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Resumo 

 

 Este trabalho pretende estudar as práticas artísticas distintas de dois cineastas 

contemporâneos – Philippe Garrel e Sofia Coppola – enxergando-as, porém, integradas 

a uma mesma e longa tradição de artistas: aquela que, desde os primórdios do 

romantismo europeu, tem colocado a melancolia como a força-motriz de seus trabalhos. 

Nestes, a melancolia frequentemente engendra, como uma espécie de correlato natural, 

o sentimento de nostalgia. Mas ao contrário do que o discurso crítico habitualmente 

propõe, a nostalgia dessas obras não é em si conservadora, simplista ou ingênua; não é 

uma cura paliativa, pacificadora ou solução fácil para a angústia melancólica que surge 

com a modernidade. A nostalgia aí é, antes, uma forma crítica de fugir de uma 

atualidade linear insípida ou sensório-motora – de escapar do otimismo do progresso – e 

ir buscar algo de mais profundo e mais complexo em lençóis e circuitos distantes do 

passado: a possibilidade de, nos termos de Walter Benjamin, uma experiência 

verdadeira (Erfahrung). O corpus principal da pesquisa consiste, por um lado, em dois 

longas-metragens de Garrel que, nostalgicamente, evocam o fim dos anos 60: Sauvage 

innocence (2001) e Les amants réguliers (2005). No primeiro, Garrel interessa-se por 

capturar a aura distante e fantasmagórica daquela época, enquanto que no segundo ele a 

enxerga não como um ponto mensurável num correr mecânico do tempo, mas como 

uma, nos termos de Deleuze, idade do mundo. Por outro lado, em Maria Antonieta 

(2006), Coppola não apenas justapõe as idades mas faz com que elas coexistam e se 

relacionem mais diretamente, através de um anacronismo ao mesmo tempo dissonante e 

nostálgico que conecta o presente, os anos 80, o século XVIII, um vago e edênico 

passado ainda mais anterior e a frágil esperança de um caminho futuro. O quadro 

fundamental de referências teóricas das análises compôs-se, por um lado, pelo 

pensamento de Benjamin, sobretudo pelo modo como ele relaciona distância temporal, 

experiência e arte; por outro lado, pelos sistemas bergson-deleuzianos de se pensar, por 

meio de distinções de natureza e não apenas de grau, o tempo e o movimento, o espírito 

e a matéria; e, por fim, pela ideia de Jacques Racière de todo um novo regime – e não 

apenas uma mera mudança de “estilo” ou de “escola” artística – que surge com a 

modernidade estética e cujas formas de funcionamento ainda determinam as operações e 

estratégias cinematográficas aqui observadas. 

 

Palavras-chave: Estética; Experiência; Gilles Deleuze; Melancolia; Modernidade; 

Nostalgia; Philippe Garrel; Sofia Coppola; Walter Benjamin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

 This research concerns the study of  the artistic practices of two distinct 

contemporary filmmakers – Philippe Garrel and Sofia Coppola – that have used 

melancholy as the main force of their works, seing them in the light of a single long 

tradition of artists, especially from the dawn of European Romanticism onwards. In this 

tradition, melancholy often engenders, as a natural counterpart, the sentiment of 

nostalgia. But, contrary to the usual arguments of the critical discourse, nostalgia in 

these works is not inherently conservative, simplistic or naïve; it’s not a cure, a 

palliative peacemaker or an easy solution to the melancholic angst that comes with 

modernity. Nostalgia, there, is rather a critical form of escape from a linear, insipid or 

sensory-motor actuality – an escape from the optimism of progress – and a search for 

something deeper and more complex in the circuits and sheets of a distant past: it is the 

possibility of, according to Walter Benjamin, a true experience (Erfahrung). The main 

corpus of this research consists, first, in two feature films from Garrel which 

nostalgically recall the late '60s: Sauvage innocence (2001) and Les amants réguliers 

(2005). In the first film, Garrel is interested in capturing the distant and ghostly aura of 

that time, while in the second film he sees that era not as a point in a measurable 

mechanical running time, but as an, according to Deleuze, age of the world. We also 

analyze Marie Antoinette (2006), in which Coppola not only juxtaposes ages but allows 

them to coexist and relate more directly, through a simultaneously dissonant and 

nostalgic anachronism that connects the present, the '80s, the 18th century, a vague and 

even earlier Edenic past and a fragile hope of a future path. The fundamental framework 

of theoretical references for the analysis was made up, on the one hand, by Benjamin's 

thought, especially the way he relates temporal distance, experience and art; on the 

other hand, by the Bergson-Deleuzian systems of thinking and its distinctions of nature 

and not just in degree as far time and movement, spirit and matter are concerned; and, 

finally, the Jacques Rancière’s idea of  a whole new regime – and not just a mere 

change of “style” or artistic “school” – that comes with modernity and whose modus 

operandi still determines the cinematic operations and aesthetic strategies observed 

here. 

 

Keywords: Aesthetics; Experience; Gilles Deleuze; Melancholy; Modernity; Nostalgia; 

Philippe Garrel; Sofia Coppola; Walter Benjamin. 
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Pontos preliminares 

 

 A palavra nostalgia, historicamente, tem tido uma função bastante definida nos 

escritos e reflexões críticos sobre arte e sobre política. Ela é aquele sentimento que se 

deve evitar por ser o propulsor de soluções (estéticas ou militantes) fáceis, acríticas e, 

em última análise, conservadoras. Ela enseja uma divisão muito clara, como aqueles 

quadros divididos ao meio que ensinam didaticamente a diferença entre 

“modernismo” e “pós-modernismo”. Do lado, assim, de “Nostalgia”, podemos 

encontrar termos vizinhos, como “idealização” e “ingenuidade”. Já do outro lado da 

fronteira, ao redor de “Melancolia”, podemos encontrar termos do quilate de 

“memória”, “história” e “crítica”. A melancolia, sobretudo no discurso estético 

modernista, continua uma tradição que se pode remontar a Aristóteles: é o sentimento 

dos gênios sofisticados que resistem dolorosamente à banalidade da ordem corrente. E 

é preciso cuidar para que as notas tristes e violentas da melancolia não sejam em 

absoluto confundidas com as complacências da nostalgia. A tristeza de uma apontaria 

de alguma forma para a alegria redimida de um futuro radicalmente novo, como a 

estrela de Melancholia I (1514), de Albrecht Dürer; a da outra, porém, apenas para 

uma espécie de masturbação inútil e infrutífera, que se restringe ao prazer por um 

passado que não pode mais voltar.  

 Esta pesquisa nasceu, no entanto, da intuição de que é preciso destacar, 

também, as alianças possíveis entre esses dois termos, entre melancolia e nostalgia. 

Talvez seja o momento – sobretudo com o fim da metanarrativa modernista, ou 

modernitarista, como prefere Rancière (cf. 2005) – de apagar, em alguns pontos, a 

linha que divide o quadro, sem precisar destruí-lo – sem “jogar o bebê com a água do 

banho” (cf. LATOUR, 1994) – e de ver de maneira mais detida como algumas obras 

de arte contemporâneas (este trabalho se centrará especificamente em dois cineastas: 

Philippe Garrel e Sofia Coppola) atestam para a riqueza dessas alianças. É preciso ver 

que existem nostalgias que, por carregarem em si a radicalidade irredutível da 

melancolia, são críticas. E existem melancolias de menos interesse, que em muitos 

escritos são chamadas de “nostalgia” apenas pela comodidade de manter a linha do 

quadro intacta. Mas quando os termos do quadro estão mais livres, eles perdem sua 
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bidimensionalidade mecânica e ganham uma materialidade mais complexa. Nosso 

objetivo, aqui, é não ignorá-la. 

 Pretendemos expor, à guisa de introdução ao trabalho, dois aspectos da ideia 

de nostalgia à qual esta pesquisa tentou se associar: uma nostalgia não como fácil 

paliativo ao presente, mas uma nostalgia verdadeiramente melancólica. Estes dois 

aspectos formam a base a partir da qual surgiu nosso interesse por esse termo que, em 

tantas reflexões, se resume a uma dimensão de “outro” estético e político que apenas 

reforça, por contraste, o brilho dos caminhos certos e desejáveis. Pincelemos o modo 

como a palavra aparece, por exemplo, em três autores que fazem parte do referencial 

teórico deste trabalho para, em seguida, confrontar esse modo. Não pretendemos 

contestar o conteúdo do que esses autores afirmam (com o qual, pelo contrário, 

concordamos), mas tentar matizar o uso que é feito da palavra “nostalgia” enquanto 

significante ou vocábulo mesmo dentro do discurso crítico. Jacques Rancière se põe 

contra o “discurso desencantado que compõe o avesso ‘crítico’ da ordem existente 

(...) transformações do pensamento vanguardista em pensamento nostálgico (...) o 

lugar privilegiado em que a tradição do pensamento crítico se metamorfoseou em 

pensamento do luto” (2005: 12). Já Georges Didi-Huberman, num texto em que tenta 

recuperar a importância do pensamento de Walter Benjamin onde o “modernismo 

militante parece então substituído por uma espécie de melancolia crítica que vê o 

declínio da aura sob o ângulo de uma perda” (1998: 154), não esquece uma ressalva 

importante, ao final: “essa temporalidade, essa memória, não eram arcaicas ou 

nostálgicas, isto é, desenvolviam-se de maneira crítica” (Idem: 168). Denilson Lopes 

contrapõe melancolia e nostalgia e protege a riqueza da primeira – que, fomentando 

no contemporâneo uma sensibilidade neo-barroca, articula fragmentos sem pretensão 

de totalidade – do simplismo desinteressante e totalizante da segunda: 

 

...tanto a melancolia quanto a nostalgia são corolários de uma 

escritura amorosa que estabelece uma descontinuidade entre 

passado e presente, ainda que com reações diferentes: o nostálgico 

deseja reconstituir uma continuidade e o melancólico não tem essa 

ilusão. O nostálgico deseja fazer o Éden adorado presente. Sobre o 

melancólico sempre paira o inferno da destruição, aonde quer que 

ele olhe. Para o nostálgico até a dor é lembrada com prazer. Para o 

melancólico, não há alegria que dure, nem felicidade plena, mesmo 

a serenidade vem suavedolorosa” (LOPES, 1999: 60). 
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 A primeira pergunta que podemos fazer é se o nostálgico realmente deseja 

materializar seu paraíso perdido no presente. Ora, Svetlana Boym (2001) e Pam Cook 

(2005) propõem que a própria noção de nostalgia só se tornou possível, na 

modernidade, porque o nostálgico, tragicamente, não tem tal ilusão; porque ele, mais 

do que qualquer outro, sabe e sente que o que ficou para trás irremediavelmente nunca 

voltará (veremos isso de maneira um pouco mais detalhada no Post-scriptum da Parte 

1). Podemos, então, apontar para o primeiro aspecto da nostalgia que tentamos trazer 

aqui: a nostalgia é não uma tentativa ou um desejo de fazer com que determinado 

passado retorne ao presente. Ela não quer transformar o presente, simplesmente 

porque é, antes, uma recusa radical do presente, um escape desesperado, e uma 

intuição de que a preciosidade do passado só poderá ser mantida se ele permanecer 

exatamente o que é: um passado puro, sem se corromper à mediocridade do presente. 

O nostálgico prefere não mudar o presente para que ele fique igual ao passado, mas se 

perder nesse passado como em um sonho – no limite, nunca mais voltar. Acontece 

que essa atitude perante o mundo, essa visão da vida que, em última análise, sabota a 

própria vida presente, foi por muito tempo no discurso modernista considerada 

conservadora. Não é o posicionamento deste trabalho. 

 Atentemos para um fato: justamente ao longo da formação do discurso utópico 

e radical da modernidade estética, cuja melancolia própria tinha um futuro outro no 

horizonte e nunca se deixava sujar pelo “sentimentalismo burguês” da nostalgia, que 

cismava em olhar para trás (poderíamos escalar Adorno como um de seus mais 

notáveis representantes), um outro tipo de tradição melancólica caminhava e foi se 

consolidando paralelamente. Trata-se de uma melancolia mais atroz, mais pessimista, 

mais sombria, cuja única radicalidade possível é exatamente uma espécie de recusa 

niilista do presente, o desejo incontornável de não fazer parte do aqui e agora e cujo 

único horizonte, portanto, é qualquer coisa como um brilho inatingível que havia 

ficado esquecido em longínquos e remotos lençóis do passado (Adorno certa vez 

afirmou que seu colega Benjamin – que como veremos se filia claramente a este 

segundo tipo de melancolia – tinha um “masoquismo” e uma “concepção romântica”. 

Cf. GAGNEBIN, 2012). Tal tradição não se constituiu como uma “escola” artística, 

mas como uma espécie de hereditariedade (não no sentido biológico, mas no sentido 

deleuziano que, ademais, vê a história das imagens como uma história natural – cf. 
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DELEUZE, 2009) que percorre várias “escolas” (no sentido da historiografia mais 

tradicional da arte) e cujos nós fortes podemos já ver no Romantismo mal du siècle e 

daí para o Simbolismo e o Decadentismo, passando por certas regiões do Surrealismo 

e, sim, chegando ao trabalhos de artistas contemporâneos.  

 Este segundo tipo de melancolia nunca teve medo do outro-nostalgia. Seus 

artistas, pelo contrário, se compraziam na maldição dequela hereditariedade, 

considerando-a um fardo ao mesmo tempo que um privilégio e o acesso a uma 

“sabedoria enigmática” (BENJAMIN, 2011: 146). Para eles, muitas vezes reunidos 

em grupos marginais com ares de culto ateu a Satã, era muito mais radical e 

revolucionário se refugiar em sonhos inarticuláveis, em sinais alegóricos mágicos e 

saudades inexplicáveis do que articular militâncias e pensar em ações práticas com 

vistas ao futuro. Preferiam chegar ao máximo do paradoxo que é acreditar numa 

espécie de misticismo exatamente na época que não permite a existência de nenhum: 

a moderna. Precisamente um dos primeiros desses grupos em Paris, encabeçado pelo 

poeta romântico Gérard de Nerval e conhecido como círculo boêmio da Rue du 

Doyenné, articulou a importância da noção de nostalgia para aqueles que veem a vida 

de uma perspectiva que torna intolerável a vivência nas sociedades industriais 

modernas. Tal articulação se deu sobretudo a partir da reabilitação de um pintor 

rococó do século XVIII, Antoine Watteau, até então considerado fútil pelos 

revolucionários. Na redescoberta da luz etérea, crepuscular e melancólica das imagens 

idílicas, bucólicas de Watteau e da beleza de suas cores pastéis, onde “a natureza 

torna-se uma espécie de cenário nostálgico” (ELIAS, 2005: 12), esses dandys 

obstinados
1
 puderam ensejar uma “nostalgia lírica” (Idem: 27), ao cultuar “a 

representação da galante alegria festiva, a expressão da elegância desaparecida, da 

fortuna inexprimível e nostálgica” (Idem: 54): 

 

Era um grupo de jovens artistas e escritores, românticos e 

conservadores, que procurava uma contra-imagem, um sonho, para 

compensar a rotina cinzenta e sóbria da sociedade burguesa. 

Acabaram achando o que procuravam caindo, talvez sem pensar, em 

uma restauração política, em um passado, particularmente na França 

                                                        
1
 Norbert Elias, em seu ensaio sobre a recepção da pintura de Watteau, os chama de outsiders 

(Cf. ELIAS, 2005). 
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pré-revolucionária do século XVIII
2
. Sonhavam com a alegria, com 

a beleza dos trajes que as pessoas então vestiam, com a graça e a 

elegância de suas festas, que tentavam copiar. O desprezo pelo 

rococó cedeu lugar à admiração (...) “Que tempos felizes!” escreveu 

[Nerval] mais tarde em um pequeno fragmento. “Havia bailes, 

jantares, festas de fantasia. Representavam-se velhas comédias...” 

(Idem : 42-43). 

 

 A ambiência desoladora em que viviam artistas como Nerval – que cometeu 

suicídio em 1855 – parece ligar num mesmo contínuo melancolia e nostalgia, embora 

a segunda claramente apareça como uma espécie de consequência lógica da primeira. 

