cristina –, à “segunda morte” de Paul e
consequente redenção de Jack e Cristina, é pelo “coração” que se dá a transformação dos
personagens. Para melhor expressar sua potência na construção arquetípica da narrativa,
remontaremos a dois mitos de importância considerável no filme e em nosso estudo: Dioniso
e Jesus Cristo.
Como mencionado, o coração do deus grego da transformação, do êxtase e do teatro
cumpre papel fundamental no mito de sua morte e renascimento: é dele que Zeus reconstitui o
filho predileto, fazendo-o engolir por uma princesa tebana, Sêmele, cujo nome significa
“terra”. A relação de Dioniso com rituais de fertilidade é filial, já que sua origem advém dos
amores de seu pai celestial e de Perséfone (ou Core), filha pranteada de Deméter, “a grande
deusa das alternâncias de vida e de morte, que regularizam o ciclo da vegetação e de toda a
existência” (BRANDÃO, 1986, p. 303), venerada nas celebrações eleusinas.
O coração de Dioniso, recuperado entre as cinzas dos Titãs (que o haviam engolido e
foram incinerados por Zeus), é “semeado” no ventre de Sêmele, onde germina e o feto se
desenvolve. Por seu desejo de vislumbrar o esplendor divino, Sêmele é involuntariamente
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incinerada por Zeus, que resgata novamente seu herdeiro, agora um embrião, e termina sua
gestação na própria coxa. É notável a analogia entre ritos agrários e o drama de nascimento de
Dioniso, onde seu coração desempenha o papel da semente (BRANDÃO, 1986). Aliás,
embora o outro nome pelo qual é conhecida sua mãe divina, “Core”, signifique “jovem” em
grego, a palavra tornou-se um sinônimo de “grão”, “semente”, “caroço”, e seu parentesco com
a palavra “coração” é evidente.
Para além das similaridades existentes entre os ciclos de morte e renascimento de
Dioniso e Jesus (bem como do posto de filhos diletos do deus criador de ambas as
mitopoéticas), a relação entre os Mistérios de Elêusis e o cristianismo pode ser atestada,
segundo Brandão (1986), pela utilização do termo “Elêusis” no Novo Testamento, anunciando
a chegada do Cristo. A sacralização do pão e do vinho pelo cristianismo também deve tributos
aos rituais da Grécia antiga: são os mesmos derivados vegetais que simbolizam a deusa da
fertilidade e o deus da embriaguez.
A simbologia do coração no cristianismo pode ser melhor compreendida a partir do
mito do nascimento virginal de Jesus, que representa um nascimento espiritual. Segundo
Campbell (1991), algumas mitologias localizam quatro “centros de força” no ser humano:

O primeiro se localiza no reto e representa a alimentação, a função básica,
sustentadora da vida. A serpente simboliza bem essa compulsão, como uma espécie
de esôfago deambulatório, que segue em frente, comendo (...). O segundo centro
psicológico é simbolizado (...) pelos órgãos sexuais, o que significa dizer a urgência
da procriação. Um terceiro centro se localiza na altura do umbigo e é o centro da
vontade de poder, domínio e realização, ou, em seu aspecto negativo, conquistar,
subjugar, esmagar e refugar fora os outros. Essa é a terceira função, a agressiva. (...)
essas três funções – alimentação, procriação e domínio e conquista – são todas de
instinto animal, e os três centros se localizam simbolicamente na bacia pélvica. O
quarto centro está na altura do coração e é o da abertura para a compaixão. Aqui
você transita do campo da ação animal para um campo que é propriamente humano
e espiritual (CAMPBELL, 1991, p. 190-191).

Na mitologia cristã, o nascimento do “Filho de Deus” por meio de uma virgem – que
concebeu por ação do “Espírito Santo” ao ter seu coração fecundado pela palavra salvadora –
atesta sua condição espiritual. Ainda de acordo com Campbell (1991), o dogma do
“concebido sem pecado” decorre de uma influência grega na tradição judaico-cristã, já que
não há vestígios de nascimentos virginais no Antigo Testamento, sendo abundantes na
mitologia grega: “Nos quatro Evangelhos, por exemplo, o único em que há referência a
nascimento virginal é o Evangelho segundo São Lucas, e Lucas era grego” (p. 190).
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O coração cristão tatuado no pescoço de Jack Jordan seria, portanto, um pretenso
símbolo de renascimento espiritual, o que suas ações em nada atestavam. Já o coração
transplantado em Paul parece tê-lo feito “abrir-se à dor alheia”, tornada sua por uma
aproximação excessiva. A simbologia do coração em sua história pode ser analisada de duas
formas: pelo viés da profanação mimética, no qual é castigado por tornar-se o duplo de seu
doador; e pelo trajeto que o leva a redimir a animalidade dos demais envolvidos, seja esta
crônica ou circunstancialmente manifesta.

Figuras 770 a 778: suicídio / sacrifício de Paul

Embora Paul não manifeste ou expresse indícios visíveis de simbologia animal, seu
personagem cumpre o papel destinado a vítimas sacrificiais de primitivos rituais religiosos: é
a sua morte e as circunstâncias ligadas a ela que proporcionam a purgação das dores e culpas
de Cristina e Jack. Como na imolação, decapitação ou evisceração de seres humanos ou
animais por magos e sacerdotes, Paul catalisa e purifica a raiva, o rancor, o orgulho e a
destrutividade de Jack e Cristina, fechando o ciclo de vingança iniciado pelo atropelamento
seguido de fuga. E é contra o coração herdado do marido de Cristina que Paul dispara, como
se enfatizando que, ao matar-se, Michael e toda a dor que sua memória evoca também
devessem definitivamente morrer.
Tomando para si a tarefa de “eliminar” Jack, Paul julga tê-lo feito, mesmo sem
efetivar o assassinato exigido. Ele se nega a cobrar “sangue com sangue”, como na lei dos
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antigos povos92. A sede de sangue de Cristina é tão intensa que ela a princípio se irrita com
ele quando lhe confirma ter matado Jack sozinho. “Onde está o corpo?” ela pergunta, antes de
agredi-lo quando ele responde que ninguém o encontrará. No hospital, Cristina desejou ver o
corpo do marido e das filhas, sendo desaconselhada pelos médicos: sua vingança agora se
expressa nos mesmos termos, exigindo de Paul a prova física, a materialidade que sacie o
instinto sanguinário e a pulsão escopofílica, patentes de rituais ancestrais. Diante do estado
combalido do amante, ela recuou, aparentemente convertida.
No entanto, o suposto sacrificado retorna e exige que se cumpra aquilo para o que foi
destinado. O orgulho penitente de Jack não se conformou com a repreensão e as ameaças de
Paul, ao contrário: assim como a caminhonete ganha numa rifa por vontade de Jesus, os
revezes de sua vida teriam que ter algum propósito, ainda que isso implique em sua morte. No
entanto, Paul novamente se nega a matá-lo e, diante da descarga de violência de Cristina,
dispara contra o próprio peito. Uma das significações que este momento comporta é bastante
ressoante com os princípios mágicos e rituais que alicerçam o próprio drama, principalmente
o trágico: Paul novamente se recusa a sacrificar o animal (Jack, Wolf, porco, leopardo, tigre,
frango etc.) em nome das entidades sanguinárias (e animalescas) encarnadas em Cristina e,
diante da explosão de violência deflagrada pela crise mimética, ele se mata, interrompendo o
ciclo de vingança. Paul é o sacrificado, o bode expiatório, e sua morte se faz necessária para
que a ordem se reestabeleça. Por fim, seu kommos93 se faz ouvir em voz over, quando
questiona sobre o que ganhamos ou perdemos, além do peso da própria alma.
Para Jack, Paul talvez desempenhe o papel do “cordeiro de deus”, que morre para
redimir os pecados dos homens: afinal, assim como Jesus, Paul “deu sua vida” para que a dele
e a de Cristina se tornassem possíveis. Nesse caso, a narrativa proporciona ao espectador um
conhecimento superior ao dos demais personagens, pois sabemos que o coração transplantado
tem um prazo de validade, e a atitude de Paul pode também decorrer de um desespero diante
da asfixia mortífera prognosticada pelo médico. Em todo caso, há uma refinação da
simbologia animal compatível com alguns sentidos atribuídos à tragédia (a partir de sua
própria etimologia e de sua possível origem ritual) e com aquilo que, segundo Girard (2009),
o cristianismo opera, enquanto formulação simbólica do pensamento religioso.

92

Esta lei era chamada pelos gregos lei de Radamanto. Aristóteles (Ética, liv. V, cap. 8) enuncia-a: “Que a pena
seja considerada justa se o culpado sofre o mesmo mal que fez”. Moisés estabelecera a mesma lei entre os
judeus: olho por olho, dente por dente. (Nota in ÉSQUILO, 2002 [2], p. 74).
93
Canto fúnebre, geralmente em forma de diálogo, entoado por um caractere e pelo coro nas tragédias gregas
(THIERCY, 2009).
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Das muitas alusões textuais e imagéticas ao cristianismo no filme, uma congrega os
personagens e destaca a transversalidade do tema: a maior parte tem nomes “cristãos”, a
exemplo de Cristina, Paul, Mary, Marianne e John. Numa cultura cristã, isso não mereceria
tamanha atenção, se o nome “Jack” também o fosse. Como se nunca pudesse ser o que se
denomina de “cristão”, a aparência de Jack, no final do filme, o aproxima bastante de Nick, o
jovem cético que representa sua sombra. Outro exemplo significativo da opacidade poética
dos nomes cristãos é Mary, namorada de Paul, que o deixa dizendo que engravidará dele por
inseminação artificial. Podemos ver nisso uma versão moderna do “conceber sem pecado”.

Figuras 779 a 781: Nick, Marianne e Jack

O papel seminal de Paul – que deixa Cristina grávida e Mary potencialmente –,
ultrapassa a condição física da fecundação. Como um sacrificado vicário, ele paga a dívida de
sangue entre Jack e Cristina94 e “semeia a paz em seus corações”. Paul desempenha a função
de purgar o ódio entre os dois, e o faz por meio do temor e da piedade: cada qual a seu modo,
Cristina e Jack se aterrorizam e se apiedam do ato de Paul, a ponto de Jack não apenas
socorrê-lo, mas avocar a responsabilidade pelo tiro. E é essa atitude que parece arrefecer a
fúria das entidades vingativas, encarnadas em Cristina.
No terceiro e último drama da Oresteia, Ésquilo promove a transformação das Erínias
em Eumênides por força da intervenção de Atena, a deusa da razão, que absolve Orestes do
matricídio e institui a justiça humana, em lugar da antiga lei, divina e sanguinária: “As Erínias
espelham a culpa recalcada e destrutiva, o tormento do remorso; as Eumênides traduzem esta
mesma culpa, mas conscientizada e assumida, convertida em sublimidade produtiva e
arrependimento liberador” (BRANDÃO, 1987, vol III, p. 285). Em 21 Gramas, embora seja
outra a natureza do crime e distintos seus mecanismos de elaboração e conversão, vemos

94

“Ora, o sentido fundamental do sacrifício, e do sacrifício iniciático, é, contrariamente à purificação, o de ser
um comércio, uma garantia, uma troca de elementos contrários concluída com a divindade” (DURAND, 2012, p.
310).
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operar-se uma transformação semelhante, e, assim como no cristianismo, também pelo poder
do sangue derramado.

Figuras 782 a 787: Paul sangra no fundo do carro, enquanto Jack alega ser o responsável pelo tiro.
No hospital, Ele e Cristina se entreolham novamente: o sangue de Paul é visível na gola do casaco de
lã de Cristina, numa provável alusão visual ao “cordeiro de deus” – ou a qualquer sacrificado ritual.

E também do sêmen derramado, já que é a gravidez de Cristina que lhe restitui o
sentido da vida, expressa por sua entrada no quarto das filhas e reforçada pela luz que incide
diretamente sobre seu ventre, dando à gestação uma conotação também espiritual. Não sendo
uma personagem cristã, seu renascimento, embora se opere pelo coração, é gestado
carnalmente em seu útero. Aliás, como a princesa tebana Sêmele, a trajetória de Cristina
sugere uma gravidez que metaforiza o engolimento de um coração: quais sacerdotes de
Dioniso, Michael e Paul95 lavraram e fecundaram a terra na qual a vida se renova, movida por
uma força primordial que, embora veiculada pelos indivíduos, os ultrapassa e fulmina. Nada
impede que essa mesma luz beatífica, como no mito de Sêmele, um dia venha a fulminá-la: o
que importa é o fruto gestado, a perpetuação do ciclo, o “dar à luz”.

Figuras 788 a 790: Cristina e seu novo ciclo

95

“Certamente, como mostrou Rank, há nas mitologias um redobramento parental: o do pai real pelo pai mítico,
um de origem humilde, o outro divino e nobre (...)” (DURAND, 2012, p. 305).
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Embora menos pacífica, Jack também enxerga a luz. Aliás, imageticamente, ele é o
primeiro a vislumbrá-la, ainda imerso na penumbra caótica do quarto de motel. Após o
disparo de Paul, Cristina para de surrá-lo e corre para socorrê-lo: nesse meio tempo, Jack
soergue o corpo e olha para cima. A composição do quadro, com um abajur em primeiro
plano, proporciona a Jack uma modesta epifania, bastante compatível com suas atitudes
posteriores: nem no socorro a Paul nem na falsa alegação de autoria do disparo há indícios de
sua orgulhosa predestinação.

Figuras 791 a 793: Jack vê a luz

A luz que Paul enxerga nada tem de beatífica, quente ou acolhedora: no entanto, do
ponto de vista trágico, é a que mais ilumina – o que não significa um consolo. Se sua reflexiva
voz over, no início do filme, fazia perguntas que criavam uma aproximação involuntária com
o espectador e o engajavam no processo de hipotetização sobre a narrativa, agora,
transcorridas as peripécias que o levaram a essa condição, ela nada tem a responder – a não
ser por meio de novas e inconclusivas reflexões, fiéis ao estilo poético-matemático do
personagem.

Figuras 794 a 796

Quantas vidas vivemos? Quantas vezes morremos? Dizem que todos nós perdemos
21 gramas no momento exato de nossa morte. Todos. Quanto cabe em 21 gramas?
Quanto é perdido? Quando perdemos 21 gramas? Quanto se vai com eles? Quanto é
ganho? Quanto é ganho? 21 gramas. O peso de cinco moedas de 5 centavos. O peso
de um beija-flor. Uma barra de chocolate. Quanto pesam 21 gramas?
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Figuras 797 a 799: Paul vê a luz

Em meio a essa pitagórica litania, numa remissão que a aproxima de uma
temporalidade mítica, a narrativa oferta ao espectador uma espécie de síntese da obra, ao
encadear, em montagem alternada, os eventos simultâneos imediatamente anteriores ao
acidente e cenas do destino dos três protagonistas. Aqui, o modo sintético se exibe em toda
sua potência, abarcando passado e futuro numa circularidade promissora, como se recomposto
o espelho pulverizado em que a história se reflete. E o recurso à voz de um moribundo
radicaliza a perspectiva de um tempo absoluto, que subsume a noção de morte ao reintegrar o
indivíduo ao sempre presente da narrativa:

Figuras 800 a 805

É assim, no poder sacramental de dominar o tempo por uma troca vicariante e
propiciatória que reside a essência do sacrifício. A substituição sacrificial permite,
pela repetição, a troca do passado pelo futuro, a domesticação de Cronos. (...) Pelo
sacrifício o homem adquire “direitos” sobre o destino e possui com isso “uma força
que obrigará o destino e, em consequência, modificará a ordem do universo segundo
a vontade humana”. Os rituais sacrificiais ligam-se assim ao grande sonho alquímico
do domínio. A dupla negação integra-se num ritual e numa narrativa, e o negativo
torna-se pela sua própria função suporte concreto do positivo. Como tinha notado
profundamente Maistre, a filosofia do sacrifício é a filosofia do domínio do tempo e
do esclarecimento da história (DURAND, 2012, p. 311).

***
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Os quatro elementos primordiais também cumprem papel expressivo na construção
arquetípica da trama. Do ar, temos a representação mais significativa nas sequências que
mostram Paul entubado na UTI, sempre antecedidas de um revoar de pássaros, ou de um cair
de folhas. Essas imagens comportam uma riquíssima ambivalência: ao tempo em que
pacificam o arfar convalescente de Paul (audíveis antes do transplante e durante a emboscada
a Jack), denotam o agravo do seu estado. O cigarro, companheiro constante do personagem,
também materializa o menos visível dos elementos: aliás, o filme começa com uma lufada de
fumaça – que mais se assemelha a um suspiro – lançada por Paul enquanto contempla
Cristina.

Figuras 806 a 808: elemento ar

A simbologia da terra, conforme discutido, tem íntima relação com o ciclo de
nascimento e morte. Além dos aspectos míticos e metafóricos, sua representação imagética
reforça a importância do elemento na composição sensorial da morte de Michael e das
crianças, ambientada num cenário outonal repleto de folhas secas – as mesmas que Cristina
manuseia, enquanto renova seu luto. Por sua vez, Jack foge para um lugar deserto e árido, e
sua coloração terrosa – bem como a possível natureza de seu trabalho, agrária ou de
mineração – caracteriza sua catábase e prenuncia a simbiose uterina do personagem com esse
elemento, quando Paul realiza sua morte ritual. Um dos enquadramentos da cena, no qual Paul
está coberto por uma árvore seca, remete a relatos bíblicos onde a divindade se manifestava
em meio a elementos da natureza, como na passagem de Moisés e a sarça ardente no deserto
(ÊXODO, 3).
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Figuras 809 a 814: elemento terra

Embora o fogo se faça imagem por meio do autoflagelo de Jack, é no vigor sexual de
Paul que ele se manifesta de forma mais expressiva. Notável mesmo antes do transplante –
quando acaricia Mary para que transem ou quando faz a coleta de esperma –, sua virilidade (e
então, sua aparência) o assemelham ao bode (ou touro) sacrificado em rituais mágicoanimistas. Ainda que o personagem seja construído sob preceitos “civilizados” e seu desejo se
manifeste dentro desses limites, é à atração erótica que podemos devotar boa parte de sua
aproximação de Cristina, embora a simbologia romântica do coração de seu ex-marido
também exerça notável papel diegético e metafórico. Aliás, o fogo erótico também consome
Cristina, a ponto dela ligar para Paul de madrugada para que vá a sua casa, além de superar
rapidamente a indignação por seu “desplante mimético”. Os aspectos míticos e metafóricos
desse inexorável enlace já foram discutidos.
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Figuras 815 a 823: elemento fogo, expresso em Paul

Além do autoflagelo pelo fogo, um flagelo involuntário atinge o atormentado Jack: a
lembrança de detalhes do atropelo e, principalmente, da fuga sem socorro, tiram seu desejo
sexual, apesar de sua animalidade arquetípica. Tomados pelo viés mítico, tanto a vitalidade de
Paul quanto o declínio das forças sexuais de Jack podem ser compreendidas pela trajetória dos
personagens. O exílio de Jack, inclusive, provavelmente se deva não apenas a uma
impossibilidade de “olhar nos olhos dos filhos”, mas também de corresponder a suas funções
como marido. O enfraquecimento das forças imanentes do rei e, consequentemente, do seu
poder (expresso na acusação que o filho lhe dirige), exige seu sacrifício, no caso o exílio – o
que o sacrifício vicário do “bode expiatório”, representado por Paul, virá a redimir,
assegurando seu retorno para casa.

Figuras 824 a 829: elemento fogo, expresso em Jack

Antes desse retorno, em seu autoflagelo, Jack queima a cruz tatuada no braço para em
seguida jogar uma bebida alcoólica em cima. Embora não se trate de água, há uma visível
qualidade ritualística em seu gesto (ainda que dessacralizante), ratificada pela simbologia da
cruz e dos elementos envolvidos:
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Figuras 830 a 832

De acordo com Brandão (1986), fogo e água são elementos que cumprem papéis
iniciáticos semelhantes, mas com qualidades distintas:

Em síntese, o fogo que queima e consome é um símbolo de purificação e
regeneração, mas o é igualmente de destruição. Temos aí nova inversão do símbolo.
Purificadora e regeneradora a água também o é. Mas o fogo se distingue da água na
medida em que ele configura a purificação pela compreensão, até sua forma mais
espiritual, pela luz da verdade; a água simboliza a purificação do desejo até sua
forma mais sublime, a bondade (BRANDÃO, 1986, vol I, p. 279).