A priori são dois sentimentos diferentes, pois o desespero da melancolia não 

necessariamente diz respeito a uma relação com o passado. É certo que a nostalgia 

pode, justamente, funcionar como trabalho de luto para que nos curemos dos perigos 

da melancolia. Ela sem dúvida pode fornecer o cimento para reconstruirmos o 

presente e voltar a pisar nele com mais confiança e esperança, dando um frágil sentido 

(e até mesmo alguma glória) a uma trajetória que na verdade é irrevogavelmente 

arbitrária. No entanto, na tradição nostálgica de que falamos aqui, que vem minando a 

modernidade estética até hoje – Nerval sendo um de seus primeiros representantes –, 

o fascínio pelo passado não serve para acalmar e apaziguar. Pelo contrário, ele nunca 

esquece o desespero inescapável do presente. O passado fascina pela própria 

impossibilidade de seu devir atual. O que se procura nesse passado não é um modelo 

que se possa “aplicar” ao presente. Podemos assim, por um lado, usar a palavra 

nostalgia para falar, por exemplo, daqueles norte-americanos que querem que os 

“bons tempos” da política da Guerra Fria voltem frente às atuais ameaças terroristas. 

Eles querem que o presente seja igual a um passado específico. Este passado, visto 

como coerente e cheio de sentido, seria a solução milagrosa para os problemas 

desconcertantes do hoje. Mas também, por outro lado, podemos usar a palavra para 

falar das pessoas que questionam o próprio sentido do viver pacato do presente e que 

dizem que é preciso se voltar para um passado que estava profundamente enterrado e 

esquecido, como alguém se volta obsessivamente para um mistério cuja resposta é 

impossível encontrar, não, talvez, sem riscos irreversíveis para o próprio eu atual 

                                                        
2
 Num exemplo impressionante da “hereditariedade” de que fala Deleuze, e que Benjamin 

chama de transmissão (Überlieferung), Sofia Coppola envolve-se, em 2006, exatamente 

neste mesmo passado, como veremos na Parte 2, adiante. 
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(como tragicamente descobriram Nerval e tantos outros depois dele). Esta pesquisa 

pretende chamar a atenção para esse segundo tipo de uso, normalmente deixado de 

lado, e associar o conservadorismo apenas ao primeiro (quando normalmente ele é, de 

maneira simplista, generalizado para todo e qualquer tipo de nostalgia). 

 Vejamos como Joris-Karl Huysmans, no romance que ficou conhecido como o 

breviário da decadência, Às avessas (À rebours, 1884), fala sobre a tradição 

melancólica que aqui nos interessa: a melancolia atroz que não tem medo do outro-

nostalgia
3
: 

 

Com efeito, quando a época onde o homem de talento vê-se 

obrigado a viver é insípida e estúpida, ao artista, mau grado seu, 

assedia a nostalgia de um outro século. (...) Confusos desejos de 

migração aparecem, os quais se revelam na reflexão e no estudo. Os 

instintos, as sensações, os pendores legados pela hereditariedade, 

despertam, determinam-se, impõem-se com imperiosa firmeza. 

Vêm-lhe recordações de seres e de coisas que não conheceu 

pessoalmente, e chega o momento em que se evade da penitenciária 

do seu século e vagueia, com toda liberdade, numa outra época com 

a qual, por via de uma derradeira ilusão, parece-lhe estar mais de 

acordo. Nalguns, é o retorno às épocas pretéritas, às civilizações 

desaparecidas, aos tempos mortos; em outros, é um impulso rumo 

ao fantástico e ao sonho, é uma visão mais ou menos intensa de um 

tempo por nascer cuja imagem reproduz, sem que ele o saiba, por 

um efeito de atavismo, a de épocas findas (...) [Flaubert] evoca os 

esplendores asiáticos das épocas antigas, suas jaculatórias e 

prostrações misteriosas, suas demências ociosas, suas ferocidades 

comandadas pelo tédio que provém, antes mesmo que elas tenham 

sido esgotadas, da opulência e da prece. Em De Goncourt, era a 

nostalgia do século precedente, o retorno às elegâncias de uma 

sociedade perdida para sempre (...) havia sido preciso esperar De 

Goncort, cujo temperamento era feito de lembranças, de pesares 

avivados ainda mais pelo doloroso espetáculo da miséria intelectual 

e das baixas aspirações da época, para que, não somente nos seus 

livros de História, mas inclusive numa obra nostálgica como La 

Faustin, pudesse ressuscitar a própria alma dessa época 

(HUYSMANS, 2011: 245-248). 

 

                                                        
3
 A querela que Huysmans – até a publicação de Às avessas um membro-modelo da escola 

naturalista – teve com Zola por causa desse romance (sobre o progressivo e extravagante 

isolamento de um aristocrata decadente frente ao presente medíocre da burguesia industrial) é 

uma oportunidade clara de ver como dois tipos de tradição melancólica sempre estiveram em 

confronto e em jogo na modernidade artística. Zola rejeitou o livro, que, porém, foi 

transformado – Mallarmé dando o pontapé decisivo – em obra paradigmática para o 

Simbolismo decadente de logo em seguida. (Cf. a introdução de Patrick McGuinness em 

HUYSMANS, 2011). 



13 

 

 

 

 Recapitulemos o que estamos tentando expor: existe, ao longo da modernidade 

estética e até hoje, uma tradição – uma transmissão (benjaminiana) de energias, uma 

hereditariedade cultural – desesperadamente melancólica e que enseja, nos trabalhos 

específicos de alguns artistas, a nostalgia como uma de suas características-chave. 

Queremos atentar para o fato de que este tipo de nostalgia não está vinculado ao 

conservadorismo simplista ao qual de maneira recorrente a palavra unilateralmente é 

associada, embora existam sim as nostalgias menos interessantes e com as quais é 

preciso ter cuidado (tanto estética quanto politicamente). Queremos apontar aqui dois 

aspectos deste tipo mais instigante de nostalgia (que, exatamente por ser mais 

instigante, o discurso crítico comumente se satisfaz em chama-lo, de maneira um 

pouco cômoda, de “melancolia”). O primeiro aspecto: a recusa radical do presente. 

Mas, antes de passar para o segundo, perguntemo-nos: o que é, na realidade, essa 

recusa, essa fuga do presente? Podemos aqui tentar compreendê-la de maneira mais 

profunda e matizada recorrendo aos dois paradigmas da subjetividade que Deleuze vai 

buscar em Bergson para classificar as diferenças de natureza entre dois tipos de 

imagem (cinematográfica). 

 Deleuze afirma que o término da Segunda Guerra é uma situação determinante 

para o cinema. É aí que ele torna-se capaz de conjurar, de maneira forte, um tipo novo 

de imagem, que difere profundamente – em natureza e não apenas em grau – do tipo 

precedente. Trata-se não mais da imagem-movimento de antes, mas da imagem-

tempo, e o mais importante: ela enseja um outro, novo tipo de subjetividade. Talvez o 

mais notável correlato dessa imagem seja, justamente, nossa incapacidade, enquanto 

sujeitos que se relacionam com ela, de agir, ou de permanecer no atual. Deleuze erige 

quase a qualidade de paradigma a atitude e a frase da heroína de Europa 51 (de 

Rossellini) frente a uma fábrica: “pensei estar vendo condenados”. Deleuze deixa 

claro que o filme não propõe a prisão como simples “metáfora” da fábrica capitalista; 

isso seria muito fácil, seria estar ainda nos circuitos lineares da imagem-movimento. 

Os condenados são, antes, uma espécie de alucinação onírica dificilmente explicável 

em termos racionais, uma descrição flutuante, uma lembrança involuntária, uma 

imagem virtual que revela outras camadas mais longínquas, outros lençóis de passado 

habitualmente escondidos, outras idades que se ligam à aparentemente simples ponta 

do presente (Benjamin diria “ponta do iceberg”) que é aquela mera fábrica. Segundo 
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Deleuze, em meio às ruinas da guerra, o circuito habitual, sensório-motor, da ação 

rompe-se. Como, afinal, agir frente a essa situação enorme, ininteligível, horrível 

demais? Deleuze não utiliza o termo “melancolia”, mas as semelhanças com a 

situação contemplativa do melancólico são patentes: as imagens que temos diante de 

nós deixam de ser orgânicas – relativas a uma reação que a inteligência consciente 

oferece através de movimentos – e passam a ser imagens (óticas e sonoras) puras. 

Conseguimos nos relacionar com elas não através do movimento, mas através do 

tempo; não nos interessa mais como elas agem/reagem, mas como elas duram, como 

pode ser de fato inseparável o que de direito é irrelacionável: o caráter atual e o 

virtual das imagens. A imagem-movimento engendra um tipo específico de 

subjetividade: com ela, nós percebemos, lembramos, sentimos sobretudo para agir e 

para viver o melhor que consigamos nossa vida cotidiana. É o hábito, é a vida sensata 

e para frente, é o (re)agir dentro do mundo. É outra, porém, a perspectiva da imagem-

tempo: a vida material torna-se irrelevante frente à outra vida mais ampla, a espiritual. 

“A situação puramente ótica e sonora (descrição) é uma imagem atual, mas que, em 

vez de se prolongar em movimento, encadeia-se com uma imagem virtual e forma 

com ela um circuito (...) A subjetividade ganha então um novo sentido, que já não é 

motor ou material, mas temporal e espiritual: o que ‘se acrescenta’ à matéria, e não 

mais o que a distende” (DELUZE, 2007: 63). 

 Não é o espaço, aqui, de detalhar as nuances desta reflexão de Deleuze (nos 

deteremos um pouco mais nela no capítulo sobre Garrel, à frente), mas de perceber 

como a recusa do presente, primeira característica definidora do nostálgico, pode ter 

como correlato não o conservadorismo que quer transformar o presente tendo como 

modelo um passado específico, mas pelo contrário, a radicalidade do abandono dos 

circuitos banais sensório-motores. Ora, querer modificar o presente à imagem do 

Éden perdido é ainda querer agir, é limitar o sonho nostálgico a uma função, a uma 

instrumentalidade ou aplicabilidade que pertence aos limites da imagem-movimento. 

Deleuze é muito didático quanto a isso quando se refere ao flashback do cinema 

clássico. O flashback é menos um mergulho verdadeiro no passado do que uma 

simples interrupção momentânea do presente apenas para que se retorne a ele com 

mais munição para uma (re)ação eficaz. Eis o modelo: o personagem vê-se diante de 

uma situação ou um impasse; a imagem-lembrança atua como breve suspensão – o 
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personagem lembra de um detalhe distante mas importante, que havia passado 

despercebido, e repentinamente toda a situação faz sentido – apenas para que se volte 

ao presente para a ação do desenlace e o clímax. O cinema moderno, porém, nunca 

precisou do flashback para acessar o passado. Os condenados vistos na fábrica de 

Europa 51 não ajudam a heroína a tomar uma atitude e dar sentido ao presente. Não é 

um passado que aponta linearmente para um desenvolvimento fácil – o edifício da 

fábrica não tinha sido vários anos antes uma prisão. É um passado muito mais 

profundo, é uma imagem direta do tempo (pois o flashback ou a mera imagem-

lembrança apenas revela o tempo indiretamente).  

 Esta pesquisa pretende enxergar a nostalgia da tradição estética que estamos 

sublinhando não como uma espécie de flashback que apenas permite uma volta mais 

efetiva à ação presente, mas como a recusa radical do presente em proveito de uma 

lembrança pura, de um passado mais misterioso e profundo. Esse passado não pode 

mais voltar – mas em primeiro lugar não é isso a que se almeja realmente. Não 

esqueçamos que essa nostalgia tem uma aliança essencial com a melancolia, a qual 

não acredita, absolutamente, em qualquer possibilidade de solução ou cura para o 

presente. É apenas possível sair da vida sensata e ativa do circuito sensório-motor e se 

perder – com, é verdade, o risco-limite de desaparecer – nas virtualidades puras da 

matéria que dura. Este tipo de recusa ao presente – e não a ingenuidade pacificadora 

ou o conservadorismo – é o que parece dar conta das experiências nostálgicas de 

grupos como o de Nerval. Se foi a Segunda Guerra o elemento intolerável que 

permitiu uma mudança na imagem cinematográfica, mudança que o fez vagar por 

amplos circuitos, por camadas e lençóis de passados distantes, os trabalhos de artistas 

como Nerval mostram que a modernidade ocidental já vêm sendo o campo intolerável 

onde uma certa tradição, tomada por uma melancolia atroz, vem recusando o presente 

sensório-motor e encontrando refúgio em sonhos com o passado, como bem 

descreveu, acima, Huysmans. 

 Se o nostálgico recusa o presente, é também porque ele encontra no passado 

com o qual sonha algo de melhor, de mais interessante, de preferível. É o segundo 

aspecto que queremos, aqui, destacar: o caráter atrativo do passado sonhado pelo 

nostálgico. É algo claro, acima, na descrição de Nerval dos “tempos felizes” de 

Watteau, por exemplo, ou na frase de Rancière, que rejeita o discurso que julga os 
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velhos tempos da vanguarda mais brilhantes comparados com o agora. Mas, não é 

paradoxal, tomando como ponto de partida a nostalgia mais instigante e melancólica 

da tradição artística que aqui nos interessa, considerar o passado “melhor” e não 

toma-lo como modelo para transformar o presente? Se é mais interessante, por que 

não repeti-lo, por que não imitá-lo, por que não ressuscitá-lo materialmente no hoje? 

Esta parece ser a lógica das nostalgias realmente conservadoras, simplistas ou 

ingênuas, que em última análise não abandonam uma relação sensório-motora com o 

presente e justamente por isso podem “idealizar” de modo mais acrítico a imagem do 

passado, o qual se torna cura paliativa ou frágil solução temporária. Mas, para os 

nostálgicos desconsolados que não esquecem que o presente (e o presente da tradição 

de artistas que aqui nos interessa está claramente definido: é o do reinado absoluto da 

mercadoria em todos os aspectos da vida na modernidade ocidental) está 

irremediavelmente destituído de sentido, o que significa essa sensação boa e 

prazerosa que eles podem encontrar apenas em passados muito distantes?  

 Queremos propor que o que esses nostálgicos encontram no passado é um 

caráter de experiência que o presente da modernidade é incapaz de lhes oferecer. 

Entendemos aqui “experiência” (Erfahrung) no sentido em que Walter Benjamin a 

pensa, opondo-a a Erlebnis (que pode ter como tradução “vivência”). A modernidade 

é o reino da vivência. A rapidez de sua temporalidade; o modo como a relação das 

pessoas com o trabalho produtivo torna-se alienada de maneira sem precedentes; sua 

forma de comunicação privilegiada – a informação e não mais a narração, para a qual 

não há mais paciência –; a higienização e o recalque da morte (impressionantemente 

fortes no biopoder contemporâneo); e a centralidade da mercadoria em todos os 

aspetos da vida, transformando as qualidades incomensuráveis da existência em dados 

quantitativos prontos para integrar a engrenagem do lucro e do progresso. Neste 

cenário, as pessoas têm vivências mas nunca experiências verdadeiras. É uma espécie 

de imposição absoluta do circuito sensório-motor como norma social; é a sensatez e o 

bom-senso elevados ao patamar de sabedoria, como atesta a extravagante descrição de 

Huysmans: “...era, enfim, a imensa, a profunda, a incomensurável pulhice do 

financista e do novo-rico esplandecendo, qual um sol abjeto, sobre a cidade idólatra 

que ejaculava, de bruços, cânticos impuros ante o ímpio tabernáculo dos bancos!” 

(HUYSMANS, 2011: 286). Estamos muito longe do contexto social que possibilitava 
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a verdadeira experiência (cf. BENJAMIN, 1996: 197-221): da temporalidade lenta do 

trabalho manual; da autoridade de quem está prestes a morrer e tem algo a transmitir; 

da narração que não quer dar uma explicação definitiva às coisas; das histórias 

estranhas contadas por quem veio de uma longa viagem através de lugares muito 

distantes (a tendência da modernidade é diminuir a distância entre os lugares e 

padronizá-los através das leis do dinheiro). O próprio Benjamin já foi acusado de 

nostalgia por causa dessa descrição – ou lamento – de uma época onde a experiência 

era possível realmente. Mas ninguém menos ingênuo do que Benjamin nesse sentido: 

ele não tem qualquer ilusão de que uma época com essas características possa ser 

reproduzida no horizonte da modernidade ocidental. Ele nunca conclamou o retorno a 

esses tempos idos; ele tem convicção de que as mudanças em nosso modo de vida e 

em nossa percepção sensória foram fundamentais e são irreversíveis. O que se deve 

perguntar então é como reencontrar a experiência numa época onde “suas ações estão 

em baixa”. Foi exatamente este questionamento que levou Benjamin a bem cedo se 

interessar por uma figura singular: o melancólico – aquele para o qual, 

desesperadamente, não basta o progresso como narrativa do viver. Para ele, o dinheiro 

não é suficiente como fim último do existir. Ele vê a configuração social da 

mercadoria como uma encenação arbitrária e sem sentido. De maneira insaciável, ele 

não tolera a sensatez do presente e não se satisfaz com a substituição da experiência 

pela vivência. 

 

Que sentido teria a vida humana se nem a fé, como no calvinismo, 

precisava ser posta à prova? Se por um lado a fé era nua, absoluta, 

eficaz, mas por outro as ações humanas não se podiam distinguir? 

Não havia resposta para isto, a não ser na moral dos humildes – 

“fidelidade nas coisas pequenas”, “levar uma vida honesta” – que 

começou a difundir-se por essa época e se contrapunha ao taedium 

vitae das naturezas mais sofisticadas. Pois aqueles que meditavam e 

iam mais fundo viam-se na existência como num campo de ruínas 

preenchido por ações não concluídas e inautênticas (BENJAMIN, 

2011: 144). 

 

 Podemos enxergar dentro desse quadro o interesse de Benjamin por um 

melancólico por excelência na modernidade, Charles Baudelaire. Em suas pesquisas 

sobre ele, Benjamin atenta para um paradoxo aparentemente insolúvel: por que 

Baudelaire é tão fiel a sua época, impregna de tal maneira seus escritos de 
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modernidade e no entanto sua obra principal – as Fleurs du mal – é escrita num 

formato antiquado e estranho a essa mesma modernidade: a poesia lírica (forma que 

tem suas raízes numa época que já acabou)? Benjamin assim identifica dois “polos” 

na estética baudelairiana: o spleen ou a melancolia atroz e, paradoxalmente andando 

de mãos dadas com ela, a imagem de um ideal, embora distante e inalcançável: “O 

livro Spleen et Idéal é o primeiro do ciclo de Fleurs du mal. O ideal proporciona a 

força da lembrança; o spleen lhe opõe a horda dos segundos. É seu imperador, como 

Belzebu é imperador das moscas” (BENJAMIN, 1975: 55). Baudelaire escreveu 

quatro poemas intitulados “Spleen”. Um deles parece, de maneira fiel ao título, 

resumir a situação desesperadora do melancólico sem saída no mundo moderno: 

 

Sou como um rei sombrio de um país chuvoso, 

Rico, mas incapaz, moço e no entanto idoso, 

Que, desprezando do vassalo a cortesia, 

Entre seus cães e os outros bichos se entedia. 

Nada o pode alegrar, nem caça, nem falcão, 

Nem seu povo a morrer defronte do balcão. 

Do jogral favorito a estrofe irreverente 

Não mais desfranze o cenho deste cruel doente. 

Em tumba se transforma o seu florido leito, 

E as aias, que acham todo príncipe perfeito, 

Não sabem mais que traje erótico vestir 

Para fazer este esqueleto enfim sorrir
4
. 

(...) 

(BAUDELAIRE, 2006: 273). 

 

No entanto, em outro desses poemas, sob o mesmo título de “Spleen”, uma outra 

faceta desse melancólico perdido é revelada: 

 

Eu tenho mais recordações do que há em mil anos. 

 

Uma cômoda imensa atulhada de planos, 

Versos, cartas de amor, romances, escrituras, 

Com grossos cachos de cabelo entre as faturas, 

Guarda menos segredos que meu coração. 

É uma pirâmide, um fantástico porão, 

E jazigo não há que mais mortos possua. 

- Eu sou um cemitério odiado pela lua, 

Onde, como remorsos, vermes atrevidos 

Andam sempre a irritar meus mortos mais queridos. 

Sou como um camarim onde há rosas fanadas, 

                                                        
4
 Todas as traduções de Baudelaire aqui citadas são de Ivan Junqueira. 
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Em meio a um turbilhão de modas já passadas, 

Onde os tristes pastéis de Boucher
5
 desbotado 

Ainda aspiram o odor de um frasco destampado. 

(...) 

(Idem: 271). 

 

 Notavelmente, Baudelaire dá prosseguimento à tradição dos nostálgicos 

melancólicos e modernos que nos interessa aqui. O sonho e o fascínio com o passado 

é um correlato claro da sua cruel situação atual – é o ideal correlato do spleen – mas 

nunca é uma cura. Pelo contrário, esse passado sedutor permanece infinitamente 

distante e nunca chegará de fato a nós. A leitura de Baudelaire por Benjamin deixa 

claro que tal passado nunca poderá pertencer à história, à nossa corrompida e banal 

história, porque faz parte de uma espécie de pré-história mais fundamental, rica e 

misteriosa. No entanto, apenas aqueles que não toleram o presente podem atentar para 

essa pré-história, porque dela precisam desesperadamente, como uma remota 

possibilidade de última salvação. O melancólico sabe que desse passado só 

alcançamos imprestáveis migalhas, velozes ressonâncias ou reflexos, como 

relâmpagos, as Correspondances (categoria central, de acordo com Benjamin, da 

estética de Baudelaire): “As Correspondances são as datas da lembrança. Não são 

datas históricas e, sim, datas da pré-história” (BENJAMIN,  1975: 54). Os tempos 

mais felizes que o nostálgico lamenta e, como ele próprio sabe, nunca possuirá, têm 

um caráter de experiência totalmente alheio à nossa vivência sensório-motora. A 

inteligência e a consciência racional em vão se esforçarão em tentar convocá-los. 

Assim Benjamin analisa o poema A vida anterior: a nostalgia de Baudelaire não quer 

materializar um passado-modelo no presente. Sua própria condição de possibilidade é 

saber que o passado é inencontrável. O ideal dessa época longínqua e perdida está 

bloqueado por um véu de lágrimas – as lágrimas desconsoladas do presente:  

 

As imagens de grutas e de plantas, de nuvens e de ondas evocadas 

no início desse soneto [La vie antérieur], emergem da cálida névoa 

das lágrimas que são lágrimas de nostalgia (...) O passado murmura 

                                                        
5
 A referência às cores desmaiadas de Boucher – pintor da mesma geração de Watteau – 

mostra a curiosa continuidade, em Baudelaire, do motivo da nostalgia rococó. É possível vê-

la também em outros poemas, como em O frasco: “Pensamentos dormiam, ninfas 

moribundas,/ A fremir com doçura em meio às trevas fundas,/ E as asas distendiam para 

alçar-se, estriadas/ De azul e rosa, ou de ouro arcaico laminadas (...)” (BAUDELAIRE, 2006: 

213). 
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nas correspondências; e a experiência canônica das mesmas tem 

lugar numa vida anterior (...) O que faz insaciável o prazer do belo é 

a imagem do mundo anterior que Baudelaire diz coberto com o véu 

das lágrimas de nostalgia (BENJAMIN, 1975: 55-58). 

 

 É nesse paradoxo violento que Benjamin enxerga a importância da obra de 

Baudelaire: ela conjura as flores que conseguiram, não obstante, brotar no mal. O 

melancólico é aquele que tem a aguda consciência da pobreza de nossa vivência atual 

e da nossa impossibilidade de experiência, mas ele é o único que, sofrendo de uma 

angústia atroz, não consegue se satisfazer com isso. O melancólico apresenta uma 

espécie de cólera preciosa, “um aprofundamento continuado da sua intenção”. 

(BENJAMIN, 2011: 145). Ele é portanto a última esperança, o único que pode achar, 

na desolação do hoje, um caminho inusitado para um novo tipo de experiência ainda 

desconhecido, para uma flor rara e de nova espécie: “Não há consolo para quem já 

não pode fazer mais nenhuma experiência. Mas é exatamente tal incapacidade que  

constitui a essência íntima da cólera (...) A cólera mede por suas explosões o ritmo de 

segundos, ao qual está subjugado o melancólico (BENJAMIN,  1975: 55-56). 

Agamben reforça essa linha de pensamento: “Toda a poesia de Baudelaire pode ser 

entendida, nessa perspectiva, como uma luta mortal com a acídia e, ao mesmo tempo, 

como uma tentativa de invertê-la em algo positivo” (AGAMBEN, 2007: 24).
6
  

 O passado ideal e inacessível com o qual o nostálgico sonha possui uma 

ressonância enigmática do que pode vir a ser essa nova possibilidade de experiência. 

Apenas a insatisfação generalizada do melancólico pode quebrar as imagens-

movimento orgânicas da ordem atual – o “tédio é o pássaro de sonho que choca os 

ovos da experiência” (BENJAMIN, 1996: 204) – e, através de um mergulho profundo 

no passado, seguir rastros sutis, semelhanças longínquas, ecos dificilmente 

perceptíveis, familiaridades distantes que podem ser o avesso de experiência que 

nossa vivência cinzenta, talvez, esconda em si. O prazer que há nessa nostalgia 

melancólica não é uma idealização ingênua que quer igualar o presente a um passado 

melhor, mas uma espécie de sabedoria enigmática, de um poder mnemônico que 

tateia caminhos guiado por aqueles que não se contentam com a mediocridade do 

                                                        
6
 Norbert Elias dá o nome de utopia do medo a essa frágil esperança que certa tradição de 

aristas da modernidade estética encontrava apenas na melancolia: “Embora o desespero não 

fosse novidade, era novo o fato de ele ser considerado valioso e importante” (ELIAS, 2005: 

47). 
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império da mercadoria. Para estes, tudo pode se transformar numa alegoria que faz 

com que os elementos mais habituais de um cotidiano orgânico sejam portais para 

lençóis do passado nos quais há muito o que descobrir: 

 

Paris muda! mas nada em minha nostalgia 

Mudou! novos palácios, andaimes, lajedos, 

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria. 

E essas lembranças pesam mais do que rochedos. 

(...) 

(BAUDELAIRE, 2006: 303). 

 

 É a essa sabedoria misteriosa – essa busca desolada por um eco de experiência 

– que parece ter dado continuidade, no século XX, outro artista dessa tradição 

melancólica de nostálgicos: Marcel Proust. A certa altura de À sombra das raparigas 

em flor (1919), segundo volume de Em busca do tempo perdido, Proust descreve o 

sentimento que uma sonata do compositor fictício Vinteuil – e especificamente uma 

“frase” em particular desta sonata – desperta em Charles Swann, quando ela é 

executada em sua sala de estar. Swann conhece bem aquela peça: ela embalou, 

tempos atrás, seu atribulado romance com Odette, agora sua esposa, na época em que 

eles se encontravam com amigos em restaurantes do Bois de Boulogne. Quando 

Swann tenta expressar esse sentimento, porém, ele não transforma a sonata numa 

“personagem” dentro da sua história de amor, agora consagrada, com Odette, como 

fazem os casais que elegem uma música “sua”, que “marcou” (geralmente o início da) 

sua história, que tende a ser transformada, por eles, numa espécie de narrativa 

romanesca e óbvia. Swann, pelo contrário, admite que de alguma forma a frase lhe 

lembra apenas de “folhagens noturnas” do Bois e não de sua história com Odette e 

que, paradoxalmente, por isso mesmo a emoção que ela lhe desperta é mais forte, 

estranha e indefinida:  

 

Mas por outras frases de Swann, compreendi que essas folhagens 

noturnas eram simplesmente aquelas debaixo das quais ouvira por 

muitas noites, em vários restaurantes, a pequena frase [da sonata]. 

Em vez do sentido profundo que Swann tantas vezes lhe pedira, o 

que a frase lhe trazia eram folhagens arranjadas e pintadas em torno 

dela (e que ela lhe dava o desejo de rever porque parecia ser uma 

coisa interior a essas folhagens, como uma alma), era toda uma 

primavera que não conseguira gozar outrora, porque, febril e 

mortificado [por causa de Odette] como estava, faltava-lhe então o 



22 

 

 

 

bem-estar necessário e que ela lhe havia guardado, como se 

preparam, para um doente, as boas coisas que ele não pode comer. 

(...) 

- Que bonito é no fundo – disse Swann – que o som possa refletir, 

como a água, como um espelho... E note que a frase de Vinteuil só 

me mostra as coisas a que eu não prestava atenção naquela época. 

De meus cuidados, de meus amores daquele tempo, ela nada mais 

me recorda: fez uma troca (PROUST, 2006: 98-99). 

 

A própria Odette parece desapontada com essa auto-análise que Swann faz de seu 

próprio sentimento: “- Charles, parece-me que não é muito amável para mim isso o 

que está dizendo” (Idem: 99). Às vezes, um som, um velho objeto esquecido, uma 

fotografia, um cheiro, uma ruína nos conduz, como se nos puxasse pelas mãos, ao 

passado. Mas esse passado, dolorosamente, não é aquele habitual, conhecido das 

narrativas claras que construímos para nós mesmos ao tentar dar um frágil sentido à 

nossa própria trajetória pessoal. É algo mais forte, totalmente estranho, como um país 

estrangeiro onde as pessoas fazem coisas diferentes
7
; como, de fato, um outro mundo. 

Um mundo que, no passado, pode não ter sido descoberto, explorado, desenvolvido, 

ou imediatamente percebido por nós, mas que nossa memória de algum modo 

guardou “como se preparam, para um doente, as boas coisas que ele não pode comer”. 

É nesse mundo estranhamente familiar, evocado no tédio da vivência moderna, que 

podem jazer, de maneira frágil, as cifras mnemônicas de uma experiência inaudita. Só 

quem recusa radicalmente o presente sensório-motor e assume o novo tipo de 

subjetividade identificado por Deleuze – aquele ligado ao tempo e ao espírito (como 

Swann se liga à alma das folhagens) – pode acessar esse mundo novo. 

 Assim, os dois aspectos da nostalgia que aqui fixamos – a recusa ao presente e 

o fascínio por um passado de alguma forma “mais rico” – podem resultar sim nas 

atitudes e posições acríticas às quais a palavra é de maneira geral associada. Mas 

podem também ser traduções de uma recusa da sensatez medíocre do presente 

sensório-motor e da busca desesperada pela possibilidade de uma experiência num 

contexto cuja principal marca é sua escassez. Podem existir, portanto, dois tipos de 

nostalgia. O segundo tipo é o mais instigante: ele possui alianças estreitas e profundas 

com a melancolia (como o ideal é inseparável do spleen em Baudelaire) e vem sendo 

                                                        
7
 Remetemos aqui à célebre frase do início do filme The go-between (1970), de Joseph Losey 

(a qual já constava no romance homônimo de L. P. Hartley no qual o filme foi baseado). 
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um elemento importante em toda uma tradição de artistas ao longo da modernidade 

estética. Vários personagens da tradição literária nos ajudaram nesta introdução. É 

hora de ver como dois cineastas contemporâneos engendram este tipo de nostalgia. 

 Escolhemos Philippe Garrel e Sofia Coppola por causa da forma com que o 

passado aparece em suas obras. É sempre uma forma nostálgica, não-cronológica e 

não-linear, através da qual não se sabe exatamente onde começa o sonho e onde 

termina a lembrança, como se esse passado trouxesse à tela algo daquela pré-história 

que Benjamin identifica nas correspondances de Baudelaire. É também uma forma 

que nunca deixa de ser crítica: é uma nostalgia melancólica, angustiada, desesperada. 

Garrel e Coppola são, ambos, estetas. O cinema deles não equivale à quantidade de 

seus filmes, mas ao caráter de projeto estético que esses filmes vêm desenvolvendo e 

do qual faz parte, notavelmente, essa forma nostálgica de se relacionar com o 

passado. Acreditamos que é preciso estudar esses projetos de maneira mais detida. 