Dentre os quatro elementos, a água, os líquidos em geral e seus recipientes exercem a
função mais significativa na narrativa, pois, além da piscina onde Cristina nada regularmente,
o sobrenome de Paul é Rivers (rios) e há pelo menos duas menções à água durante os cultos
frequentados por Jack: no já mencionado canto evangélico que alega a presença de “paz como
um rio na alma” e a pregação do reverendo John, que enfatiza ser Jesus “a água que mata a
sede”. Aliás, em dois momentos do filme, oferecem água a Paul quando ele começa a passar
mal (Cristina, em sua casa, e o detetive, num bar). Por fim, Paul pisa num copo vazio durante
a luta com Jack e a última imagem do filme é a piscina abandonada do motel.
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Figuras 833 a 841: elemento água

No entanto, é o sangue o líquido que desempenha o papel mais importante no filme,
merecendo atenção particular. Do atropelo ao suicídio de Paul, embora sua exibição não seja
ostensiva, é sobre a timbragem de linhas vermelhas que a narrativa é construída. Tratando-se
de uma história que envolve vingança, sacrifício, busca de si e redenção, o sangue representa
tanto o percurso circular da vida, oriundo de seu trajeto no organismo, quanto obedece a
regras de ressarcimento pelo seu derrame. Os ciclos de vingança de sangue, patentes da
trajetória humana desde sua origem, encontram sua máxima formulação simbólica e estética
nos dramas trágicos.

Esta água negra é sempre, no fim das contas, o sangue, o mistério do sangue que
corre nas veias ou se escapa com a vida pela ferida, cujo aspecto menstrual vem
ainda sobredeterminar a valorização temporal. O sangue é temível porque é o senhor
da vida e da morte e porque sua feminilidade é o primeiro relógio humano, o
primeiro sinal humano correlativo do drama lunar (DURAND, 2012, p. 111).

Figuras 842 a 847: sangue

Evidenciando a importância da questão mimética na história e na construção da trama,
há que se destacar a significativa presença de espelhos ao longo do filme: em 15 sequências,
vemos as imagens dos personagens duplicadas ou por meio do seu reflexo. Além de
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metaforizar uma possível busca por “si mesmo” dos personagens, os espelhos acentuam as
implícitas relações miméticas entre os protagonistas.

Figuras 848 a 850: espelhos

A questão do espelho é tematizada numa conversa telefônica entre Jack e Marianne,
após sua fuga de casa. Enquanto ela lhe suplica que volte, ele monologa: “Estou onde tenho
de estar. O passado é como o oceano atlântico. De volta ao que eu era. As decisões que tomo
são meu espelho. São meu espelho. Tenho de viver sozinho com elas. Sozinho. Não posso
apagar. Ninguém pode apagar”. Jack bate o telefone e olha-o orgulhosamente, antes de voltar
ao copo. No decorrer da narrativa, veremos o equívoco de Jack em apegar-se demasiadamente
ao passado – o que, aliás, é recorrente em todos os protagonistas – como se houvesse um
único espelho, ou como se fossemos apenas o reflexo de nossas próprias ações.
Fragmentados, como a narrativa de suas histórias, ao final do filme os personagens de 21
Gramas parecem reconhecer sua vulnerável condição, sem, no entanto, querer abrir mão dela
– como se dispostos a juntar os cacos que permitam vislumbrar uma face própria, ainda que
frágil e transitória, mas reingressa na fluência circular do Uróboro.

4.4.4. Reflexões Poéticas

(...) uma vez mais ele se ergue, como um herói ferido, e em seus olhos, com
derradeiro e poderoso brilho, arde todo o excesso de força, junto com a calma cheia
de sabedoria do moribundo (NIETZSCHE, 2008, p. 69).

No segundo filme da dupla, ancestralidade e atualidade se encontram novamente para
produzir uma narrativa de grande qualidade fílmica e dramatúrgica. Embora de narrativa mais
complexa, o filme começa menos vertiginoso, com um ritmo tranquilo, construído por uma
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mise-en-scène e enquadramentos que flertam com o contemplativo. Dramaturgicamente,
temos a reincidência do número de protagonistas e de algumas situações: um personagem
tomado pela hybris heroica é o pivô da peripécia; uma personagem da matriz mística é
vitimada pela peripécia, tendo sua vida gravemente afetada; e um personagem errante, de
qualidades sintéticas, adquire um aparente benefício da peripécia alheia, mas pagará um preço
alto pela dádiva recebida. A diferença mais significativa está no destino dos personagens, bem
como em suas posturas depois da fatalidade que os atinge. O formato episódico é substituído
por um entrelaçamento gradual e irreversível: se a peripécia inicial proporcionou alterações
drásticas em suas trajetórias, os encontros posteriores a essa reversão, frutos de buscas
deliberadas, resultam em novas peripécias que alteram novamente sua condição e ensejam a
conclusão de um ciclo em suas vidas.
Em termos aristotélicos, apesar da complexidade da estrutura não-linear, o enredo tem
começo, meio e fim. Sua extensão comporta uma mudança de fortuna com peripécia para Jack
e Cristina, já que o atropelamento transforma sua fortuna em infortúnio, enquanto Paul, ao
receber o coração de Michael, passa do infortúnio (visto por ele com aparente indiferença,
mas ainda assim infortúnio) para uma fortuna relativa, pois, apesar de ganhar um novo
coração, este não se adapta bem ao seu organismo. A segunda reviravolta se dá por meio da
luta no quarto de motel e do tiro que Paul dispara contra o peito: nesse caso, apesar do ato
extremo, não há exatamente mudança de fortuna para Paul, pois seu estado já não era dos
melhores. A gravidez de Cristina e o presumível perdão dado a Jack, embora não revertam o
infortúnio provocado pela primeira peripécia, parecem amenizá-lo e proporcionar aos
personagens uma espécie de pacificação ou aprendizagem.
Os eventos patéticos são mostrados de maneira bastante parcimoniosa: o
atropelamento e o disparo são omitidos visualmente e a briga no motel é atenuada pela
alteração na banda sonora: aqui, mesmo os recursos do espetáculo parecem estar a serviço de
sua elisão. Presenciamos mais a reação e o sofrimento posterior (ou simultâneo) dos
personagens que os eventos em si, o que difere bastante da estratégia utilizada em Amores
Brutos. Em 21 Gramas, o acidente não é mostrado e obviamente não há repetições de sua
ocorrência: embora sua sequência e as que mostram a reação dos envolvidos sejam
anacronicamente retomadas ao longo da narrativa, se estabelece antes uma relação de
continuidade. A ausência de espetacularização do patético dá uma maior sobriedade à
narrativa, e ao estimular o espectador a criar mentalmente a cena, lhe proporciona um maior
engajamento cognitivo e emotivo, em detrimento ao apelo sensorial.
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Apesar de narrar, anacronicamente, o entrelaçamento de histórias paralelas, existe
unidade na ação: aliás, os anacronismos colaboram para acentuar relações compositivas entre
as histórias, sugerindo ressonâncias que, assim como em Amores Brutos, atenuam a aparente
casualidade do acidente. Aqui, no entanto, isso se converte numa poderosa força de coesão
entre os personagens e suas trajetórias, principalmente no que tange a aspectos arquetípicos e
míticos. Podemos considerar a existência de dois elos, pertencentes a dimensões distintas,
mas complementares, que se integram por força da dramaturgia e dos recursos fílmicos: o
acidental, relacionado aos antecedentes fatuais de atropelamento, e o causal, que se origina
daquilo que a narrativa organiza e evidencia, enquanto “arranjadora” de ações. Como diz
Ricouer,

Compor a intriga já é fazer surgir o inteligível do acidental, o universal do
singular, o necessário ou verossímil do episódico. (...) uma depois da outra é a
sequência episódica e, pois, inverossímil. Uma por causa da outra é o
encadeamento causal e, pois, o verossímil. (...) o tipo de universalidade que a
intriga comporta deriva de sua ordenação, a qual constitui sua completude e sua
totalidade. (...) A intriga engendra tais universais quando a estrutura da ação
repousa sobre a articulação interna à ação e não sobre acidentes externos
(RICOEUR, 1994, p. 70).