Garrel e Coppola são, também, dois fortes representantes, no presente, da tradição 

cujas características pincelamos aqui. A nostalgia é um elemento sempre presente nos 

filmes dos dois, quase como uma “qualidade” ou uma aspecto fantasmático das 

imagens e dos sons. Nosso recorte aqui, porém, se deterá nos filmes em que tal 

característica é trabalhada de maneira mais direta e efetiva: no caso de Garrel, em 

Sauvage innocence (2001) e Les amants réguliers (2005), nos quais ele tenta evocar 

de maneira mais sistemática e ostensiva certas qualidades da geração que lutou no 

maio de 1968; no caso de Coppola, o retorno romântico e crítico ao século XVIII e, 

ao mesmo tempo, à geração pós-punk em Marie Antoinette (2006). Por um lado este 

trabalho irá se deter nas singularidades e especificidades – portanto em dois capítulos 

diferentes separados – dos trabalhos de cada um. São dois artistas muito diferentes, e 

cujas mise en scènes alcançam resultados muito próprios. Por outro lado, a 

contribuição desta pesquisa é não esquecer que os dois pertencem incontestavelmente 

a uma mesma e longa tradição, mesmo que seus filmes sejam comumente analisados 

pela crítica a partir de duas limitações: os dois contextos particulares de origem desses 

cineastas em termos de geografia (a França e os Estados-Unidos) e em termos de 

cinema (o pós-nouvelle vague e o cinema “de arte” norte-americano contemporâneo). 

 A distinção entre dois tipos de nostalgia não é nossa. Ela está presente 

originalmente na pesquisa de Svetlana Boym (2001), que classifica, por um lado, o 
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que ela chama de nostalgia restauradora – que tenta ingênua e conservadoramente 

restaurar, no presente, um passado que seria a cura para os problemas atuais – e, por 

outro, a nostalgia reflexiva – uma nostalgia que se centra na perda, na lamentação e 

no mistério da distância e que, portanto, “tem elementos do luto e da melancolia” 

(BOYM, 2001: 55). A nostalgia reflexiva tem consciência da impossibilidade de 

ressuscitar o passado e é, portanto, crítica. Este trabalho pretende contribuir para uma 

maior compreensão deste segundo tipo de nostalgia. Tal nostalgia teria o poder de 

transformar em alguma medida o presente? Não ousamos responder definitivamente a 

essa pergunta. A única transformação garantida por essa nostalgia melancólica é, de 

fato, a quebra do circuito sensório-motor que torna o presente um campo de forças 

orgânico. O que é certo, porém, é que ela é uma prova de que há ainda aqueles que 

resistem à linearidade mecânica e progressista que é a norma para a vida nas 

configurações sociais desde os primórdios industriais da modernidade até o biopoder 

global de hoje. 
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Nostalgia em dois filmes de Garrel 

  

 Philippe Garrel parece demonstrar, com seu cinema, que sempre desejou estar 

em outro lugar que não aqui. Sua melancolia inquebrável, característica permanente 

de todos os seus filmes, atesta para uma relação difícil, no limite do intolerável, com o 

mundo atual. Garrel é um condenado no próprio presente. Ao contrário do preto-e-

branco contrastado de Murnau, com quem ele é comumente comparado e no qual o 

branco é sempre a salvação milagrosa à qual é possível chegar, o branco cruel de 

muitos de seus filmes “dissolve os corpos à maneira de um ácido [e] não é menos 

perigoso que o preto que os engole” (GARREL; LESCURE, 1992: 22, tradução 

nossa). Os personagens de Garrel estão sempre “num limbo, à espera, à procura de 

uma salvação” (ALPENDRE, 2007). Eles são “quietos demais, as palavras que usam, 

estranhas demais, nenhum lembra como julgar, eles fazem parte de um mundo onde 

todos devem ser bons (o caráter angélico de Garrel, segredo para ninguém) e que deve 

existir em algum lugar mas nunca realmente onde se está” (DANEY, 1998, tradução 

nossa). São, tal como os descreve Jean Douchet em seu prefácio ao livro de 

entrevistas entre Garrel e Thomas Lescure, “artistas, boêmios que desprezam 

manifestamente o dinheiro e os valores burgueses (...) habitam, num torpor, um 

mundo que lhes é insuportável. Tendo renunciado a muda-lo, eles fogem dele com a 

ajuda desses meios radicais que são a loucura, a droga ou o suicídio” (GARREL; 

LESCURE, 1992: 23, tradução nossa). Segundo Jean-Luc Godard em seu prefácio 

para o mesmo livro, em Garrel, mesmo “quando o dia é filmado, é a noite que fala” 

(Idem, 12, tradução nossa). Em plena década de 60 do século XX, quando começa a 

filmar, Garrel demonstra quão atual é aquela condição que muitos pensadores 

associam apenas a um contexto que já passou – à ascensão da sociedade capitalista 

industrial no começo do XIX: a condição desesperada de recusa a essa sociedade, que 

teria gerado nas artes movimentos melancólicos como o decadentismo ou o 

simbolismo. Porém, se o capitalismo se encaminha para uma etapa radicalmente 

diferente da industrial após a Segunda Guerra, a possibilidade da experiência 

(Erfahrung) – de acordo com Walter Benjamin, o verdadeiro motivo para a recusa do 

presente por parte dos artistas de movimentos como esses – entra, se isso é sequer 

possível, numa baixa ainda maior. Se a morte – cuja autoridade, em contextos sociais 
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passados, Benjamin elege como elemento fundamental que torna a transmissão de 

experiências algo possível – era como que recalcada nas metanarrativas otimistas de 

progresso técnico que dominavam a época industrial, o que dizer a respeito dela no 

biopoder contemporâneo e em seus discursos sorrateiramente autoritários sobre o 

valor irrecusável da vida? A morte “se constitui até hoje em tabu, em medo. ‘Hoje, é 

menos o sexo que incomoda ou amedronta, mas a dor permanente, o cadáver 

potencial que nós somos. Quem quer olhá-los de frente?’” (LOPES [citando 

Kristeva], 1999: 10). A melancolia baudelairiana de Garrel e sua recusa ao presente 

não são, assim, anacrônicas. E quando se enxergam aqueles artistas do XIX menos 

dentro de “escolas” ou movimentos autônomos e finitos e mais dentro de uma 

tradição ou transmissão (Überlieferung) estética, é mais fácil ver como Garrel – cuja 

obra sempre teve na morte uma categoria central
8
 – seria algo como um continuador 

da força deles no presente. 

 

Numa época como a atual, que valoriza o otimismo, o “pensar 

positivo” a qualquer preço, em que o hedonismo ressurge associado 

à centralidade da juventude como categoria transetária de consumo 

e de valor, a melancolia não deve ser reduzida à fraqueza, 

impotência ou a um conformismo apocalíptico (...) a melancolia se 

constitui como perspectiva, experiência, sensibilidade centrada na 

morte, como categoria existencial, e na catástrofe, como categoria 

social (LOPES, 1999: 21). 

 

 E, exatamente igual a muitos dos artistas dessa tradição melancólica, os 

caminhos da nostalgia, como fuga do atual na virtualidade mais rica, em termos de 

experiência, de lençóis e camadas do passado, não são estranhos à estética de Garrel.  

Aqui, iremos nos deter em dois de seus filmes em que, justamente, esses caminhos 

são colocados de maneira mais direta: Sauvage innocence (2001) e Les amants 

réguliers (2005). São duas obras, como veremos a seguir de maneira mais detida, com 

estratégias estéticas muito diferentes e ao mesmo tempo com alguns pontos de contato 

                                                        
8
 Em dois filmes – Le coeur fantôme (1996) e Un été brûlant (2011, seu trabalho mais 

recente) – Garrel encena, curiosamente, quase que de maneira exata a autoridade da morte de 

que fala Benjamin no texto O narrador: em ambos, em leitos de morte, os protagonistas 

conversam, no primeiro caso com o pai, no segundo com o avô, ambos bem mais velhos (e 

interpretados por Maurice Garrel – pai do próprio cineasta), e eles lhes dão conselhos pouco 

inteligíveis de maneira racional mas com uma carga emotiva quase intolerável. Num caso, é o 

pai que está à beira da morte; no outro, o neto. 
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e semelhança. É possível dizer que ambos têm uma espécie de “objetivo” em comum: 

neles, Garrel se propõe a evocar algo de muito valioso – uma atmosfera, uma 

qualidade, um não sei quê
9
 – de uma época que já acabou, a saber: a da geração 

jovem que se rebelou na Europa do final dos anos 60 (sobretudo na Paris de 1968).  

 Do mesmo modo que não se pode separar a obra de Garrel em fases sem 

deixar de perceber algo como uma singularidade fundamental que permanece ao 

longo de toda ela – pois trata-se de “diferentes momentos que frequentemente se 

fazem eco e se articulam de forma bastante complexa” (GARREL; LESCURE, 1992: 

26, tradução nossa) – sem dúvida há algo como uma “qualidade nostálgica” diluída 

em muitos outros trabalhos de Garrel que não os dois aqui escolhidos. Por exemplo, 

nos filmes do que, na década de 70, se denominou “fase Nico” ou período 

underground: aqueles desertos, prédios em ruínas e paisagens indefinidas, aquela luz 

bruxuleante, os planos-sequência longos, lentos e dilatados, as músicas de Nico (atriz 

e colaboradora dos filmes dessa fase, com quem Garrel travou um intenso 

relacionamento amoroso) contendo um quê de exotismo e aqueles figurinos – em que 

época eles nos situam? Século XVIII? Idade média? Antiguidade? – tudo contribui 

para uma espécie de indefinição temporal lânguida, sedutora, hipnótica. Não estamos 

mais no presente, e sim num tempo infinitamente mais rico e interessante. A dita 

“fase narrativa” de Garrel também está repleta de personagens nostálgicos: perto do 

final de Liberté, la nuit (1983), as rugas do rosto de Maurice Garrel emprestam ao 

protagonista um peso intolerável do passado (ele lembra das lutas políticas em que se 

envolveu e de sua esposa assassinada) e conclui num sussurro vindo de um devaneio 

balbuciante: “é preciso encerrar a nostalgia”
10

. Em Le coeur fantôme (1996), a 

namorada mais jovem do protagonista, apaixonada, grita para ele (sempre assombrado 

em sonhos por amantes do passado, uma morta, a outra, uma prostituta que ele não 

                                                        
9
 A expressão “je ne sais quoi” ganhou importância estética com o movimento romântico no 

século XIX (para o qual a nostalgia sempre exerceu um forte fascínio desde o início). Cf. 

ECO, U (Org.). História da beleza. Rio de Janeiro: Record, 2004: 299-328. 

 
10

 Além disso, há no filme outro aspecto nostálgico. O personagem de Maurice tem como 

amigos artistas de feira que fazem teatro de marionetes. Em entrevista, Garrel afirma ser essa 

uma de suas lembranças de infância mais fortes: seus pais sempre estiveram envolvidos com 

grupos de artistas marginais (no sentido mais econômico da palavra) e ele recorda o encanto 

que lhe causavam as marionetes com as quais esses amigos trabalhavam (Cf. GARREL; 

LESCURE, 1992). 
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pôde “salvar”) um comentário bergsoniano: “não suporto mais essa sua nostalgia! Eu 

me sinto como o último dígito de uma soma enorme”.  

 Porém, é nos dois filmes aqui analisados que Garrel encara de maneira mais 

direta a nostalgia. Esta, neles, vai bem além do drama de um personagem específico 

ou da indefinição temporal da fase underground para se firmar como o desejo de 

evocar algo bem específico: certa radicalidade de toda uma geração de jovens do fim 

dos anos 60.  

 Talvez a nostalgia desses dois filmes dos anos 2000 tenha se originado mais 

diretamente, porém, muito antes, em um trabalho de 1984 encomendado a Garrel pela 

televisão francesa. Um canal, ao preparar uma espécie de “homenagem” ao maio de 

68, pediu a Garrel que juntasse numa espécie de documentário algo do material que 

ele havia filmado naquela época, antes de realizar seu primeiro longa-metragem. 

Garrel montou, assim, o registro arquivado que ele havia feito entre 1966 e 67 de três 

expressões da contracultura de inspiração beat: o Living Theatre, grupo anarquista de 

teatro, um concerto do Donovan e os membros do The Who trabalhando em um 

estúdio de gravação. A estratégia de Garrel com relação a esse documentário já diz 

muito de como ele, muitos anos depois, tentou novamente evocar, em Sauvage 

innocence e Les amants régulies essa época de rebeldia jovem. Garrel não mistura 

esses três registros alternadamente, de modo a amarrá-los numa conclusão discursiva 

fechada e fácil para o espectador. Pelo contrário, essas três expressões da 

contracultura simplesmente se sucedem, no filme, uma depois da outra, sem nenhum 

interesse em montá-las de forma “pouco cansativa”. Garrel, participante ativo em 68, 

não tem nenhuma declaração de “autoridade” para transmitir sobre tudo aquilo (ao 

contrário talvez das expectativas do canal francês). Ele se insere no próprio 

documentário não através de uma voz off explicativa e sábia, mas de duas maneiras: 

primeiro, por meio de imagens dele próprio filmadas na época. De cabelos longos e 

muito magro, olhando por uma janela ou manuseando uma câmera, já percebemos 

nesses registros o plasmar de sua sensibilidade romântica, reforçada pela voz do 

próprio Garrel, em 1984, recitando um poema que é um lamento nostálgico: “todo 

mundo tem razão quando tem vinte anos”. Garrel afirma, desse modo, que algo 

aconteceu, naquela época, de muito verdadeiro (“todo mundo tem razão”), e palavras 

não parecem bastar para descrevê-lo. Segundo, entremeando as imagens de arquivo, 
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Garrel filmou a ele próprio, em 1984, prostrado com grandes fones de ouvido e uma 

expressão pensativa e intrigada. Desse modo ele estabeleceu uma espécie de 

contracampo aos registros que ele montou. Esse contracampo não é a representação 

de alguém que já sabe o que responder ao que aqueles registros parecem propor mas 

que, pelo contrário, os escuta como se estivesse diante de um mistério insondável e 

complexo. De fato, os fones de ouvidos são significativos, e dão sentido à ordem 

escolhida na montagem do arquivo: se os membros do Living Theatre (1º registro 

mostrado) dão entrevistas esbanjando o vocabulário anarquista quiçá “datado” da 

época, as letras do concerto de Donovan (2º) – isto é, quando se consegue escutá-las 

claramente pois os sons dos outros instrumentos sempre parecem se sobrepor a elas, a 

voz do cantor sendo mais um elemento em si do que um meio para transmitir 

mensagens – são bem mais ambíguas e ricas; por fim, a gravação do The Who (3º) 

não tem letra e a câmera parece tentar acompanhar o ritmo apenas do som do rock. Se 

aquelas imagens são em si nostálgicas (por causa das roupas, dos cabelos, da música e 

da própria textura do filme em preto-e-branco), Garrel desarma os preconceitos dos 

quais porventura o espectador poderia se utilizar para se relacionar com elas e 

conclama a percepção dos elementos mais materiais e enigmáticos daquelas imagens, 

através do caráter temporal e difícil de fixar do som. O documentário, assim, cria uma 

espécie de mise en scène do som ou energia dissipados: seu título é Les chemins 

perdus. Os corpos que vemos não estão ali para significar algo muito claro; antes, 

parecem concentrar a energia de um ritual estranho que teve lugar no fim dos anos 60 

e, logo em seguida, acabou. Para onde foi essa energia dissipada e misteriosa, que se 

perdeu no tempo? 
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Les chemins perdus – Garrel jovem em fins dos anos 60; entrevista com integrante do Living 

Theatre; concerto de Donovan; The Who em estúdio; Garrel com fones de ouvido em 1984: som 

dissipado: 
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 Sauvage innocence 

 

 Em Sauvage innocence Garrel se propõe a desenhar o presente como uma 

paisagem desoladora e melancólica: a vida mensurada, em todos os seus aspectos, 

pelo dinheiro. O herói do filme é François, cineasta cujas obras estão à margem do 

circuito comercial lucrativo e tem dificuldades para conseguir financiamento para o 

seu novo projeto. Garrel demonstra ostensivamente ter consciência de que, no 

presente, as ações da experiência estão em baixa. Em 2001, ano de lançamento do 

filme, estamos muito longe da ascensão do capitalismo industrial, contexto social que 

Benjamin elegeu como o solo venenoso do qual dificilmente poderia brotar uma 

experiência verdadeira. No entanto, a dificuldade que François encontra para realizar 

seu filme mostra que, mais do que nunca, são as informações “úteis” ou as fórmulas 

médias do bom-gosto fácil aquilo que é ainda privilegiado nos processos de produção 

cultural da etapa corrente do capitalismo; e o desejo de experiência que está no seio 

da própria prática artística – em contraposição a uma cultura que se tende a se 

confundir com a barbárie – é sistematicamente desvalorizado. Nesse quadro 

desolador, não apenas a arte em si perde importância: os próprios artistas parecem ter 

esquecido como praticá-la. Numa conversa que François tem com um possível 

financiador fica claro que para Sauvage innocence não basta pintar o contemporâneo 

como o frio império do dinheiro: o próprio campo das artes corre o risco de se tornar 

um clichê patético de si mesmo, com todos os tiques de grandiloquência a que o 

condena uma sociedade como a nossa. “Eu sei que para você, François, este roteiro é 

uma mera página em branco. O verdadeiro filme está no momento das câmeras 

funcionarem”, o possível financiador reproduz assim uma espécie de discurso 

“oficial” de uma cinefilia esclerosada e, quando François lhe conta sobre o que é seu 

novo projeto, ele conclui de maneira rápida e desconcertante: “magnífico... soberbo, 

até”. O próprio François não escapa de ser um personagem ridículo dentro desse 

campo, com suas afetações e o tom romanticamente exagerado de pensamentos como 

o da frase: “todo dinheiro é manchado de sangue. O capitalismo, por exemplo, mata 

criancinhas na Índia”. Sem dúvida, a inocência selvagem do título pertence a 

François: ele é um dos últimos que possui a ilusão, ridícula e obstinada, de que algum 

traço de experiência possa ser, ainda, possível. Sauvage innocence apresenta, assim, 
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uma espécie de humor melancólico ou ironia incontornável e cruel, até mesmo com 

seu protagonista – o presente está, de fato, no limite do intolerável. 

 Mas a força da mise en scène de Sauvage innocence reside no seio de um 

paradoxo. Contra esse cenário condenado e desesperançado, Garrel justapõe outra 

coisa: algo como uma vaga atmosfera de salvação que talvez seja possível sentir, de 

maneira muito sutil, vinda de muito longe. O filme é 

 

uma fábula que cultiva o paradoxo com um humor desesperado e 

uma frágil poesia (...) uma pulsão ao mesmo tempo mortuária e 

salvadora (...) Paradoxo: este conto filosófico no qual Garrel zomba 

de si mesmo com uma saúde tranquilizante – mesmo se o filme é 

como sempre assombrado por uma melancolia profunda e 

inalterável – é também e sobretudo um objeto que reafirma, com 

uma certeza e poesia raras, o extraordinário poder de evocação, 

quase mediúnico, do cinema. O preto-e-branco, matéria de 

predileção do cineasta Garrel (mesmo se ele também assinou 

magníficos filmes em cores...) é aqui a cor do luto mas também do 

romanesco” (JOUSSE, 2001: 20-21, tradução nossa). 

 

 Através, então, de quais elementos Garrel atinge esse frágil caráter 

“romanesco” e “poético” de salvação em meio a uma paisagem tão melancólica? 

Antes de tudo, através de como opera a direção de fotografia (assinada por Raoul 

Coutard) – elemento que, no geral, nunca é secundário na estética de Garrel. Com 

efeito, se o mundo é uma paisagem desolada e sem sentido, a beleza de como esse 

mundo é filmado – os contrastes pictóricos, a variação dos cinzas no nitrato da 

película, a luz etérea que emana e atravessa as coisas, a vaga “memória” de uma 

época já passada que o preto-e-branco anacrônico sempre carrega consigo – parece 

atestar que, no fundo distante desse cenário atroz, existe, apesar de tudo, algo ainda a 

ser descoberto; existe talvez o nascimento de uma experiência verdadeira e sua 

riqueza incomensurável. “Os cineastas-poetas como Garrel cultivam o cinza, as auras 

luminosas, as brumas e a noite, correndo o risco, continuamente evitado, da afetação. 

Os efeitos de atmosfera nunca forma sentidos como tão frágeis, nem tão aflitivos” 

(AUMONT, 2004: 176). É nesse paradoxo que Sauvage innocence funciona: a ironia 

cruel com a própria possibilidade da arte nos dias de hoje evita o risco de afetação 

dessas sutilezas etéreas tão “poéticas”. Porém François, o último inocente, acredita 

que pode alcançar algo dessa riqueza tão improvável de ser encontrada no atual se 

conseguir, de alguma forma, trazer à tona um vago aspecto de passado ao dirigir um 
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filme sobre uma época que já acabou: a época de rebelião jovem do final dos anos 60. 

No início do filme, vemos François receber um baú cheio de pertences de uma antiga 

amante, Carole – uma namorada que François teve exatamente naqueles tempos onde 

a rebeldia atingiu uma espécie de ápice e que morreu de overdose. O amigo que lhe 

entrega o baú o chama de “caixa das dores”. Nele, François encontra poemas 

surrealistas alucinados, cartas de um amor desesperado endereçadas a ele, e algumas 

fotos fantasmagóricas do rosto de Carole, que era modelo. Este é um dos momentos-

chave do filme, pois parece que toda a direção de fotografia de Sauvage innocence foi 

construída para receber em si essas fotos, como se todo um mundo material em preto-

e-branco emanasse daqueles simples papéis retangulares. Longe de serem meros 

objetos inanimados, a morta, repleta de poder, olha de volta através dessas 

fotografias. Garrel se filia assim, neste filme, a uma longa tradição na arte e no 

cinema – a tradição do fantasma: “Há muito tempo que os filmes são invadidos pelas 

imagens como objeto de ficção; na verdade, sempre o foram, com a presença de 

retratos pintados ou fotográficos em tantos filmes negros, góticos ou fantásticos, 

desde os primeiros tempos do primeiro cinema” (AUMONT, 2008: 117). 

 

Sauvage Innocence – As fotografias fantasmagóricas de Carole: 

 

 

 O desejo obstinado de François é, assim, com o seu filme, trazer de volta algo 

da experiência daquele tempo distante através de uma espécie de “contato” com o 

fantasma daquela com quem, na época, viveu um verdadeiro amour fou. Carole é, 

assim, a chave. O desejo de François é menos um ato racionalmente voluntário do que 

uma doença, um impulso nostálgico incontrolável, obstinado, repleto de pathos: 
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“Mais um filme sobre Carole?”, pergunta o pai de François (interpretado por Maurice 

Garrel), “gostaria que você conseguisse tirar isso da cabeça”. É também muito claro 

para o espectador que conhece um pouco a obra de Garrel que François é sem dúvida 

uma espécie e alter ego seu e, nesse filme que parece um quebra-cabeças onírico onde 

todas as coisas mudaram de nome e de aspecto mas que estranhamente guardam algo 

de seus traços originais deslocados, Carole (que é de origem alemã) seria, na verdade, 

Nico em algum universo paralelo longínquo. Garrel quer evocar a mesma época que 

François. O filme deste também se chama “Sauvage innocence” e, da metade para o 

final, a montagem de Garrel confunde o espectador pois, por causa de alguns cortes e 

elipses, não sabemos mais se estamos no filme ou no “filme dentro do filme”; é uma 

mise en abyme cujos ecos espelhados parecem ser infinitos. Para evocar a época da 

qual sente essa estranha e poderosa saudade, Garrel prefere não fazer um simples 

“filme de época”. Isso seria aceitar que o passado está, linear e incontornavelmente, 

atrás e é algo radicalmente diferente do presente. Seria fazer uma simples imagem-

lembrança útil para um esquema sensório-motor. O verdadeiro nostálgico deseja, 

porém, desfazer as fronteiras entre passado, presente e futuro. Apenas uma verdadeira 

e complexa imagem-tempo o satisfaria completamente. Garrel prefere um filme 

metalinguístico, que, ao mesmo tempo que tenha consciência das limitações 

implicadas no querer trazer à tona um passado sonhado num hoje frio e desencantado 

pelo dinheiro, não obstante acredita que, justamente esse cinema marginal, 

ridiculamente “inocente”, desvalorizado e ignorado, longe das convenções arbitrárias 

da cultura comercial, tem o poder de acessar, mesmo que de muito longe, algo do 

sentimento desse passado. E só isso já é algo como uma bênção nesse contexto atual 

desolador e melancólico. 

 Para Garrel, o processo de François fazer o filme que ele deseja é, assim, não 

apenas estar à margem da cultura “oficial” do capitalismo; é, também, realizar uma 

espécie de “bruxaria” para conseguir trazer, de alguma forma, o espírito da morta de 

volta à vida. De fato, Garrel filma o instante em que François finalmente consegue o 

financiamento quase como o momento em que Fausto negocia sua alma. Nessa cena, 

a variação impressionista de cinzas cede lugar a contrates expressionistas violentos de 
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branco e preto, e a própria presença de Michel Subor
11

 – a expressão forte do seu 

rosto, sua voz, sua personalidade e sua silhueta – como Chas, o rico colecionador de 

carros que consegue o dinheiro para as filmagens com a condição que François o 

ajude a traficar cocaína para dentro da França, reforçam essa atmosfera de pacto 

maldito. Chas é ácido, irônico e sempre cortante frente aos idealismos anacrônicos de 

François; e no entanto, ao contrário do financiador anterior, Chas, que não tem 

nenhuma perspectiva de vida, lê de fato o roteiro e parece ser o único financiador 

possível capaz de compreender o filme: “Gostei, me fez viajar no tempo; vou 

financiá-lo não esperando dinheiro como retorno, mas por pura diversão”. É como se 

Garrel atestasse a atualidade da lição de Baudelaire: a possibilidade de salvação não 

pode estar mais simplesmente do lado do bem; é preciso afundar no mal até onde se 

consiga e descobrir que tipo de flores ainda brotam mesmo no fundo desse poço 

terrível. A única maneira de evocar algo daquela época passada, juntamente com o 

fantasma de Carole, é por meio das forças perigosas de uma espécie de culto de magia 

negra e de alianças forjadas com Lúcifer. 

 

Sauvage Innocence – O acordo faustiano com Chas: 

 

                                                        
11

 Subor, ator marcado pelo cinema modernista francês dos anos 60, também contribui, de 

alguma forma, para a ambiência de nostalgia de Sauvage innocence. 
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 O principal instrumento do culto que François realizará é a atriz Lucie, sua 

namorada atual, que interpretará Carole em seu filme. Garrel cria um jogo entre a 

primeira vez que Lucie aparece em Sauvage innocence e a primeira vez que vemos 

Carole na fotografia do baú das dores. Pois também há em Lucie, misteriosamente, 

algo da fotogenia epsteiniana (cujo grande continuador a crítica em geral afirma ser 

Garrel). Contribui para isso o próprio estilo da mise en scène de Garrel: ele possui 

uma clara preferencia pela improvisação, pelo “primeiro take” e pela naturalidade dos 

corpos em contraposição a uma atuação mais “teatral” e controlada: “Aprendendo a 

fazer cinema, eu defendia a primeira tomada, que tinha uma qualidade d’alma. 

Prossegui nesta via mesmo se eu tinha os meios de fazer de outra forma” (GARREL 

et. all., 1999: 41, tradução nossa)
12

. Esta “qualidade d’alma” seria o relampejar 

misterioso da fotogenia, embora aqui ele sem dúvida seja ajudado pela própria Lucie: 

bela, melancólica, de longos cabelos ondulados como uma princesa gótica, também 

para ela a luz de Sauvage innocence parece ter sido concebida, seu batom 

transformando-se em um preto mórbido na tela, como uma diva fúnebre de um 

cinema do passado. É Lucie quem deverá estabelecer estranhas correspondances com 

Carole e “receber” o fantasma da morta na fantasia nostálgica de François. 

 

                                                        
12

 Em Sauvage innocence a própria escolha dos atores parece reforçar o gosto por essa 

“beleza natural”, com a qual basta agir “sendo você mesmo”, como se a ação se passasse na 

“vida normal” e não num filme de ficção: François é interpretado por Mehdi Belhaj Kacem, 

um artista (escritor) mais que um ator profissional; Sauvage innocence foi, também, o 

primeiro filme de Julia Faure, exatamente como Lucie, personagem que interpreta, estreará no 

cinema com o filme de François. 
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Sauvage Innocence – Lucie: 

 

 

 A principal estratégia de Garrel para evocar o passado em Sauvage innocence, 

portanto, é a distância. Desejando acessar nostalgicamente a qualidade de um tempo 

específico, desesperado pela possibilidade de uma experiência verdadeira, ele não o 

faz “diretamente”: ele precisa fazer um filme sobre alguém tentando fazer um filme 

para evocar essa época. Desse modo, Garrel não só incorpora a consciência 

melancólica de como a paisagem contemporânea dominada pela dinheiro e pela mera 

vivência (Erlebnis) enseja apenas uma relação insípida com o passado e com a 

experiência. Ele também evita o risco de forjar uma simples imagem-lembrança. A 

distância metalinguística por um lado mas também por outro uma complexa mise en 

scène dos ecos, dos espelhos longínquos, das ambiências e atmosferas indefiníveis, 

das correspondências, familiaridades e semelhanças oníricas e intrigantes parecem 

acessar não o passado integralmente (o que seria, claro, efetivamente impossível) mas 

um traço seu de experiência, que só pode ser sentido à distância, como uma miragem 

misteriosa, como uma qualidade indefinivelmente rica, maior que toda a banalidade 

do presente, que talvez nunca permita ser “capturada” de maneira fixa mas que sem 

dúvida existe e portanto atesta para uma – ainda que remota – possibilidade de 

salvação. É possível dizer assim que, em Sauvage innocence, Garrel interessa-se 

menos por um passado em si – o fim dos anos 60 – do que por sua aura. Para ele, é 

mais importante capturar a riqueza etérea e longínqua sentida pela nostalgia de quem 

não pode mais tolerar o presente do que recriar racional e integralmente o passado. 

Afinal, isto seria se render à própria situação que torna tão difícil a realização do 
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filme de François. Ele não precisa de uma imagem-lembrança, mas de uma imagem-

tempo:  

 

...a musicalidade de cada encadeamento, a respiração interna de 

cada plano, a exatidão intuitiva de cada cena, a mistura de precisão 

e abandono de cada movimento e de cada gesto conspiram a cada 

instante para produzir uma forma que parece ter saído de uma outra 

época do cinema – ao mesmo tempo, o mudo, o cinema moderno, a 

série B hollywoodiana – tudo sendo perfeitamente contemporâneo. 

Mesmo se a ação parece situada hoje, ela poderia muito bem estar 

se desenrolando nos anos 60 ou 70, mesmo numa época anterior – 

as cenas do filme dentro do filme acentuam essa impressão de no 

man’s land temporal (JOUSSE, 2001: 21, tradução nossa). 

 

 Walter Benjamin define a aura como a distância infinita de um determinado 

objeto, mesmo ele estando muito próximo de nós; distância que só é verdadeiramente 

instituída através de um caráter cultual – o que François efetivamente realiza é uma 

espécie de “culto negro” a Carole e portanto Garrel, mais indiretamente ainda, a Nico 

e a 1968 – e da força de uma experiência. Nicole Brenez descreve o poder que a 

câmera de Garrel tem de passar de um registro banal a um verdadeiro “culto 

materialista”, como “um estilo alegórico cultual (...) [com] os valores de presença, de 

prodígio e de distância” (2010: 182, tradução nossa). Deleuze, também, fala do 

cinema de Garrel como uma “cerimônia”, um “polo ritual”, um “cinema da 

revelação” (2007: 227-231), mesmo Garrel sendo “ateu, materialista, extremamente 

satisfeito de pensar que não há o além” (GARREL; LESCURE, 1992: 40, tradução 

nossa). É que o culto pode designar “a princípio simplesmente o ato de habitar um 

lugar e de ocupar-se dele, cultivá-lo. É um ato relativo ao lugar e à sua gestão 

material, simbólica ou imaginária”  (DIDI-HUBERMAN, 1998: 155) – e os 

nostálgicos tendem a compreender um tempo como se este fosse um lugar (Cf. 