A narrativa ressalta o que há de necessário para que o acidental se produza: como uma
espécie de oráculo, muitas de suas sentenças são apenas pistas enigmáticas e obscuras, quase
imperceptíveis à consciência e inextrincáveis ao raciocínio imediato. Na presente investigação
sobre a incidência da tragédia no cinema, nos pareceu imprescindível destacar a
ancestralidade mítica do gênero, bem como suas raízes arquetípicas e rituais. A dramaturgia,
como modalidade de atuação do poeta, guarda, em sua natureza mimética, um parentesco
iniludível com a magia e a religião (por ordem de proximidade), mas delas se afasta, segundo
Cortázar (2006), por “desinteresse”, “amor à arte”, “por um punhado de formosos frutos,
inofensivos e consoladores” (p. 86). No entanto, o escritor pondera que “suas aspirações são
ainda mais ambiciosas e absolutas que as do mago” (p. 95), já que o poeta “lança sua poesia
(...) em direção às essências que lhe são especificamente alheias, para se apropriar delas. (...)
À vontade de poderio fatual do mago, sucede a vontade de posse ontológica” (p. 100-101).
O poeta não anseia intervir utilitariamente na realidade material, como o mago, nem
alega escrutinar os desígnios divinos, como o sacerdote: deseja agregar “ao seu ser as
essências do que canta (...). Ser, e ser mais que um homem” (p. 101). No drama, sua ambição
elevada se expressa por meio da “composição de destinos” efetuada naquilo que Aristóteles
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denomina de “arranjo de ações”: ao organizar mimeticamente a realidade e extrair dela “as
relações de necessidade ou probabilidade que regem suas partes, depurando-a de todo
elemento casual e acessório, próprios não da poesia, mas da história” (GAZONI, 2006, p. 26),
o poeta toma posse do acaso e extrai dele sua estrutura insondável, ainda que se exima de
julgá-la. Ao arranjo fatual soma-se o metafórico: talvez por conta da ambição do mago pelo
domínio do primeiro, o poeta busca a ontologia dos acontecimentos, aquilo que, em sua
natureza íntima, conspira para que os fatos aconteçam.
Dessa forma, ao evidenciar ou sugerir ressonâncias que a dramaturgia de antemão
comporta, a narrativa proporciona ao espectador atento o acesso àquilo que, na vocação
íntima dos fatos, palpita como provável ou necessário. Água, fogo, terra, ar, espelhos,
coração, Nêmesis, Erínias, Édipo, Eumênides, Jesus Cristo, Dioniso: em cada elemento, uma
burla no acaso; em cada entidade, um golpe no acidental. A produção de sentidos, mesmo
sutis ou absurdos, revela-se, assim, a refinada estratégia com que o poeta se “assenhoreia da
realidade” – ainda que para abrir mão dela no instante seguinte.
Se os anacronismos despistam o espectador acostumado com o arranjo fatual da
narrativa convencional, evidenciam as ressonâncias entre as histórias, favorecendo o provável
e o necessário. Entretanto, é inegável que reduzam a surpresa pela antecipação de algumas
ações, embora também favoreçam o engajamento do espectador no processo especulativo. De
toda forma, por meio de lacunas temporárias, a narrativa proporciona algumas surpresas que
intensificam seu efeito cognitivo e emocional. Os dois exemplos mais expressivos são os tiros
desferidos por Paul: ambas as sequências em que o personagem dispara (no chão, próximo a
Jack, e contra o próprio peito) são montadas de forma a surpreender o espectador. Na primeira
ocorrência da cena em que atira contra Jack, o corte é feito num plano fechado de Paul
empunhando a arma e disparando: duas sequências anteriores que mostram Paul ferido e
sendo levado num carro dirigido por Jack, notavelmente anacrônicas, confundem o espectador
quanto à concatenação dos fatos, até que, quando a sequência é retomada, vemos Paul
disparar contra o chão. No entanto, é o tiro de Paul contra o próprio peito o fato passível de
provocar maior surpresa no espectador – ainda que ciente do agravo cardíaco do personagem
– e o mais significativo do filme.
Nos termos da tragédia clássica, o filme pode ser classificado como “complexo”, já
que comporta a mudança de sorte com peripécia de dois dos personagens. No entanto, não há
nenhum “reconhecimento”, seja no sentido aristotélico ou mítico – a não ser que possamos
considerá-lo na revelação de Paul a Cristina sobre o coração de Michael, quando Paul diz a
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Jack o motivo de seu “castigo” ou na troca de olhares entre Cristina e Jack, simbolizando o
fim do ciclo de vingança.
Além da ausência de espetacularização (e mesmo omissão) dos eventos patéticos,
outro aspecto fílmico que diferencia os dois filmes é o uso da trilha sonora. Em 21 Gramas, a
música extradiegética é exclusivamente a composta para o filme, e mantém seus traços
minimalistas, líricos e comedidos. Mesmo a sequência em efeito clipe é conduzida pela
música original, o que proporciona uma maior unidade no aspecto narrativo da trilha sonora.
Servindo como um verdadeiro ornamento – ou tempero – a música em 21 Gramas favorece o
envolvimento do espectador com sua tessitura trágica.
Quanto à adequação dos caracteres, o modo heroico, encarnado por Jack, difere
bastante do exercido por Octavio em Amores Brutos. Se a empatia com o jovem enamorado
resulta, dentre outros fatores, de sua luta por ascensão e conquista, Jack já se encontra
supostamente no alto, a julgar pela aparente confiança com que tenta converter o jovem e
difícil Nick. O discurso e a postura do personagem não deflagram, no espectador, a mesma
instantânea e quase irrestrita identificação que Octavio provoca. E os acontecimentos
seguintes confirmam alguma reserva no efeito empático, embora o personagem exerça um
fascínio inegável.
Talvez seja Paul o personagem mais empático no começo de filme, para o que
colaboram sua voz over (que nos torna confidentes de suas ruminações) e a aparente
gravidade do seu quadro (que dá a primeira volta na chave da compaixão). Embora a conversa
de Mary com o médico nos proporcione uma falsa ilação (apesar da enfermidade cardíaca, ele
não está numa UTI), a informação sobre seu limitado tempo de vida gira a chave uma vez
mais, acionando a relação projetiva. O temor à morte, comum a tudo que vive, garante a Paul
um bom começo junto ao público.
Cristina Peck, por sua vez, só terá oportunidade para mostrar suas qualidades ao
competir com a irmã na piscina. Antes disso, além de inativa na silenciosa abertura, seu
depoimento terapêutico é contradito pelo uso de cocaína no banheiro. É fato que as imagens
do lanche de seu marido e duas filhas endossam suas informações sobre a família: no entanto,
só na sequência da natação é possível confiar na personagem, já que sua relação com a irmã é
afetuosa e a estrutura familiar esboçada nas sequências anteriores é confirmada – o que
minimiza as digressões anacrônicas que a mostram com outro homem e usando drogas.
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Com o decorrer do filme, algumas impressões iniciais se confirmarão, outras não; a
narrativa oscilará constantemente entre o excesso e a escassez de informações, obrigando
muitas vezes o espectador a esperar pelo lance seguinte para retroagir ou avançar em suas
especulações. O fato é que, não apenas a recorrência de anacronismos, mas também o
entrelace das histórias, proporciona um maior intercâmbio entre os caracteres, em suas
matrizes dramatúrgicas e imagéticas. Isso resulta em personagens menos esquemáticos que os
de Amores Brutos, proporcionando, em médio prazo, um efeito mais consistente de empatia.
Talvez seja essa uma das diferenças cruciais entre os dois filmes: a vocação
arquetípica de seus personagens. Mais próximos do espectador, os personagens de 21 Gramas
causam maior identificação mesmo em seus excessos, o que confirma a recomendação
aristotélica sobre a construção dos caracteres. Aos arroubos épicos de Octavio, Valéria e
Chivo, sobreveem a humanidade, revoltante ou comovente, de Jack, Cristina e Paul, que
parecem responder de forma mais “adequada” aos golpes das moiras.
Essa tridimensionalidade dos caracteres, expressa pela riqueza e reversibilidade da
construção dramatúrgica e na variação de modos imagéticos, cria uma condição mais
favorável para verificar os efeitos pretendidos de temor e compaixão. Ao investigarmos a
hybris específica de cada personagem (o orgulho de Jack, o apego de Cristina e a busca de
Paul) e sua construção pela narrativa, é notável a relação de necessidade que se impõe: Jack e
Cristina necessitavam de seu orgulho e apego para manterem-se de pé, armados contra uma
ameaça demasiadamente íntima para ser eliminada; já Paul, diante de uma vida aparentemente
vazia e sem sentido, julgava poder encontrá-lo na gratidão à viúva de seu doador e,
posteriormente, assumindo lugar dele. Dessa forma, suas hybris se confundem com suas
virtudes e delas resultam – como convém ao herói trágico, vitimado pela falha constitutiva
denominada hamartia. O encontro e consequente enlace de Paul e Cristina, que corresponde
ao entrelaçamento aristotélico das ações, só poderiam resultar no catastrófico desenlace, após
a inclusão de Jack como elemento necessário à resolução do conflito.

***

Construído a partir de prerrogativas trágicas, caracterizadas por seus componentes
dramatúrgicos, imagéticos e estilísticos, 21 Gramas se aproxima mais da “tragédia clássica”
que seu antecessor. Embora a ordem das ações sugira uma digressão das noções aristotélicas,
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o enredo é uno, tem começo, meio e fim, sua extensão comporta mudança de fortuna com
peripécias e eventos patéticos e as ações estão de acordo com o provável e o necessário. A
construção dos caracteres os direciona para a virtude sem, no entanto, distanciá-los do
espectador – o que favorece a relação empática e o efeito de temor e piedade em suas
peripécias e nos eventos patéticos, incluindo o desfecho catastrófico.

4.5. Babel

Pela extensão dos exemplos anteriores – que esperamos suficientes para ilustrar a
relação constitutiva e a distinção entre o trágico e a tragédia clássica, bem como dos
elementos dramatúrgicos, imagéticos e estilísticos que os constituem enquanto narrativa
fílmica – será feita apenas uma “reflexão poética” sobre o último filme da dupla, ressaltando
seus aspectos mais relevantes para a presente investigação.

4.5.1.

Sinopse

Um disparo efetuado por um adolescente é o ponto de ligação entre quatro histórias
em diferentes partes do mundo: no Marrocos, um criador de cabras compra um rifle de um
vizinho com o intuito de matar chacais, mas seus filhos acertam um ônibus de turismo ao
testar o alcance da arma; uma turista norte-americana em férias é gravemente ferida pelo
projétil e seu marido empenha-se para salvá-la, enquanto o governo norte-americano e a
imprensa mundial levantam a possibilidade de um ataque terrorista; nos Estados Unidos, a
empregada imigrante do casal em férias no Marrocos se vê em apuros com a impossibilidade
de ir ao casamento do filho no México, e resolve levar consigo os filhos dos patrões; no
Japão, uma jovem deficiente auditiva, que sofre com a perda recente da mãe e tem
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dificuldades com sua sexualidade, é abordada por policiais que investigam a procedência da
arma utilizada em um incidente ocorrido no Marrocos, que pertenceu a seu pai.