BOYM, 2001). Benjamin também elege a distância como elemento essencial da 

experiência, pois esta tem a ver com a possibilidade de dar prosseguimento a algo que 

vem de muito longe (espacial, temporalmente, ou ambos ao mesmo tempo). Daí que a 

aura se componha profundamente de traços da experiência: a distância é, também, sua 

condição fundamental, a qual tem um caráter não só espacial, mas também temporal: 

 

o que nos leva longe no tempo é a experiência que o preenche e o 

estrutura. Por isso o desejo realizado é o coroamento da experiência. 
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Na simbólica dos povos, a distância no espaço pode assumir o papel 

da distância no tempo; esta a razão porque a estrela cadente, 

precipitando-se na infinita distância do espaço, se transformou no 

símbolo do desejo realizado (BENJAMIN, 1989: 129) 

 

 A aura é o que permite Garrel evocar esse passado sem cair no linearismo fácil 

e codificado da imagem-lembrança, dando a esse passado, ao mesmo tempo, um 

caráter de experiência em contraposição à vivência insípida do hoje. Cultivar a aura 

de um passado significa manter uma distância intransponível em relação a ele, sob o 

risco das frágeis semelhanças e familiaridades que ela faz brilhar no hoje 

desaparecerem definitivamente. Sauvage innocence enseja, assim, uma espécie de 

nostalgia crítica que elege a insuficiência como uma vantagem, como uma rara flor do 

mal, de acordo com a definição da própria beleza moderna para Benjamin: “...o belo 

pode ser definido como aquilo que apenas ‘permanece idêntico a si mesmo quando 

velado’ (...) Essa definição coincidiria com a formulação de Valéry: ‘O belo exige 

talvez a imitação servil do que é indefinível nas coisas’ (...) o insuficiente se 

transforma em evento” (BENJAMIN, 1989: 133). Para Jacques Rancière, a principal 

qualidade de uma imagem artística é o que ele chama de hiper-semelhança – e é, 

arriscamos dizer, uma hiper-semelhança com o passado aquilo que a mise en scène de 

Garrel consegue atingir em Sauvage innocence: 

 

A imagem artística separa sua operação da técnica que produz 

semelhanças. Mas o faz de modo a descobrir uma semelhança 

diferente no caminho – uma semelhança que define a relação de um 

ser com sua proveniência e sua destinação, uma que rejeita o 

espelho em favor da relação imediata entre progenitor e 

engendrado: visão direta, corpo glorioso da comunidade, ou marca 

da coisa em si. Chamemo-la hiper-semelhança. Hiper-semelhança é 

a semelhança original, a semelhança que não provém da réplica de 

uma realidade mas atesta diretamente para o outro lugar de onde ela 

deriva (RANCIÈRE, 2007: 9, tradução nossa). 

 

 Nada deixa isso mais claro do que a sequência que é talvez o ápice aurático do 

filme. François finalmente começa a filmar seu longa-metragem. A cena é de uma 

estranha festa embalada pela música Friday’s child, de Van Morrison. É a primeira 

vez em Sauvage innocence que o espectador escuta uma música que não seja da trilha 

original composta por Jean-Claude Vannier para o filme. Mais importante: é uma 

música “da época”, que se relaciona fortemente com o tempo que François/Garrel 
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querem, ambos, evocar. O caráter temporal, fluido e lânguido da música coroa, de 

certo modo, todas as tendências nostálgicas que estavam em potencia, prestes a 

explodir, em todos os aspectos de familiaridade, espelho ou semelhança da mise en 

scène. De fato, a música sempre teve uma relação forte com a nostalgia, desde os 

primórdios do uso da palavra, quando, no século XVII, as músicas da pátria natal 

eram proibidas nos acampamentos de soldados suíços em campanha porque elas 

faziam com que estes perdessem a capacidade de agir, desertassem e, no limite, 

cometessem suicídio
13

. A noite e os reflexos brilhantes de um rio próximo dão um ar 

fantasmagórico à festa.  Parece ser o momento mais forte da aura do passado que o 

filme quer recuperar
14

. Não por acaso, entre o olhar do espectador e a riqueza da 

experiência misteriosa que é o momento dessa festa, se interpõe toda a aparelhagem 

(câmera, grua, trilhos, microfones, equipe...) do fora de quadro do filme de François: 

o culto de Garrel é uma cerimônia que não pode prescindir da distância. 

 

A primeira cena do filme de François é a sequência central do filme 

de Garrel. Se ela é seu coração é por tudo menos um acaso: ela lhe 

dá uma pulsação cardíaca, um poder rítmico e poético. Os 

personagens vestidos estranhamente (curiosos trajes de dândis para 

os homens e ornamentos de um século XVIII fantasiado para as 

mulheres) atravessam uma ponte de Amsterdã, depois vão dançar 

em um hangar. Nesta cena, a música de Van Morrison, os longos 

travellings, os deslocamentos anacrônicos (...) contribuem para 

fazer dessa sequência uma cerimônia. Os figurinos e as coreografias 

um pouco enfáticas nos parecem estranhas. O filme dentro do filme 

nos faz crer que a utopia de um cinema puramente poético é ainda 

possível (GIULIANI, 2006, tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13

 “A música nesse caso não age precisamente como música, mas como um sinal 

rememorativo” (BOYM, 2001: 4, tradução nossa). Jameson (2000: 285-301) também chama 

atenção para essa relação entre nostalgia e música. 

 
14

 Significativa e progressivamente depois dessa sequência, o jeito tímido de Lucie vai 

cedendo lugar a uma atitude imperiosa e assustadora, a uma postura cada vez mais radical 

como na cena em que ela está sentada na cadeira do trailer como em um trono: ela conseguiu 

finalmente se transformar inteiramente em Carole; é uma morta-viva. 
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Sauvage Innocence – A filmagem da festa-culto e a aura distante do passado: 

 

 

 

 

 A música e a atmosfera (a primeira experiência com drogas, as bicicletas na 

ponte...) remetem ao fim dos anos 60, mas os figurinos remetem a uma época ainda 

mais distante, anterior. É que a ambiência da aura não se resume a uma imagem-

lembrança restrita de uma época específica; ela é como uma névoa que domina vários 
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lençóis e camadas do tempo. Ela é uma lembrança, mas também tem o poder estranho 

de um sonho indefinível – de fato, a festa volta a aparecer em Sauvage innocence 

como um pesadelo inquieto de François – e suas camadas não se restringem ao 

passado mas também se insinuam para desfazer as fronteiras do futuro. O tempo de 

rebeldia do qual Garrel e François sentem nostalgia apresenta para eles o brilho da 

experiência justamente porque não se restringe a um “trecho” temporal mensurável e 

delimitado. A experiência, que a aura enseja, é uma estrela cadente, através da qual 

algo de muito mais profundo se revela, algo que vem não apenas de longe do tempo 

mas que também aponta para um ainda débil, longínquo, mas possível, futuro de 

salvação, para o coroamento de um desejo. No mergulho obstinado que Sauvage 

innocence estabelece com o passado, a estranha e enigmática coreografia da festa – 

bem como a energia inexplicável dos travellings dessa sequência – parecem 

concatenar as cifras de um futuro outro. Se em Sauvage innocence, portanto, por um 

lado, “a escrita torna a presença ausência, trabalha apenas com a perda, forja ligações 

cúmplices com o desastre” (LALANNE, 2001: 15, tradução nossa), por outro, o filme 

é “carregado de um poder mitológico novo que não é em nada uma forma de cegueira, 

mas uma maneira de lucidez suprema sobre o mundo” (JOUSSE: 2001: 21, tradução 

nossa). Não por acaso, Garrel voltará, em outros filmes, a filmar, melancolicamente, a 

riqueza desta festa-cerimônia de maneiras diversas, sem nunca esquecer que, como os 

sons de Donovan e The Who em Les chemins perdus, ela é capaz de conjurar uma 

preciosa energia que se dissipa através dos tempos e é talvez nossa única 

possibilidade atual de experiência. 

 

Sauvage Innocence – Lucie: morta-viva: 
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 Les amants réguliers 

 O filme seguinte de Garrel, quatro anos após Sauvage innocence, mantém a 

nostalgia como força-motriz. Condenado a um presente intolerável onde reina a 

insipidez da mera vivência, Garrel continua seu lamento obstinado por uma época que 

já passou, mas que é porém mais rica e mais interessante: uma época que dá a 

entrever, apesar de tudo, a possibilidade remota de uma experiência verdadeira. Esta 

época continua, em Les amants réguliers – primeiro filme de Garrel, já com quase 40 

anos de carreira, a ser lançado comercialmente no Brasil com o título de Amantes 

constantes –, a ser aquela de certa geração jovem e rebelde do fim dos anos 60 e 

Garrel, aqui, vai tentar novamente evocá-la. De fato, muitos críticos perceberam essa 

aliança de “objetivo” entre os dois filmes e passaram a ressaltar diversas semelhanças 

entre eles. Afinal, novamente em Les amants réguliers Garrel se utiliza do seu 

poderoso dispositivo fotográfico em preto-e-branco: se as atuações são naturais e a 

câmera, livre, sem o peso de muita decupagem prévia, se são os “primeiros takes” que 

comandam, a deslumbrante fotografia de William Lubtchansky, que parece reproduzir 

a luz de um filme dos anos 60 perdido que por acaso tivesse sido redescoberto, dentro 

de uma velha caixa, no presente, se encarregará de deixar as portas abertas para que 

misteriosas fotogenias epsteinianas possam surgir. Também aqui retorna um 

protagonista chamado François, poeta de 20 anos que se envolve pessoalmente nos 

confrontos do maio de 68 em Paris (novamente um claro alter ego de Garrel – não por 

acaso interpretado por seu filho Louis Garrel) e personagem portador daquela 

inocência selvagem
15

 que oscila entre dois polos paradoxais: o ridículo patético e a 

possibilidade remota de salvação. E, também na metade do longa exatamente como 

em Sauvage innocence, a forte sequência de uma espécie de dança-ritual enigmática. 

Os críticos, portanto, passaram a ver algo como uma nova fase ou etapa começando a 

se delinear na carreira de Garrel, marcada pela nostalgia e por um interesse profundo 

pelas relações entre cinema e tempo: 

 

                                                        
15

 Na mesa de imprensa do filme dentro da Mostra de Veneza de 2005 (registro disponível 

nos extras do DVD francês de Les amants réguliers), Garrel afirma que o filme se chamaria 

“Les innocents”, mas preferiu trocar o título porque é assim que o filme de Bernardo 

Bertolucci de 2003, também sobre o maio de 68, se intitula na França. 
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Não é por acaso que os personagens principais dos dois últimos 

filmes de Garrel se chamam os dois François. Talvez um período 

novo esteja se abrindo na obra de Garrel: aquele de um autor que 

observa doravante com sabedoria, em uma mistura de humor e 

doçura por vezes cruel, as ligações da juventude ao idealismo 

(GIULIANI, 2006, tradução nossa). 

 

O próprio Garrel confirma essa hipótese: “A cada dez ou quinze anos mudo de etapa. 

Agora meu interesse principal é contar histórias, rodadas em preto-e-branco, de 

quando eu era jovem” (GARREL, 2012, tradução nossa). 

 Porém, se esses dois filmes possuem notáveis semelhanças e o mesmo 

objetivo nostálgico, ambos tentam alcança-lo por meios bastante diferentes. Sauvage 

innocence consegue conjurar uma qualidade, uma atmosfera, uma aura do passado 

sonhado por Garrel através de uma espécie de “culto das trevas” cuja condição 

principal é a distância. Só com a renúncia melancólica ao acesso mais direto a esse 

passado é que se consegue perceber nele um frágil e intrigante brilho, que tem ao 

mesmo temo algo de novo e de familiar: o brilho da experiência. E, no contexto 

desolador do hoje, isso é muito mais importante do que um passado mais efetivo e 

determinado que conseguisse de fato se atualizar. É já o que Benjamin percebia na 

estética de Baudelaire: “É significativo que Baudelaire tenha introduzido na poesia 

como regard familier o olhar carregado de distância. Ele que não constituiu família 

deu à palavra familiar um contexto carregado e promessa e de renúncia” 

(BENJAMIN, 1975: 60). A sequência da dança de Sauvage innocence objetivava a 

invocação de fantasmas sem, porém, que conseguisse acessá-los diretamente. E é 

justamente daí que surge seu epifânico poder melancólico: “Não sendo mais fantasma 

e ainda não sendo signo, o objeto irreal da introjeção melancólica abre um espaço que 

não é nem a alucinada cena onírica dos fantasmas, nem sequer o mundo indiferente 

dos objetos naturais. Mas é nesse lugar epifânico intermediário, situado na terra de 

ninguém” (AGAMBEN, 2007: 53). 

 Ora, a mise en scène de Les amants réguliers engendra outros tipos de 

processos, bastante diferentes, para desenvolver porém a nostalgia de um mesmo 

realizador. Em primeiro lugar, Garrel abandona a distância fundamental que 

sustentava o jogo da mise en scène de Sauvage innocence: a distância metalinguística. 

O fim dos anos 60 está pleno em Les amants réguliers sem a mediação de um 

personagem do presente que queira evocá-lo em um “filme dentro do filme”: agora, 
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há, efetivamente, o figurino e os cabelos (dos jovens e dos policiais), a direção de arte 

(dos carros na rua e dos interiores) e, portanto, um mergulho nostálgico mais direto, 

sem a “segurança crítica” de uma estratégica distância auto-reflexiva. Mas, isso 

significa que, desta vez, Garrel tenha construído, desse passado, uma simples e banal 

imagem-lembrança? Não, porque, em Les amants réguliers, Garrel filma os anos 60 

não como um ponto específico numa cronologia linear, como o fariam as codificações 

de um “filme de época” tradicional, mas como o que Gilles Deleuze chamou de idade 

do mundo. Se um estranho pathos conjura, no presente insípido, uma estranha e 

melancólica atração por aquela época; se esta portanto parece conter em si um 

potencial inigualável de riqueza, ela não pode ser evocada, pelo nostálgico, como um 

simples ponto matemático numa cronologia mensurável como a quantidade de 

segundos dentro de um minuto; ela é algo de mais profundo e de mais complexo. 

 Qual é, com efeito, a diferença entre as imagens-lembrança e as idades do 

mundo? Fundamentalmente, as primeiras ainda estão inseridas num circuito sensório-

motor. Elas tendem a atualizar-se e a serem úteis no presente. São apenas uma pausa 

momentânea, o flashback que ajuda a melhor levar a cabo uma ação motora. Assim, o 

passado das imagens-lembrança, em última análise, não difere em natureza do 

presente que é uma pobre vivência mecânica. Ambos estão presos a um mesmo tipo 

de subjetividade “sensata”, a uma cronologia linear que reduz todas as 

especificidades, nuances e qualidades à mensurabilidade de um mesmo e 

tediosamente eterno denominador comum. A melancolia profunda – entre cujas 

características principais figura um intenso alheamento – que está na raiz da nostalgia 

de um artista como Garrel rompe qualquer possibilidade de um saudável circuito 

sensório-motor atual. Os anos 60 não podem ser, para Garrel, um mero flashback. 

Eles não podem ajudar, instrumentalmente, esse presente que é um limbo afetivo que 

paralisa qualquer possibilidade de ação. No entanto, é paradoxalmente essa condição 

atroz e patológica do melancólico que vai fazê-lo ter com o passado relações mais 

interessantes, a procurar nele algo que não pode ser mensurado, algo como uma 

enigmática sabedoria que pode ser a porta para uma experiência salvadora: 

 

A desvitalização dos afetos que provoca a maré baixa das ondas que 

os faziam erguer-se no corpo pode levar a que a distância em 

relação ao mundo exterior se transforme em alienação em relação 
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ao próprio corpo. A partir do momento em que se interpretou este 

sintoma de despersonalização como um grau avançado de tristeza, a 

ideia que se fazia desse estado patológico em que as coisas mais 

insignificantes parecem como chaves de uma sabedoria enigmática, 

porque nos falta a relação natural e criativa com elas, entrou num 

contexto incomparavelmente fecundo (BENJAMIN, 2011: 146). 

 

 Os pontos do passado experienciados como idades do mundo ensejam um 

circuito totalmente diferente da vivência sensório-motora que a imagem-lembrança 

pressupõe. A imobilidade do melancólico nostálgico tende a produzir um circuito 

ótico e sonoro puro e, assim, outro tipo de subjetividade, mais espiritual que material, 

mais maquínica que mecânica. O passado aí evocado não pode se atualizar de maneira 

“útil” ao presente; é antes um passado puro, um passado em geral: 

 

...nenhum grupo determinado de lembranças vem lhes corresponder, 

e ajustar-se à situação ótica e sonora. Mas, o que é bem diferente, é 

todo um “panorama” temporal, um conjunto instável de lembranças 

flutuantes, imagens de um passado em geral que desfilam com 

rapidez vertiginosa, como se o tempo conquistasse uma liberdade 

profunda (DELEUZE, 2007: 72). 