4.5.2. História

Abdullah, um criador de cabras marroquino, adquire do vizinho Hassan um possante
rifle de caça, presente de um caçador japonês a quem este serviu de guia. Ahmed e Yussef,
filhos adolescentes de Abdullah e responsáveis por pastorear o rebanho, são incumbidos pelo
pai de matar os chacais que se aproximarem. Preferido pelo pai, o caçula Yussef costuma
observar a irmã Zhora trocando de roupa, o que revolta ainda mais o primogênito Ahmed. O
clima de disputa fraterna culmina com o disparo contra um ônibus de turismo por Yussef,
quando este demonstrava sua maior habilidade com o rifle e testava o alcance das balas.
Norte-americanos em férias no Marrocos, Richard e Susan vivem uma crise conjugal
provocada pela morte acidental de um filho recém-nascido, terceiro do casal. Em meio a
atribuições veladas de culpa e irritações pelas motivações e condições da viagem, Susan é
subitamente baleada através da janela do ônibus, deflagrando a batalha de Richard para
socorrer e salvar a esposa. Distantes de hospitais ou clínicas, Anwar, guia turístico local,
sugere levá-la para seu povoado, onde um médico poderá examiná-la. Contrariando os demais
passageiros, o ônibus chega à pequena vila: Susan é levada para a casa do guia, onde é
cuidada por uma velha senhora e por um médico veterinário local, que estanca sua hemorragia
com uma sutura rudimentar e confirma a gravidade do ferimento.
Chegando à sua casa, Abdullah comenta que as autoridades locais estão à procura dos
terroristas que, segundo ele, mataram uma norte-americana, atingida por uma bala dentro de
um ônibus de turismo. Assustados com as possíveis consequências de seu ato, os irmãos
dissimulam o ocorrido e escondem o rifle. Os policiais chegam a Hassan, o ex-proprietário da
arma usada no crime: espancado pelos policiais, ele revela tê-la vendido a Abdullah. A
caminho de sua casa, os policiais pedem informação a Hamed e Yussef, que passavam
apreensivamente pela estrada a caminho da feira. Yussef dá uma informação falsa ao policial
e ambos correm para casa, contando ao pai o ocorrido e informando que a polícia está
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procurando por ele. Em meio à troca de acusações entre os dois irmãos, que atribuem um ao
outro a responsabilidade pelo disparo, Hamed revela que Yussef costuma também espiar a
irmã nua. Os irmãos entram em luta corporal.
No Japão, Cheiko, uma jovem deficiente auditiva não-oralizada, vive com seu pai, um
homem de meia-idade cujo antigo hobby era a caça de animais selvagens. Ambos se
recuperam do suicídio recente da mãe e esposa, e os conflitos entre ela e o pai são frequentes.
Com a sexualidade aflorando, Cheiko tem dificuldades de relacionar-se com rapazes por conta
de sua deficiência, sentindo-se continuamente rejeitada. Após mais uma rejeição, adota um
comportamento sexualmente agressivo, expondo-se para um grupo de rapazes e assediando
seu dentista, que a repele e expulsa do consultório. Voltando para casa, é abordada por dois
policiais que procuram seu pai, dizendo não se tratar de nada grave. O policial mais jovem
deixa um cartão e pede que ela entregue ao pai, e Cheiko supõe tratar-se de mais um
interrogatório sobre a morte da mãe.
No Marrocos, Richard revolta-se ao saber de uma autoridade local que o socorro fora
dificultado por questões políticas entre os dois países: a ambulância havia sido interceptada
pela embaixada norte-americana que, preocupada com um possível caráter terrorista do
incidente, promete enviar um helicóptero. Os passageiros do ônibus temem um ataque por
parte dos moradores da vila e alguns pressionam Richard, que agride um deles. Durante uma
ligação telefônica para a embaixada na qual é informado das complicações diplomáticas
relacionadas à situação, percebe que o ônibus partiu, abandonando ele, Susan e o guia no
lugarejo.
Interrogando os filhos sobre os acontecimentos, Abdullah se mostra tão estarrecido
pelo disparo inconsequente quanto pelo voyeurismo incestuoso, e repreende os três com
agressões físicas. De posse do rifle, foge com Hamed e Yussef, mas são localizados pelos
policiais, que disparam e atingem Hamed na perna. Ao ver o irmão baleado, Yussef alcança o
rifle caído e dispara contra os policiais, ferindo um deles.
Enquanto aguardam o socorro, Richard e Susan têm um momento de ternura, quando
ela lhe pede ajuda para urinar. Em meio a essa trégua, eles se desculpam mutuamente pelas
circunstâncias da morte do filho, cada qual assumindo sua parcela de responsabilidade. O
helicóptero chega para resgatar Susan, pondo fim ao martírio. Anwar recusa o dinheiro
oferecido por Richard pelo socorro prestado. Ao chegar ao hospital, o casal é recebido pelo
embaixador norte-americano, que promete encontrar os responsáveis. O médico informa
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Richard da gravidade do quadro de Susan, dizendo haver risco de gangrena. Richard liga para
casa e chora ao ouvir a voz do filho contando o que fez na escola.
Durante o tiroteio, Abdullah tenta tirar o rifle das mãos de Yussef e se desespera ao
ver que Ahmed foi novamente baleado, agora nas costas. Os policiais cessam fogo. Yussef
destrói o rifle, batendo-o contra uma pedra, e se entrega aos policiais, suplicando que salvem
seu irmão e alegando ser o único responsável pelo tiroteio e pela “morte” da americana. O
corpo de Ahmed é levado pelos policiais, enquanto Yussef relembra momentos felizes
passados com o irmão.
Amélia, uma simpática mexicana de cerca de 50 anos, cuida do casal de filhos de
Richard e Susan, nos Estados Unidos. Está a par do que ocorreu com seus patrões e agradece
quando Richard lhe diz que arranjará alguém para cuidar das crianças no dia seguinte, data do
casamento de seu filho. Entretanto, pela manhã, Richard volta a ligar dizendo que ela terá que
ficar com os filhos dele. Aflita com a situação, tenta encontrar alguém que possa ficar com as
crianças, mas, sem sucesso, resolve levá-las consigo no carro do sobrinho Santiago. Debby e
Mike, a princípio temerosos com o mundo novo e supostamente perigoso, interagem bem com
a festa e com a cultura local. No entanto, alguns episódios, como a decapitação de uma
galinha e disparos em meio à cerimônia – ambos protagonizados por Santiago – os deixem
bastante assustados.
No Japão, Cheiko sai com as amigas e conhece um grupo de rapazes, sentindo-se
atraída por um deles e aparentemente correspondida. Juntos, todos tomam drogas e vão a uma
boate, mas o rapaz beija uma de suas amigas e frustra mais uma vez suas expectativas. Após
vagar pelas ruas de Tóquio, imersa num silêncio mais profundo que o habitual, volta pra casa
e pede ao porteiro que ligue para o detetive que lhe deu o cartão.
No México, tudo transcorre bem na festa de casamento do filho de Amélia. Apesar do
estado de embriaguez de Santiago, ela resolve retornar aos EUA para que Debby e Mike
durmam em casa. Ao passarem pela guarda da fronteira, são interrogados pelo policial sobre a
procedência das crianças: diante da insolência de Santiago, os passaportes são requisitados e o
carro é minuciosamente vistoriado. Depois de checar os documentos, o policial solicita uma
carta de permissão dada pelos pais, que Amélia não possui, e questiona Santiago sobre seu
estado etílico, ordenando que estacione numa área de segurança. Santiago aproveita um
descuido do policial, acelera e foge, apesar dos clamores da tia e do choro das crianças.
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Diante do avanço das viaturas, ele sai da estrada e deixa todos no meio do deserto escuro,
alegando precisar despistar os perseguidores.
No Japão, o policial chega à casa de Cheiko. Por meio de uma caderneta de anotações,
ela informa que o pai estava dormindo quando a mãe se atirou da varanda, sendo ela a única
testemunha. Atônito, o policial esclarece que o assunto que o levou até ali fora um incidente
envolvendo um rifle que pertenceu a seu pai. Ao fazer menção de se retirar, ela lhe pede que
espere. Enquanto o detetive contempla a vista, Cheiko retorna nua, e força-o a acariciá-la. Ele
a repele, dizendo-lhe ainda ser uma menina. Ela tem uma crise de choro, e ele a abraça.
No deserto mexicano, o dia amanhece sem que Santiago retorne. Amélia e as duas
crianças despertam e vagam horas, famintas e desidratadas. A fim de buscar socorro e apesar
do choro de Mike, Amélia deixa-as sob uma árvore e segue sozinha, sendo encontrada por um
patrulheiro que lhe dá voz de prisão. Ao retornarem ao lugar onde deixara as crianças, se
desespera ao não mais encontrá-las.
No Japão, o detetive consola Cheiko segurando sua mão. Embora abalada, não
consegue reprimir o desejo sexual, levando um dedo do policial aos lábios. Escreve algo em
sua caderneta e entrega-lhe a folha, dando a entender que deve guardar para si. Ele se despede
e pega de volta seu paletó, deixando-a em sua solitária nudez.
No escritório da guarda da fronteira norte-americana, um oficial informa Amélia que
as crianças foram encontradas e que, apesar de irritado, o pai não prestou queixa contra ela.
Entretanto, o governo dos Estados Unidos resolveu deportá-la por estar trabalhando
ilegalmente no país. Amélia argumenta ter construído uma vida ao longo dos dezesseis anos
passados nos EUA, mas é advertida de que isso é inevitável e irreversível.
Na recepção do prédio, o policial cruza com Yasujiro, o pai de Cheiko, e lhe informa a
razão de sua visita. Esclarecendo que ele não está legalmente envolvido, pede que compareça
à delegacia no dia seguinte, para responder a algumas perguntas. Em seguida, lhe dá
condolências pelo suicídio da esposa, reproduzindo a história contada por sua filha. Yasujiro
retruca que a esposa se matou com um tiro na cabeça, sendo a filha a primeira a vê-la morta.
Pede que não o importunem mais em relação a esse assunto, muitas vezes abordado por outros
policiais. O detetive se desculpa e se retira, prometendo que isso não se repetirá.
Yasujiro sobe para seu apartamento. Num bar, o detetive lê o bilhete entregue por
Cheiko, enquanto a TV noticia o fim do drama da turista baleada no Marrocos, com seu
retorno para casa após uma operação bem sucedida. Seu semblante expressa pesar pelo
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conteúdo do bilhete, contrastando com o olhar indiferente que lança para o noticiário. No
apartamento, Yasujiro entra e procura pela filha. Percebe a porta da varanda aberta e se
direciona até ela, temeroso. Sua expressão de assombro aumenta à medida que se aproxima da
filha, que está nua, contemplando a vista. Ao notá-lo, ela segura sua mão e o abraça,
entregando-se a um choro de desamparo em meio à visão aérea da grandiosa metrópole.

4.5.3. Reflexões Poéticas

Se Amores Brutos é um filme trágico que se distancia da tragédia clássica por
elementos episódicos, espetaculares e demasiadamente arquetípicos, e 21 Gramas possui
elementos dramatúrgicos e fílmicos que o aproximam mais da formulação aristotélica, Babel
constitui a digressão mais “trágica” da trilogia. Aqui não encontramos o mesmo diálogo
constitutivo e simbiótico entre dramaturgia e realização fílmica, e a julgar pela briga entre os
realizadores, as duas instâncias já não falavam a mesma língua.
Como os demais filmes, Babel tem “começo, meio e fim”, além de usar anacronismos
como estratégia narrativa. Sua estrutura organiza quatro narrativas lineares, que se dividem
em dois blocos temporais: a história das crianças marroquinas que disparam contra o ônibus é
simultânea à do casal que sofre as consequências pelo tiro, assim como a da empregada
mexicana que leva os filhos dos patrões ao casamento do filho e a da jovem deficiente
auditiva japonesa. Os dois blocos são anacrônicos entre si e ambos têm suas duas partes
dissociadas pela narrativa: cada parte alterna-se com uma das partes do outro bloco, o que
resulta numa transição anacrônica entre sequências ao longo de quase todo o filme. A única
exceção se dá próximo ao final, quando a alteração na ordem de um dos segmentos
proporciona uma transição alternada entre duas sequências. Essa alteração na estratégia é
coerente com a presumível motivação geral da narrativa: criar efeitos de ressonância entre as
sequências dispostas em sucessão. Vimos essa estratégia sendo utilizada nos dois filmes
anteriores, mas aqui isso não parece ocorrer de maneira tão bem resolvida, seja do ponto de
vista dramatúrgico ou estilístico.
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De forma generalizada, as sequências do casal norte-americano no Marrocos (Richard
e Susan) guardam parentescos temáticos, semânticos e visuais com os da adolescente japonesa
(Cheiko). Além da implícita relação entre vida e morte (da mãe de Cheiko, do filho de Susan
e Richard), podemos citar, como ressonâncias mais expressivas, a intercalação entre a
sequência em que a anciã marroquina faz Susan fumar de seu cachimbo, o que a entorpece e
alivia sua dor (1°01’46’’ a 1°03’50’’), e o uso de álcool e outras drogas por Cheiko, que
anestesiam as dores subjetivas resultantes do embate entre as limitações relacionais e sua
sexualidade (1°05’06’’ a 1°13’46’’); e o reatamento de Susan e Richard, selado por um beijo
(1°53’09’’ a 1°56’54’’), seguido do momento em que Cheiko leva aos lábios o dedo do
detetive (1°57’20’’ a 1°58’04’’). Na última transição, Richard chora ao falar com o filho ao
telefone (2°07’06’’ a 2°08’38’’); pouco depois, Cheiko chora abraçada ao pai (2°14’26’’ a
2°15’50’’).
Um raccord de movimento, na passagem entre a primeira e a segunda sequência do
filme, sugere uma relação mais explícita entre os jovens pastores de cabras no Marrocos e os
filhos de Richard e Susan, cuidados por Amélia: enquanto Yussef e Ahmed fogem após
disparar contra o ônibus de turismo, Debby e Mike correm enquanto brincam de se esconder
da babá mexicana (08’47’’ a 09’07’’). Mais à frente, Abdullah foge pelo deserto marroquino
com os dois filhos (1°17’14’’ a 1°20’14’’), enquanto Amélia e as duas crianças, durante a
perseguição pela guarda da fronteira, são postas para fora do carro por Santiago (1°28’50’’ a
1°30’01’’) e vagam no deserto que separa México e EUA (1°45’02’’ a 1°50’28’’). A condição
comum de fugitivos culmina no encontro com a polícia: após o tiroteio, Yussef se entrega
dizendo ser o autor do disparo contra a “americana” (1°42’51’’ a 1°44’52’’), enquanto Amélia
é colocada no camburão da polícia da fronteira (1°51’20’’ a 1°51’59’’).
Como mencionado, a alteração final na disposição “pastores marroquinos / crianças
norte-americanas e empregada mexicana / turistas norte-americanos no Marrocos / jovem
surda no Japão” parece objetivar uma ressonância entre sequências alternadas, a única do
filme: ao antecipar o diálogo de Amélia com o oficial que lhe comunica sua extradição
(1°59’23’’ a 2°01’37’’), a narrativa proporciona que a visão do corpo de Ahmed sendo
recolhido pelos policiais marroquinos (2°02’08’’ a 2°02’12’’) seja sucedida pelo transporte de
Susan até o helicóptero que retira ela e Richard do vilarejo (2°02’38’’ a 2°04’40’’). Em
alguma instância, há uma analogia também com o final da sequência anterior, já que aquela
termina com a chegada do filho de Amélia, que vem “resgatá-la” no lado mexicano da
fronteira (2°01’38’’ a 2°02’04’’).
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Em todo caso, a ressonância temática mais expressiva se dá entre as duas premências
sexuais adolescentes: enquanto Cheiko exibe sua genitália e assedia homens mais velhos,
Yussef se satisfaz observando as trocas de roupa da irmã e se masturbando entre pedras e
cabras. Pela possível relevância desse aspecto nas circunstâncias que favoreceram a disputa de
tiro entre os irmãos marroquinos – e por sua relação igualmente relevante com as origens
rituais do trágico e da tragédia – vamos reservá-lo para outro momento de nossa investigação.
Há também algumas ressonâncias (ou citações) a temas e situações ocorridas em
outros filmes da trilogia, como o fato de ser novamente uma mulher loura quem colhe revezes
pela desmedida alheia e corre o risco de amputação de um membro – no caso, um braço. As
sequências de hospital, nas quais um personagem recebe informações do médico a respeito do
estado clínico de outro, a exemplo de Daniel e Valéria, em Amores Brutos, Cristina e sua
família, e em seguida, Cristina e Paul, em 21 Gramas, também estão presentes (2°06’20’’ a
2°07’05’’), e se afirmam como uma espécie de “marca autoral”. Por fim, quase como uma
anedota, vemos o ator Gael Garcia Bernal (o Octavio de Amores Brutos) novamente
envolvido numa perseguição automobilística, agora fugindo da polícia de fronteira.
A diferença entre o uso dessa estratégia narrativa (anacronismo + ressonâncias) nos
filmes anteriores e em Babel é sua eficácia na unificação do arranjo de ações das diferentes
histórias, seja pelo viés diegético ou metafórico. Se em Amores Brutos se fez possível
enxergar uma relação de sucessão arquetípica entre os três personagens e seus episódios
(ilustrada pelos arcanos do Tarô) e em 21 Gramas o entrelaçamento dramático corresponde ao
entrelace dos personagens, em Babel a estrutura episódica não cede ao uso do recurso, embora
favoreça a criação de uma atmosfera temática comum.
Para além da ausência de “ressonâncias unificadoras”, algumas cenas, embora belas e
tocantes, parecem inchaços em meio à trama, não colaborando para o encadeamento das ações
a não ser pelo viés propriamente episódico. Alguns exemplos são as sequências em efeito
clipe do casamento do filho de Amélia (58’36’’ a 1°00’28’’) e a que mostra Cheiko tomando
drogas com os amigos, andando de metrô e indo a uma boate (1°07’50’’ a 1°13’46’’). Aliás, a
dramaturgia e a narrativa se desenvolvem de maneira mais episódica que unificada e
encadeada: não há maiores envolvimentos entre seus núcleos distintos ao longo do filme,
exceto pela reverberação do tiro e das consequências a ele associadas, o que não chega a
configurar uma cadeia de eventos. Obviamente, os acidentes vividos por Amélia e as crianças
no deserto do México e sua posterior extradição decorrem do disparo, bem como, no
Marrocos, o cerco policial a Abdullah, Yussef e Ahmed, que resulta na aparente morte deste
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último. Quanto a Cheiko, no Japão, não há qualquer interferência do disparo em sua vida, a
não ser que consideremos a recusa do policial a seu assédio uma espécie de “peripécia”. Em
geral, portanto, não há porque considerar maiores características formais da tragédia em sua
realização dramatúrgica ou fílmica, pois, embora sua inspiração trágica seja inegável e as
ações ocorram conforme o provável, nem tudo se faz necessário.
O filme comporta mudanças de fortuna para seus caracteres. Testemunhamos a
passagem da fortuna para o infortúnio da família marroquina e de Amélia, a empregada
mexicana que tinha uma vida feliz e estável nos EUA e termina deportada. Já o casal norteamericano em férias no Marrocos parece ter vivido uma peripécia anterior, com a morte do
filho caçula: a narrativa lhes reserva mais infortúnio com e após o disparo certeiro de Yussef,
mas seu desfecho é aparentemente positivo. Da mesma maneira, a peripécia de pai e filha
japoneses antecede a narrativa: a morte da mãe coloca Cheiko em pé de guerra com o pai, e
seu infortúnio é aprofundado com o insucesso de suas investidas eróticas e amorosas. A
culminância disso é a recusa do detetive e o abraço final no pai, sinalizando uma possível
reconciliação.
A consequência mais “trágica” do disparo é, sem dúvida, a morte de Ahmed, embora
pudéssemos dar o mesmo peso (ao menos dramatúrgico) à extradição de Amélia.
Curiosamente, são os núcleos menos favorecidos economicamente que tem o pior desfecho:
para Richard e Susan, após todo o sofrimento e terror, sobreveem uma espécie de redenção na
relação do casal; no Japão, embora seus problemas e padecimentos não estejam exatamente
resolvidos, Cheiko parece apaziguar-se com o pai.
Os eventos patéticos são exibidos de forma aberta e, à vezes, prolongada, como na
cena de sutura do ferimento de Susan (42’07’’ a 44’24’’). Embora não chegue à
espetacularidade da colisão de automóveis em Amores Brutos, as cenas em que personagens
são alvejados (Susan no ônibus [18’56’’ a 19’37’’] e o tiroteio entre policiais e pai e filhos
marroquinos [1°19’10’’ a 1°20’14’’; 1°42’51’’ a 1°44’52’’]) mostram explicitamente tais
ocorrências. Outras cenas patéticas são a da notícia da extradição de Amélia, bem como o
abraço final de Cheiko em seu pai. Mas é o terror de Susan diante dos métodos pouco
ortodoxos do médico veterinário que merece maior atenção: a cena é construída por planos
médios e fechados que dão ampla visibilidade do impasse de Richard para concordar com a
intervenção, da agonia de Susan diante da possibilidade que se aproxima e do início do
procedimento em si, provocando grande impacto emocional. O efeito se aproxima bastante do
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terror e da piedade, embora sua construção obscena distancie suas escolhas estilísticas do
preceituado na Poética.
Além da espetacularização relativa ou explícita de alguns eventos patéticos, a banda
sonora também parece incorrer em algum “excesso”, do ponto de vista do papel da melodia
nos dramas trágicos clássicos. A trilha sonora original tem algumas características comuns às
dos filmes anteriores, como minimalismo e lirismo, mas possui qualidades emocionalmente
menos comedidas. O restante da trilha extradiegética e da banda sonora em geral tem uma
utilização semelhante à de Amores Brutos, com a ocorrência de sequências em efeito clipe e
montagem em “L”. Seu uso mais expressivo se dá na sequência final, quando a melodia
pungente, executada por piano e violoncelo, intensifica a emoção gerada pela chegada de
Yasujiro ao apartamento, alternada com cenas do detetive num boteco, lendo o bilhete escrito
por Cheiko. A expressão dúbia do detetive não permite maiores inferências sobre seu
conteúdo (constituindo uma lacuna permanente), mas