 

A saudade obstinada e patológica que se tem, no presente, dos anos 60, se justifica 

porque essa “época” perdida não é um mero ponto numa cronologia mensurável: ela é 

algo de mais rico, possibilita uma descoberta espiritual, é um passado “geral” ou puro. 

Mas isso não significa, por terem uma qualidade de passado “em geral”, que os anos 

60 percam, nessa pura evocação espiritual, suas singularidades próprias, inalienáveis, 

irrepetíveis, isto é, sua diferença radical com relação a todas as outras épocas passadas 

e ao presente. É por isso que Deleuze fala que todos os lençóis ou camadas do 

passado puro têm uma idade, e explica este pensamento através de uma de suas 

típicas comparações entre os processos espirituais e os naturais. Um geólogo pode, ao 

estudar a forma contemporânea de uma determinada paisagem natural, descobrir, ao 

mesmo tempo que sucessivos momentos totalmente distintos ao longo da história 

daquela paisagem, a origem material comum onde todos os elementos, antes de se 

transmutarem em diversas paisagens específicas ao longo do tempo, em diversas 

idades (cada uma com sua singularidade inalienável), estavam todos inseparáveis num 

mesmo bloco virtual-original prestes a germinar as mais distintas e novas atualizações 

ao longo do correr de milhares de anos. É assim que se entende um passado que é 
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idade do mundo: ele tem sua singularidade irredutível, mas também apresenta um 

caráter “em geral”, pois, ao mesmo tempo que se destaca de uma placa geral imensa e 

originária, nunca deixa de possuir elementos e qualidades desta placa inicial. A 

ruptura de uma nova idade não implica que uma antiga e profunda continuidade 

originária deixe de existir, como um fruto que é extremamente diferente da flor que o 

deu origem e mesmo assim é possível perceber uma vaga semelhança ou continuidade 

entre um e outro (e, de maneira radical, entre eles e a própria semente da árvore) e, 

também, como a estrela cadente benjaminiana da qual é possível ver, no presente, 

apenas um breve relampejar; ora, só porque apenas nos é dado a ver este limitado 

momento, isso não significa que a estrela tenha deixado de vir do fundo longínquo 

dos tempos. Um passado como idade do mundo, portanto, traz consigo dois aspectos 

indissociáveis: uma singularidade específica mas, também, um contínuo profundo que 

vem de muito longe, da origem dos tempos. “A lembrança pura é a cada vez um 

lençol ou um contínuo que se conserva no tempo. Cada lençol de passado tem sua 

distribuição, sua fragmentação, seus pontos brilhantes suas nebulosas, em suma, uma 

idade” (DELEUZE, 2007: 150). 

 Os anos 60 de Les amants réguliers é uma idade do mundo e não um 

flashback pronto para munir o espectador de opiniões conclusivas sobre aquela época, 

a serem utilizadas no presente. Garrel não vê essa época como um ponto numa cadeia 

temporal linear. Ela é apenas uma espécie de portal para, justamente através de suas 

singularidades, o acesso a algo de mais profundo e original, a um contínuo espiritual 

de uma experiência verdadeira. Assim, para instaurar a riqueza desse passado, é que a 

mise en scène de Les amants réguliers investe na estratégia paradoxal desse duplo 

polo: fragmentação e continuidade. 

 É possível ver essa estratégia já na própria forma como a montagem do filme 

investe numa justaposição nada orgânica. Porém os elementos brutalmente diferentes 

dessa montagem acabam, paradoxalmente, não por criar uma heterogeneidade 

definitiva mas, através da heterogeneidade, dar a entrever uma continuidade mais 

profunda ou geral. Seja a sequência dos confrontos noturnos nas barricadas do 

Quartier Latin. Garrel os filma ou por meio de pontos fixos muito abertos ou através 

de lentas panorâmicas. Uma destas passeia pelos escombros do confronto: vemos os 

carros revirados, os mais variados objetos, paralelepípedos e pedaços de edifício. Há 
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fogo e fumaça em diversos pontos, provenientes das armas mais potentes da força 

policial. Em certo ponto desses escombros, é possível enxergar, jogada em meio a 

eles, uma coluna de estilo grego, provavelmente retirada da parte de algum prédio 

atingido pela luta. É, porém, o que basta a Garrel. A fixidez ou a lentidão 

desmesurada dos planos (Les amants réguliers tem uma duração bastante estendida – 

cerca de três horas – considerando a média comum do longa-metragem em geral) 

acabam por ativar outro tipo de percepção no espectador, como se a câmera sempre 

buscasse algo mais além – uma virtualidade mais ampla – do que aquilo que ela vê no 

atual. Repentinamente, aqueles pontos de fogo e aquela fumaça não são apenas o que 

sobrou da química das armas da política, mas transformam-se nos elementos 

fundamentais de todo um universo material originário e misterioso – como quando o 

fogo aparece no cenário atemporal de La cicatrice interieure (1971), filme da fase 

underground de Garrel. Essas panorâmicas “anulam o tempo e transformam os 

espaços concretos em desertos psíquicos” (BRENEZ, 2010: 175, tradução nossa). A 

fumaça de alguns canhões transforma-se na bruma espessa da humanidade e um corte 

seco – a montagem por justaposição – nos leva a outro lugar, muito mais distante. 

Vemos corpos caminharem lentamente, quase como mortos-vivos. Eles vestem roupas 

do século XVIII e parecem muito assustados com o que estão prestes a fazer: são 

protagonistas da Revolução Francesa. Eles carregam um canhão e algo parece 

assustá-los. No meio dessas figuras de um tempo mais remoto, percebemos a presença 

da atriz Clotilde Hesme que, depois no filme, interpretará o grande amor de François, 

Lilie. Quando, depois, François se encontra com Lilie em uma festa, o espectador 

pode, assim, sentir uma vaga familiaridade. Mas o jogo de ecos, ressonâncias, 

semelhanças e familiaridades, típico de Garrel, não funciona aqui para isolar uma aura 

etérea e fugaz, mas para estabelecer uma continuidade profunda e fundamental que 

idades muito distintas e singulares do passado compartilham. Os revoltosos da 

Revolução Francesa começam a correr e – nova justaposição – voltamos às ruas 

esfumaçadas de 68. Será que, como alguém que sonha ou alucina, a visão entorpecida 

da câmera de Garrel transformou o canhão de um policial num dos canhões da 

Revolução Francesa
16

? Garrel justapõe assim dois lençóis diferentes do passado, cada 

                                                        
16

 Numa operação que segue mais ou menos a seguinte lógica: “Quando a pessoa que dorme 

está entregue à sensação luminosa atual de uma superfície verde com manchas brancas, a 
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um com sua idade própria, para mostrar o solo comum de uma época distante e 

anterior e cujas transformações em idades distintas podem cobri-lo apenas 

aparentemente: “as regiões do passado não liberam mais imagens-lembrança, liberam 

presenças alucinatórias (...) Só que, em tudo isso, dir-se-ia que certos lençóis se 

enrugaram, outros se expandiram, de modo que aqui e ali se justapõem tal idade a tal 

outra, como na arqueologia” (DELEUZE, 2007: 140). Pois os amantes constantes do 

título não são, ao contrário do que parece à primeira vista, François e Lilie: é o ser 

humano e a vontade política. Este é o solo comum que Garrel consegue atingir ao 

justapor idades tão diferentes. O que move os revolucionários de 1789 e os de 1968 

são contextos e objetivos – idades – muito diferentes mas também algo, no fundo, 

muito similar: o sentimento de não mais tolerar o presente e o desejo de mudar 

radicalmente; a necessidade do novo. Para Garrel, esse sentimento é experienciado 

como um mistério tão inexplicável quanto se apaixonar por alguém – mas é ele o 

contínuo original que liga as idades diferentes do mundo que ele justapõe. As pessoas 

e a política são amantes e seus encontros são constantes, regulares, embora muitas 

vezes demorem muito tempo para ocorrer – como no intervalo entre a queda da 

Bastilha e o maio de 68. Talvez essa nova fase nostálgica de Garrel indique o desejo 

profundo por um novo encontro entre esses dois amantes, para que, quem sabe, o 

presente intolerável possa ser finalmente salvo por eles. Daí a nostalgia por 68: não 

que essa época possa indicar um “modelo” para mudanças no presente. Mas sonhar 

com ela, enquanto idade e enxergando nela sua qualidade não de ponto cronológico 

mas de “passado em geral”, pode permitir o acesso a um contínuo mais profundo que 

vai, a qualquer momento, reclamar seus direitos na calmaria da paisagem atual, que 

nunca poderá encobrir definitivamente sua profunda permanência. Pois o contínuo 

liga não só passados e idades muitos distantes, como os lençóis do cone bergsoniano 

que nunca estão separados de fato, mas apenas de direito. O contínuo liga também 

esses passados longínquos ao presente e a um futuro ou destino comum – futuro que 

pode ser, talvez, o coroamento da estrela cadente da experiência. É, portanto, para 

                                                                                                                                                               
pessoa que sonha, que habita a que dorme, pode evocar a imagem de um prado salpicado de 

flores, mas esta só se atualiza tornando-se uma mesa de sinuca cheia de bolas, que, por sua 

vez, não se atualiza sem se tornar ainda outra coisa. Não se trata de metáforas, mas um devir 

que pode, em direito, prosseguir ao infinito” (DELEUZE, 2007: 73). Significativamente, em 

determinado momento do filme, François recita o seguinte poema, de sua autoria: “Olho de 

maneira tão estranha as nuvens no céu que eu diria que elas são – Outra coisa”. 
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chegar a essa continuidade que Garrel, em Les amants réguliers, recusa a sensatez do 

presente e se perde nostalgicamente num tempo mais rico: o fim dos anos 60. Sua 

principal estratégia para isso é a fragmentação, pois “As fragmentações são 

inseparáveis da topologia, isto é, da transformação de um contínuo” (DELEUZE, 

2007: 140). 

 

Les amants réguliers - O maio de 1968 e a Revolução Francesa justapostos como idades do mundo: 
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 Vemos essa estratégia fragmentadora na montagem por justaposição das 

idades do mundo mas também nas estranhas alegorias que fazem insólitas marcações 

ao longo do filme: é um par de botas que remete a uma pintura da fase “camponesa” 

de Van Gogh; é um martelo que está separado da foice e alude ao ícone comunista; é 

o número de uma casa – 69 – que parece chamar a atenção para o que aconteceu 

depois de 68 para que este não caia no risco de ser monumentalizado. Mas essas 

imagens não possuem o poder orgânico do símbolo que, através do particular, fala 

também, no mesmo movimento, sobre o universal. Elas, pelo contrário, têm a 

incompletude fundamental das alegorias, que são em si fragmentadas e sem um 

sentido afluente. São ícones um tanto “fora de moda”, já desgastados dentro do 

repertório globalizado de imagens, mas que ganham uma nova dimensão que ainda é 

preciso explorar em Les amants réguliers porque, no filme, eles são ícones destruídos, 

rachados, mudos e surdos, apenas rastros que são, porém, preciosos para o 

melancólico que nunca se satisfaz com a completude harmoniosa e fácil do símbolo 

(Cf. BENJAMIN, 2011). São as cifras de uma sabedoria enigmática; saíram de um 

passado fixo, fechado e linear e, justamente por sua incompletude e quebra, podem 

apontar para um verdadeiro contínuo que liga passado, presente e futuro, 

indiferenciando-os e desfazendo as fronteiras arbitrárias que o circuito sensório-motor 

da sensatez pode lhes impor. 
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Les amants réguliers - Alegorias: 
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 Se a primeira metade de Les amants réguliers se detém nas lutas e conflitos de 

1968 como uma idade do mundo, a segunda parte do filme é marcada por outro 

movimento: a decadência da força política, do idealismo e da inocência selvagem que 

marcou aquela geração de jovens. Os amantes se reencontraram depois de muito 

tempo mas já está na hora deles se despedirem e se separarem novamente – para, sem 

dúvida, voltarem a se ver em alguma época do futuro, respeitando uma espécie de 

regularidade sagrada. A metade do filme marca a entrada no ano de 1969. Para Garrel 

é tão importante mostrar a força da vontade política (as lutas) quanto seu 

enfraquecimento (o mundo social voltando ao “normal”). Não basta, assim, que a 

fragmentação esteja apenas na montagem por justaposição e nas alegorias insólitas 

que permeiam desconcertantemente o filme, mas no próprio grupo de jovens – os 

amigos de François – que o filme focaliza. Pois o fim da época revolucionária é o fim 

do próprio grupo, que desce inevitavelmente a ladeira da fragmentação e da 

decadência. O início dessa fragmentação é marcado exatamente pela sequência da 

dança que, se lembra em muitos aspectos a sequência da festa de Sauvage innocence, 

aqui adquire uma qualidade muito mais melancólica, pois a passagem para o ano de 

1969 traz uma espécie de sentimento de derrota para todas as ações políticas pouco 

antes empreendidas por aqueles jovens. Eles não chegaram a seus objetivos; o 

capitalismo venceu. Foi tudo em vão? No entanto, esses jovens celebram e dançam. 

Uma idade do mundo, com todas as suas singularidades irrepetíveis está chegando ao 

fim, mas a continuidade fundamental que toda idade diferenciada pressupõe ainda vai 

germinar frutos inesperados no futuro. A força dessa sequência reside justamente 

nesse paradoxo entre melancolia nostálgica e esperança de salvação, representado 

pelos jovens que dançam enérgica e livremente e a prostração de François, que está 

sentado num sofá próximo com a mão apoiando um rosto caído (célebre e tradicional 

indicação figurativa do melancólico – sempre presente nos filmes de Garrel, que tanto 

tendem a se inserir na longa tradição imagética do ocidente). Assim como em 

Sauvage innocence, ouvimos uma “música da época”, dos Kinks, This time tomorrow, 

enquanto vemos os personagens dançarem: “This time tomorrow/ where will we be?/ 

On a spaceship somewhere/ sailing across an empty sea/ This time tomorrow/ what 

will we know?... I don't know where I'm going, I don't want to see...”
17

. Garrel joga 

                                                        
17

 “A esta hora amanhã/ Onde estaremos?/ Numa espaçonave em algum lugar/ Velejando 
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com a letra da música, que ao mesmo tempo tem uma melodia triste mas fala do 

futuro (um futuro que tem muito do repertório datado do imaginário dos anos 60, que 

nunca – ou ainda não – se concretizou. Isso irá algum dia acontecer?). 

Melancolicamente, então, sentimos que aqueles jovens tinham todo um futuro pela 

frente; mas, ao mesmo tempo, o filme nos faz sentir que eles ainda o têm. Será esse 

futuro a salvação do nosso presente condenado? É como se Garrel, sempre, no filme, 

buscando explorar os polos fragmentação-continuidade, criasse nesta sequência o que 

Deleuze chamou de ponto de bifurcação. Trata-se de um momento que eclode no 

presente de maneira imperceptível para seus contemporâneos, e só no futuro, quando 

esse presente já for um passado distante é que se consegue perceber, de maneira 

retrospectiva, esse ponto de bifurcação. Em 2005, Garrel, nostalgicamente, enxerga 

esse ponto de bifurcação na passagem para 1969. Aqueles jovens, assim, não apenas 

dançam simplesmente, mas coreografam e eclodem uma verdadeira cerimônia em 

prol do futuro, pois os pontos de bifurcação pressupõem um contínuo: eles são 

conduta de narrativa, isto é, ligam passados e possibilidade de futuro, da 

continuidade de uma história. É ainda a estrela cadente da experiência que Garrel 

persegue mesmo em meio – ou justamente por causa – de uma melancolia que a tudo 

fragmenta. A sequência da dança em Les amants réguliers, portanto, é não um ritual 

que evoca fantasmas fugazes, como em Sauvage innocence, mas um ritual que é 

ponto de bifurcação e que tende a 

 

afirmar uma pura força do tempo a exceder qualquer memória, um 

já-passado que excede qualquer lembrança (...) os pontos de 

bifurcação são os mais das vezes tão imperceptíveis que só podem 

revelar-se posteriormente, a uma memória atenta (...) Pois a 

memória, para usarmos uma frase de Janet, é conduta de narrativa. 