a trilha musical conduz

emocionalmente o espectador a fazer especulações sobre o olhar de Yasujiro em direção à
varanda, para qual se encaminha e onde se desloca, de maneira apreensiva. Por fim, o
encontro e o abraço entre pai e filha resumem a tonalidade emotiva do filme como um todo,
onde a tragicidade latente flerta com laivos de melodrama (2°11’38’’ a 2°15’50’’).
A construção dos personagens é bastante adequada, e se nem todos tendem à
“virtude”, não são acometidos de uma hybris épica ou arquetípica. Seus erros ou falhas
decorrem antes de um descuido ou negligência, ou mesmo de um “excesso de virtude”: ao
insistir em retornar à noite do México com as crianças por elas terem “aula de futebol” no dia
seguinte, Amélia descuida do fato de Santiago estar bêbado e ser bastante intempestivo, o que
já ficou claro por seu comportamento. Dessa maneira, como ocorre com as personagens
femininas em geral na trilogia, Amélia colhe os frutos da hybris alheia, quando Santiago
provoca o policial de fronteira e foge arrastando consigo a tia e a crianças. Da mesma forma,
entre Richard e Susan parece ter havido algum descuido no passado, o que ocasionou a morte
do filho caçula e deflagrou a crise que o casal tentava resolver na viagem pelo Marrocos. Não
há maiores incidências de excessos ou erros em sua dolorosa espera pelo socorro, e nem
mesmo a agressão de Richard a um dos passageiros e a consequente partida do ônibus podem
ser tomados como ações que promovam ou ampliem a tragicidade de sua situação.
Acima da fuga de Santiago, o ato mais “trágico” do filme, no sentido de sua
implicação e origem, é obviamente o irresponsável disparo efetuado por Yussef, fruto do
contexto afetivo e animoso que caracteriza a relação dos irmãos marroquinos. Aqui vemos o
341

pleno exercício do mitema “rivalidade fraterna”, fruto da explicita predileção paterna pelo
caçula e pelo hábito deste, censurado pelo primogênito, de espiar a irmã nua. Como em
Amores Brutos, aqui o mitema também se desenvolve em torno de relações triangulares,
alternados um dos vértices entre o pai e a irmã. O componente sexual, como mencionado, dá
ainda mais tragicidade ao contexto, principalmente em se tratando de uma relação interdita: o
elemento incestuoso sobeja na mitologia que alimenta os dramas trágicos e se relaciona com
nossa mais remota ancestralidade, figurando no limite daquilo que a cultura e a civilização
admitem.
Ainda que o infortúnio de Richard e Susan no Marrocos decorra diretamente da ação
de Yussef (ou dos dois irmãos), o que sucedeu à Amélia e às crianças, embora se origine da
gravidade do quadro de Susan e do impasse de Amélia entre ficar com elas e ir ao casamento
do filho, se perde entre dois telefonemas de Richard: no primeiro, ele a informa que alguém
irá rendê-la, mas, no dia seguinte, sua posição é contrária e, sem maiores explicações ou
cuidados, ordena à empregada que fique com as crianças. Obviamente, alguma mudança
ocorreu na conjuntura favorável da véspera, impedindo a liberação de Amélia. A essa altura,
Richard e Susan, ainda no Marrocos, já estavam num hospital. Depois das dificuldades
vividas na pequena aldeia – onde, no entanto, tiveram lições de humanidade com Anwar e sua
mãe, além do veterinário que suturou a entrada da bala e evitou que Susan sangrasse até
morrer –, ainda viviam a aflição das consequências clínicas do ferimento e da demora do
socorro, como o risco de gangrena. Entretanto, mesmo considerando as vicissitudes vividas
pelo personagem, a postura de Richard foi demasiadamente autoritária e implacável com
quem lhe ajudou a criar os filhos, proibindo-a de ir ao casamento do dela própria.
Entretanto, o episódio mais “episódico” é o passado no Japão. Não apenas inexistem
implicações diretas do disparo na trajetória dos personagens, a não ser por uma colateralidade
muito ancha. O infortúnio inicial de Yasujiro e Cheiko guarda, sem dúvida, proximidade com
o sucedido no Marrocos, já que foi de um rifle presenteado por Yasujiro que saiu a bala
catastrófica, e sua esposa, segundo o próprio, se matou com um tiro na cabeça. No entanto,
para além desse parentesco temático, os personagens sequer esboçam uma reação que assinale
a sugestiva homologia entre os dois incidentes, e isso tampouco se manifesta no arranjo de
ações.
Babel é sem dúvida um filme trágico e complexo, embora seja difícil classificá-lo
como tragédia, no sentido clássico da normatização do gênero. Entretanto, se a obra
“fracassa” nesse sentido, seus episódios são os mais trágicos de toda a trilogia, ainda que os
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recursos melodramáticos às vezes se sobreponham e prolonguem demasiadamente o efeito
sensorial e emotivo. Todos os episódios são marcados por consideráveis infortúnios, sejam
presentes ou passados, e os que encerram sua trajetória de maneira mais positiva, obtêm delas
uma espécie de assimilação trágica da vida. Aqui talvez pudéssemos aplicar a imprecisa
classificação aristotélica do “trágico” que, ao nomear Eurípides como o “mais trágico dos
poetas”, segundo Lesky (1996), abriu caminho para o sentido atual do termo.
No entanto, aqui esse trágico parece fragmentado pela casualidade, talvez em função
da dimensão hiperbólica de seu contexto. Afinal, por mais que possamos considerar a
interconexão entre todas as coisas, o trabalho do poeta consiste em encontrar as ressonâncias
constitutivas e os elos de causalidade intrínsecos à estrutura de determinados acontecimentos,
proporcionando alguma atribuição de sentido, ainda que absurdo. Nesse sentido, dos três
filmes da trilogia, talvez Babel seja o mais – ou o único – próximo da visão do diretor sobre
sua obra, ao tomar de empréstimo as prerrogativas da teoria de mesmo nome e denominá-la
de “trilogia do caos”. De fato, a aleatoriedade programática do referido postulado prescinde
daquilo que, nos preceitos aristotélicos, difere os bons e os maus poetas. Ainda que Babel não
seja um mau filme, algo nele parece extrapolar as fronteiras da formulação dramatúrgica e
narrativa do trágico no cinema, observado nas obras anteriores. Talvez por sua pretensão de
abarcar e interligar o mundo inteiro, nele predomina a natural ausência de sentido que
caracteriza o mundo sem o divino ou, melhor dizendo, sem o próprio humano.

***

A construção episódica e os recursos espetaculares e melodramáticos fazem de Babel a
obra de menor unidade de ação trágica da trilogia, embora essa vocação se expresse por meio
de elementos temáticos e na conclusão das histórias, sendo estas recheadas de mudanças de
fortuna, peripécias e eventos patéticos. Embora pautado na probabilidade, seu arranjo de
ações não corresponde à exigência da necessidade, resultando numa estrutura distendida e
pouco rigorosa. Apesar disso, o efeito de temor e piedade se faz presente em alguns eventos
patéticos e nos desfechos, sejam catastróficos ou melodramáticos, e resultam, provavelmente,
da construção satisfatória e equilibrada de seus caracteres, bem como dos temas abordados.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo se desenvolveu em duas perspectivas: a do trágico, enquanto elaboração
simbólica ocidental da experiência humana, oriundo da percepção da fragilidade e finitude do
indivíduo e da continuidade da espécie, onde as noções de escolha e autodeterminação cedem
a desígnios e imperativos localizados, simultaneamente, dentro e fora do próprio indivíduo; e
da tragédia, enquanto formulação narrativa e estética desse princípio, caracterizada pela
mímese de ações, encadeadas segundo o provável e o necessário, dentro de certa extensão
temporal e com começo, meio e fim, que apresentem a reviravolta na sorte de indivíduos
comedidamente virtuosos e provoquem, no espectador, por meio de sentimentos intensos de
temor e piedade, uma ruminação sobre o trágico em sua própria existência.
As dimensões sagrada, ética e estética dessa experiência foram alinhavadas pela força
da mímese, um princípio inato ao ser humano que o conduz na elaboração do próprio humano,
por meio da ultrapassagem das contingências de sua natureza animal. Entre a besta e a
divindade, o humano traça um errático percurso no qual o barro do qual deriva é modelado,
simultaneamente, por mãos invisíveis e por suas próprias, num processo que tenta harmonizar
reflexos do animal e do divino.
Nessa “apreensão formativa de si próprio”, as artes representam o espaço de maior
potência para a elaboração continuada de suas questões, por serem livres dos
condicionamentos que comprometem outras formulações miméticas, como a magia, a religião
e seus derivados. A palavra, ferramenta mimética e simbólica de avanço e de registro, é
fundamental nesse percurso, embora sua filiação imagética e eufônica tenha recuado frente à
assepsia promovida pelos usos dogmáticos, técnicos e abstratos que aliciam sua potência
criadora e a convertem num instrumento de poder. O poeta, como oficiante da mímese, é
responsável por reconduzir a palavra de volta ao manancial inesgotável da criação, da qual se
origina e onde pululam os sons e imagens que ancestralmente povoam as profundezas da
espiritualidade e da corporeidade humanas. Dessas águas primordiais se originam novos
procedimentos miméticos que proporcionam novas modalidades de expressão do sagrado,
aliado ao ético e ao estético. O drama, composto híbrido de modalidades diversas da mímese,
oferece o espelho mais amplo para que o humano se veja refletido e reflita sobre sua própria
condição.
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O teatro e o cinema, espaços e linguagens privilegiados para a formulação e realização
do drama, aliam qualidades técnicas e expressivas, denotativas e conotativas, que mesclam a
dimensão material e a simbólica, numa simbiose que atualiza as experiências fundantes da
ancestralidade humana. Por seu aparato tecnológico e recursos expressivos, o cinema vai além
do teatro no potencial de conjugar, simultaneamente, as diversas dimensões dessa experiência,
acionando, na superfície da película, as mais remotas profundidades – como um espelho
gigantesco que reflete não apenas o humano, mas tudo que o entorna.
Na experiência mimética proporcionada pelo cinema, além da “ilusão de realidade”
que o caracteriza, predomina a qualidade do “efêmero”, oriundo daquilo que Walter Benjamin
denomina de “recepção pela distração”. Fruto da secularização do sagrado inerente às artes do
passado, tal mecanismo resulta do processo histórico que, ao tempo em que delineia as noções
de livre escolha e de indivíduo, cuja realização e aspirações passam a ser prioritárias em
relação ao coletivo, o destitui das balizas comunais que orientavam a condução dos destinos
humanos e o deixam à mercê dos fluxos de comércio e capital. Em contrapartida à alienação
do indivíduo, estes fluxos instituem ou reforçam as práticas rituais “liminóides” do consumo e
do entretenimento, de forma a satisfazer a necessidade de descanso e lazer, ao tempo em que
proporcionam elaborações pulsionais e arquetípicas prementes no ser humano em sua
trajetória.
Contrário a esse mecanismo pacífico e consolador, o drama trágico e seus elementos
componentes encontram pouco espaço num mercado dominado por gêneros palatáveis e
conformes à experiência liminóide. Ainda assim, aliando domínio técnico de recursos e
linguagem, os realizadores em pauta conseguem atualizar a tragédia, transpondo alguns de
seus pressupostos estéticos e narrativos para o contexto cinematográfico. Aqui, diferente do
teatro, a característica episódica da estrutura épica pode servir como aliada na construção da
narrativa, por meio de ressonâncias constitutivas que unificam a ação, mesmo de eventos
alternados, paralelos ou anacrônicos. Metáforas visuais, raccords, efeitos sonoros e recursos
fílmicos diversos justapõem a mímese teatral à diegese narrativa e permitem a criação de um
novo parâmetro para o “provável e necessário”, que avaliza a unidade do arranjo de ações do
drama trágico audiovisual.
Outro aspecto relevante na presente investigação foi a identificação das matrizes
imagéticas predominantes nos diferentes filmes, episódios ou sequências, que possibilitou
uma maior aproximação arquetípica e mítica com a tragédia clássica. Propostas por Gilbert
Durand, as matrizes heroica, mística e sintética fazem confluir as configurações imagéticas da
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experiência humana, permitindo o acionamento e reconhecimento, nem sempre consciente, de
afetos, emoções, sensações, forças, personagens, relações, situações, dilemas, impasses e
resoluções, ancestrais e atuais, o que proporciona a universalidade da narrativa.
Para ilustrar a relação das matrizes imagéticas com a tragédia, vamos recorrer, de
forma superficial, a alguns dramas clássicos utilizados nesse estudo. A Oresteia, de Ésquilo, e
as obras de Sófocles relativas ao ciclo tebano (Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono)
fornecem um sugestivo e promissor quadro preliminar da relação entre os textos do século de
ouro e a teoria durandiana: do modo místico, temos Antígona e Agamêmnon, cuja
predominância temática é a imagem de engolimento, seja de Antígona e seus irmãos pela terra
(e, a reboque, do filho e da esposa de Creonte, seu tio e carrasco), ou do rei micênico por meio
da vingança de sua esposa Clitemnestra, magnificamente construída pela “cena do banho”,
onde o acolhimento doméstico se torna boca devoradora e destruidora.
Da matriz heroica, temos Édipo Rei e As Coéforas, que tratam, respectivamente, da
queda de um personagem munido de todas as prerrogativas heroicas (combate contra o
monstro, distinção entre bem e mal, elevação excessiva etc.) e do retorno de Orestes, que
vinga o pai assassinando a mãe – ou o monstro engolidor – em seus próprios domínios,
passando a ser perseguido pelas Erínias, encarnações míticas da vingança divina. A matriz
sintética de Édipo em Colono advém da resolução do castigo autoinfligido pelo antigo rei de
Tebas através do reconhecimento de sua frágil condição, o que redime seu banimento a ponto
de ser disputado, por motivos pouco nobres, pelos filhos e cunhado que o expulsaram. Para
Orestes, a conversão das Erínias n’As Eumênides assinala o fim do ciclo de vinganças de
sangue e a instauração do tribunal humano, embora o herói ainda deva cumprir uma tarefa
para purificar-se do matricídio. Não por acaso, em Édipo em Colono, é no santuário das
Eumênides que o alquebrado monarca, orientado por Apolo, encontra o repouso final.
Além disso, o recurso aos arcanos do Tarô, como ferramenta auxiliar na análise
dramatúrgica de Amores Brutos, corresponde não apenas à utilização de um sistema simbólico
que plasma elementos arquetípicos comuns à tragédia: é possível também aplicá-los na leitura
dos dramas trágicos, o que atesta o parentesco de sua configuração. Por exemplo, poderíamos
relacionar a trajetória de Édipo como o “Louco” que irrompe no meio de um caminho, mata o
“Imperador” (Laio), ingressa na “Roda da Fortuna” (ao derrotar a Esfinge), desposa a
“Imperatriz” (Jocasta), é “Enforcado” por seu próprio “Julgamento” e desmedida e torna-se
um “Eremita”, quando pode enfim enxergar a si próprio dentro da cegueira autoinfligida. A
carta do “Mundo” parece representar bem o significado do engolimento do herói pelas terras
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sagradas do santuário da Eumênides, onde ele se reintegra ao ciclo de destruição e renovação,
implícito a tudo que vive. As últimas palavras do Corifeu de Édipo em Colono atestam isso:

Cessem as lágrimas. Não retorne
o pranto.
Está tudo acertado96.

Por fim, espero que a trajetória aqui esboçada possa ressoar com aquilo que Hölderlin
denomina de “retorno ao pátrio”, resultante da investida do humano em direção ao que lhe é
estranho no intuito de tornar-se consciente do que lhe é próprio – como Édipo, este “primeiro
dos humanos” (SÓFOCLES, 2002 [2], p. 106) que encontra seu derradeiro repouso em terras
supostamente estrangeiras, tornadas suas pela universalização da busca empreendida.

96

SÓFOCLES, 2002 [1], 1777-1779.
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ANEXOS

FICHA TÉCNICA DOS FILMES ANALISADOS
AMORES BRUTOS
Título original: Amores Perros
Diretor: Alejandro González Iñárritu
Roteiro: Guillermo Arriaga Jordán
Produção: Alejandro González Iñárritu
Fotografia: Rodrigo Prieto
Trilha Sonora: Gustavo Santaolalla
Cenografia: Brigitte Broch
Montagem: Alejandro González Iñárritu, Luis Carballar e Fernando Pérez Unda
Duração: 153’
Ano: 2001
País: México
Gênero: Drama
Cor: Colorido
Classificação: 16 anos
Língua: Espanhol
Elenco:
Emilio Echevarría: Chivo
Gael García Bernal: Octavio
Goya Toledo: Valeria
Álvaro Guerrero: Daniel
Vanessa Bauche: Susana
Marco Pérez: Ramiro
Jorge Salinas: Luis
Rodrigo Murray: Gustavo
Humberto Busto: Jorge
Gerardo Campbell: Mauricio (Gordo)
Adriana Bazarra: D. Concha
José Sefami: Leonardo
Lourdes Echevarría: Maru
Gustavo Sanchéz Parra: Jarocho
Laura Almela: Julieta
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21 GRAMAS
Título original: 21 Grams
Direção: Alejandro González Iñárritu
Roteiro: Guillermo Arriaga
Produção: Alejandro González Iñárritu, Ted Hope, Robert Salerno
Fotografia: Rodrigo Prieto
Música: Gustavo Santaolalla
Cenografia: Brigitte Broch
Montagem: Stephen Mirrione
Duração: 125’
Ano: 2003
País: EUA
Gênero: Drama
Cor: Colorido
Classificação: 16 anos
Língua: Inglês
Elenco:
Benicio Del Toro: Jack Jordan
Sean Penn: Paul Rivers
Naomi Watts: Christina Peck
Melissa Leo: Marianne Jordan
Charlotte Gainsbourg: Mary Rivers
Danny Huston: Michael Peck
Eddie Marsan: Reverendo John
Clea Duvall: Claudia
Marc Musso: Freddy
Teresa Delgado: Gina
Stephen Bridgewater: Austin Donneaud
Carlo Alban: Lucio
Catherine Dent: Anna
Carly Nahon: Cathy
Claire Pakis: Laura
Denis O'Hare: Dr. Rothberg
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BABEL
Título original: Babel
Direção: Alejandro González Iñárritu
Roteiro: Guillermo Arriaga; baseado em uma ideia de Guillermo Arriaga e Alejandro
González Iñárritu
Produção: Alejandro González Iñárritu, Jon Kilik e Steve Golin
Fotografía: Rodrigo Prieto
Música: Gustavo Santaolalla
Cenografia: Brigitte Broch
Montagem: Stephen Mirrione e Douglas Crise
Duração: 143’
Ano: 2006
País: EUA
Gênero: Drama
Cor: Colorido
Classificação: 16 anos
Língua: Árabe, inglês, espanhol e japonês
Elenco:
Richard: Brad Pitt
Susan: Cate Blanchett
Santiago: Gael García Bernal
Debbie: Elle Fanning
Yasujiro: Kôji Yakusho
Chieko: Rinko Kikuchi
Amelia: Adriana Barraza
Ahmed: Said Tarchani
Yussef: Boubker Ait El caid
Mike: Nathan Gamble
Anwar: Mohamed Akhzam
Tom: Peter Wight
Hassan: Abdelkader Bara
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