Em sua própria essência ela é voz (...) a memória nunca poderia 

evocar e contar o passado, se não se tivesse constituído no momento 

em que o passado ainda era presente, portanto, com um objetivo por 

vir. É por isso mesmo que ela é conduta: é no presente que se faz 

uma memória, para ela servir no futuro, quando o presente for 

passado (DELEUZE, 2007: 64-68). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
através de um oceano vazio?/ A esta hora amanhã/ O que saberemos?... Não sei para onde 

estou indo/ Eu não quero ver…” 
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Les amants réguliers – Um ponto de bifurcação no passado: esperança e melancolia: 

 

 

  

 Mas Garrel explora verdadeiramente a decadência do grupo e a dolorosa 

separação dos amantes regulares a partir de 69 num cenário que predomina na 

segunda metade do filme: a mansão de Antoine (Julien Lucas), o membro rico do 

grupo. Por um lado, é por causa dele e do seu dinheiro que uma espécie de paraíso 

isolado e alienado da sociedade que o capitalismo rapidamente reconquista ainda é 

possível. Esta é mais uma oportunidade para Garrel destilar a sua nostalgia no filme, 

pois nada mais nostálgico do que a obstinação de praticar dentro de uma espécie de 

“bolha” alheia a todas as forças contrárias externas aquilo que é inevitavelmente 

anacrônico. Na mansão de Antoine ainda ocorrem festas underground. Quaisquer 

amigos podem morar e fazer sexo em qualquer um de seus inúmeros quartos. Os 
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casais trocam os pares entre si – o amor livre tão defendido nas ruas resiste contra a 

vitória generalizada das relações burguesas. Lá se pode fumar haxixe indefinidamente 

(o dinheiro de Antoine pode comprá-lo em abundância) e evitar o mundo do trabalho, 

deitando languidamente nos sofás e nas enormes almofadas do amplo salão. A vida é 

em si um lazer. Lá é possível ser artista: Antoine sempre ouve – quando ninguém 

mais parece querê-lo – os poemas de François e, também, sempre compra as pinturas 

de Luc (Nicolas Bridet, outro membro do grupo), que de outro modo teria que 

arranjar um emprego e deixar a pintura de lado. Por outro lado, talvez exatamente por 

causa de sua fortuna, Antoine é o mais cético entre todos no que diz respeito aos 

ideais da revolução. Antointe, em seu quarto escuro e com um crânio de cabeceira, é 

uma espécie de transfiguração do personagem Chas de Sauvage innocence: sempre 

irônico e cruel com a inocência cada vez mais anacrônica dos membros do grupo, 

ridicularizando acidamente qualquer possibilidade de esperança no futuro, a ponto de 

Jean-Christophe (Eric Rulliat), o mais fiel aos ideais revolucionários, desertar o grupo 

antes mesmo do seu iminente fim (quando Antoine viaja para a Índia para trabalhar 

como jornalista, desfazendo assim a última célula comunitária de 68 que ainda 

funcionava, apesar de tudo, naquela mansão). 

 A força dessa segunda parte do filme reside justamente nessa contraposição 

progressivamente mais forte entre a permanência anacrônica da vontade política que 

vai se extinguindo como a chama de uma vela e sua decadência e fragmentação 

inevitável na ressaca do pós-68. Garrel “destila a melancolia meditativa do seu 

trabalho como um todo em um devaneio noturno sobre recuo (...) enxergando a 

própria derrota política como uma espécie de abraço volutuoso” (ROSENBAUM, 

2006, tradução nossa). Pois, se todo o mundo social está voltando à normalidade e à 

sensatez dos circuitos sensório-motores e da mera vivência, aqueles jovens (até 

mesmo Antoine com sua desesperança e melancolia inabaláveis), de maneira 

passional, irracional e obstinada, quase doente, ainda estão “de fora”: seus corpos 

ainda guardam o pathos, a força e a energia originários do contínuo profundo que 

1968, enquanto idade do mundo, por um momento reempoderou. É esse paradoxo que 

a mise en sène de Garrel explora. Enquanto o mundo fragmenta e destrói aquele grupo 

e aqueles ideais, essa poderosa e estranha energia se dissipa e se perde como música 

num salão muito amplo. Mas o objetivo de Garrel é atestar a existência dessa energia: 
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só perceber que ela é verdadeira já é uma benção para o cenário intolerável e 

desprovido de experiência do hoje. E ele alcança esse objetivo através de toda uma 

mise en scène atenta, nos corpos dos atores, às posições, gestos, posturas e 

movimentos que ao mesmo tempo são banais e impensados mas, justamente por não 

pertencerem a uma racionalidade planejada, guardam algo de mais profundo e que 

vem do fundo do tempo, uma espécie de hieratismo cerimonial que Deleuze chamou 

de gestus ao analisar o cinema de Garrel em A imagem-tempo: 

 

O que chamamos de gestus em geral é o vínculo ou o enlace das 

atitudes entre si, a coordenação de umas com as outras, mas isso só 

na medida em que não depende de uma história prévia, de uma 

intriga preexistente ou de uma imagem-ação. Pelo contrário, o 

gestus é o desenvolvimento das atitudes nelas próprias (...) não é 

real nem imaginário, cotidiano nem cerimonial, mas situa-se na 

fronteira dos dois e, por sua vez, remeterá ao exercício de um 

sentido verdadeiramente visionário ou alucinatório (...) É bio-vial, 

metafísico, estético (...) É esse gestus que reage sobre o corpo 

dando-lhe um hieratismo (DELEUZE, 2007: 231-235). 

 

 Garrel já se interessava pelo hieratismo visionário dos corpos desde sua fase 

underground e isso é justamente um dos aspectos que tanto salienta a dimensão 

nostálgica dos filmes daquele período. Nas palavras do próprio Garrel, eles filmam 

“poses hieráticas que lembram a iconografia dos livros de alquimia (...) uma espécie 

de linguagem nativa, original, que tinha que me atrair porque no fundo eu sou alguém 

muito ‘arcaico’” (GARREL; LESCURE, 1992: 64, tradução nossa). Nas durações 

estendidas de Les amants réguliers, François e Lilie caminham pela noite, 

indefinidamente, sem planejamento. Para onde vão? Sendo bio-vital, metafísico e 

estético, o gestus atenta para um contínuo fundamental que o corpo “herda”, que pode 

estar escondido nos cenários e posições materiais mais banais e que existe apesar da 

mais radical fragmentação, como quando Jean-Christophe aparece uma última vez 

antes do fim do filme a François, na rua: ele é quase um zumbi ou um sonâmbulo, 

balbuciando paranoicamente sobre a revolução que está por vir, como por gestos 

automáticos que não pertencessem a ele. O corpo de Jean-Christophe poderia apenas 

causar pena, mas a mise en scène de Les amants réguliers é mais complexa: Garrel vê 

nesse corpo uma verdade inaudita ou um contínuo que, talvez anacrônica hoje, no 

futuro cobrará sem dúvida seus desdobramentos. Só assim Garrel consegue dar conta 
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do passado: os corpos que o percorrem possuem uma espécie de hieratismo sagrado 

apontando para uma espécie de salvação, hieratismo pelo qual outro nostálgico 

incurável, antes de Garrel, já havia se interessado:  

 

Proust trata desses “outros sistemas” de maneiras diversas, 

representando-os, de preferencia, por meio dos membros do corpo 

humano, falando incansavelmente das imagens mnemônicas neles 

contidas e de como, repentinamente, elas penetram no consciente 

independentemente de qualquer sinal deste, desde que uma coxa, 

um braço ou uma omoplata assuma involuntariamente, na cama, 

uma posição, tal como o fizeram uma vez no passado. A mémoire 

involontaire dos membros do corpo é um dos temas favoritos de 

Proust (BENJAMIN, 1989: 108-109).  

 

Les amants réguliers - O salão decadente de Antoine: 

 

 

 Mas, o que seria esse contínuo que, nostalgicamente, Garrel vai acessar 

através da evocação do maio de 68? Certamente é algo que ele busca em várias de 

suas obras, como atesta a seguinte pergunta de Thomas Lescure a Garrel: “...aquilo 

que você pesquisa não é, mais que o irracional, uma racionalidade mais profunda, 

uma ordem muda das coisas que poderia se figurar, não se dizer? (...) essa lógica 

muito coerente do sonho, que organiza secretamente seus filmes” (GARREL; 

LESCURE, 1992: 54, tradução nossa). Talvez seja interessante citarmos Deleuze à 

guisa de resposta: “Certamente não é um elemento transcendente, mas uma justiça 

imanente, a Terra, e sua ordem não cronológica na medida em que cada um de nós 
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nasce diretamente dela e não de nossos parentes: autoctonia” (DELEUZE, 2007: 141). 

O importante, aqui, é perceber como, quer através do acesso a uma aura 

fantasmagórica – Sauvage innocence – quer a um contínuo originário e profundo – 

Les amants réguliers – Garrel recusa um presente que é a pobreza da simples vivência 

no império do dinheiro e evoca a riqueza de um passado perdido sem que sua 

nostalgia seja, de modo algum, “conservadora”. Pelo contrário: profundamente 

melancólica, ela nunca se satisfaria com uma fácil imagem-lembrança cronológica, 

mas com um passado que engendra em si a frágil, mas existente, apesar de tudo, 

possibilidade de salvação do hoje na complexidade infinita de uma experiência 

verdadeira. 
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Post-scriptum: nostalgia, estética, modernidade e melancolia 

 
 

“... mais tarde, apaixonou-se por coisas históricas, sonhou com 

arcas, salas da guarda e menestréis. Teria desejado viver em algum 

velho solar como aquelas castelãs de longos corpetes que, sob o 

trifólio das ogivas, passavam seus dias com o cotovelo apoiado na 

pedra e o queixo na mão a olhar um cavaleiro de pluma branca, 

vindo do fundo dos campos galopando um cavalo negro” 

Gustave Flaubert 

 

 

 

Não é incomum o desejo de se evitar a nostalgia. Entendida habitualmente 

como o anseio por um passado enxergado idealizadamente como uma época 

“melhor”, mas que se sabe triste e irreversivelmente findo, a nostalgia revelaria, para 

o senso comum, uma propensão do sujeito a não lidar com, ou não encarar, as 

mudanças, exigências e desafios do presente e do futuro. Seria uma espécie de 

paralisia sentimental inútil, prejudicial e que portanto deveria ser descartada como um 

lamento ou choro supérfluo, sob pena de desviarmos a atenção daquilo que realmente 

importa enquanto a vida passa e perdermos a possibilidade de construir ativamente o 

novo – seja no âmbito pessoal ou no coletivo. Desse ponto de vista, a nostalgia é 

imediatamente associada a um conservadorismo político visto muitas vezes quase 

como intrínseco a ela: sonhar com um passado que nunca poderá verdadeiramente 

voltar seria, por um lado, alienar-se, desligar-se e não se preocupar com o que ocorre 

no presente e, assim, legitimar um mecanismo que reproduziria o estado de coisas 

atual, garantindo a preservação de uma ordem que, de outro modo, poderia talvez 

estar sendo modificada. Por outro lado, o próprio processo de “idealização” que 

caracterizaria a nostalgia parece ensejar em si uma atitude propriamente acrítica, 

dando margem a movimentos obscurantistas ou mesmo fascistas, que lutam em nome 

de um legado ou tradição vistos como possuidores de uma natureza essencial e 

verdadeiramente pura, autêntica, e que devem ser defendidos frente à mudança veloz 

do contemporâneo perigoso, volátil e relativista. 

Esse rápido desenho de uma noção de nostalgia poderia apontar para os 

pressupostos que caracterizariam a aproximação negativa que o senso comum faz 

desse sentimento, ou, talvez, fazia, já que o cinismo que caracteriza a etapa presente 

do capitalismo parece, pelo contrário, cada vez mais ensejar uma espécie de 
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celebração da nostalgia na cultura contemporânea de um modo mais amplo. O 

marxista Fredric Jameson, num trabalho cujas linhas de pensamento já foram hoje 

bastante criticadas, associa o que ele chama de “filmes de nostalgia” a um pós-

modernismo de cujos sintomas faria parte a perda de uma “historicidade genuína” 

(2006, p. 46), para o autor antes presente no modernismo utópico. Trata-se da perda 

da nossa capacidade de desfamilizarizar o presente, ou seja, de nos distanciarmos dele 

e reenquadrá-lo num processo histórico mais amplo que articularia o passado e, 

sobretudo, as possibilidades do futuro. O brilho distante e a elegância do simulacro 

presente nesses “filmes de nostalgia” faria com que conseguíssemos pensar sobre o 

passado apenas através de estereótipos estilísticos apreendidos não como história, mas 

como miragens eternas (por exemplo, os “anos 30 ou 50”) que, por um lado, 

apontariam para “a enormidade de uma situação em que parecemos cada vez mais 

incapazes de produzir representações de nossa própria experiência corrente” (idem, 

48) e por outro, talvez, para a preservação e reprodução justamente dessa experiência, 

que é a colonização de todas as esferas da vida pela lógica da mercadoria. Jameson, 

assim, aponta para a negatividade da atitude nostálgica que por sua vez é legitimada 

pela cultura do capitalismo “tardio”. 

É interessante ressaltar, como já o fizeram Hutcheon (1998) e Prysthon (2008), 

que a própria análise de Jameson é em si bastante nostálgica pelo que ele chama de 

“modernismo”. Mas o que queremos criticar em Jameson não é esse seu diagnóstico 

da cumplicidade entre os “filmes de nostalgia” e a lógica da mercadoria no 

contemporâneo. Pois esse diagnóstico ganha, afinal, uma significativa confirmação na 

atualidade, não em qualquer tipo de predominância do pastiche vazio e sem afeto na 

arte, mas na legitimação da nostalgia na cultura comercial contemporânea
18

. 

O ponto em que poderíamos nos distanciar de Jameson aqui diz respeito a uma 

distinção que sua análise não pressupõe. Se por um lado há os mecanismos culturais 

da ordem capitalista globalizante, que devem ser compreendidos dentro de toda uma 

lógica comercial de imagens que se identificam com um desenho sensível já 

“consolidado” da comunidade, há, por outro lado, um campo de bens culturais que, se 

não podemos ingenuamente afirmar que não foi “colonizado” pela mercadoria, 

                                                        
18

 Cf. MORREALE, Emiliano.  Cinéma vintage. In: “Cahiers du Cinéma”, N. 673, Dez., 

2001. 
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apresenta, no entanto, a possibilidade verdadeira de uma experimentação sensível 

mais livre, resistente a uma ordem ou partilha sensória hegemônica. Um campo, 

portanto, que diz respeito mais propriamente a bens artísticos que a bens culturais
19

, 

onde outras e diferentes ordens sensíveis podem ser fabricadas e ficcionadas – embora 

a passagem dessas “ficções” para a “realidade” de uma configuração social que de 

fato muda politicamente seja um assunto completamente problemático e diverso. 

Trata-se do campo da arte, da “arte” como uma ideia propriamente moderna, da 

experimentação estética, o qual, se obviamente não pode ser entendido como algo 

“separado” da lógica cultural do capitalismo (que inclusive é sua própria condição de 

possibilidade em fins do século XVIII), é um campo, porém, desde o princípio 

autônomo. Seguimos aqui o pensamento de Jacques Rancière segundo o qual a 

modernidade não é marcada simplesmente por uma mera mudança de “estilo” ou de 

“escola” artística, mas pela mudança radical da própria ideia ou concepção de arte. 

Trata-se da ascensão de todo um novo regime através do qual se pratica, se frui e se 

pensa a arte. Se um regime representativo anterior à modernidade estruturava-se pela 

disposição de um cânone que estabelecia as regras, as hierarquias e as codificações às 

quais estavam sujeitas todas as – assim chamadas – “belas” artes (a verossimilhança, 

o encadeamento correto da ação – conflito, clímax e resolução – a maior ou menor 

conveniência de determinado tema para determinado medium – pintura, tragédia, 

comédia...), o regime estético diz respeito à impossibilidade de qualquer regra ou 

convenção fixa na produção artística e da igualdade de todos os temas. Se antes a 

ideia de mimese era o centro do campo das artes, agora trata-se da ideia de estética – 

como esse campo estranhamente interposto entre a pura sensorialidade sofrida e a 

completa pensabilidade ativa. A estética é não o ser fiel a um conjunto de regras de 

bom gosto mas, justamente, a invenção de gostos por mais novos e estranhos que 

estes possam parecer ao nosso hábito. É o tatear ou o pressentir novas coordenadas 

sensíveis de mundo, aparências inesperadas para ele, outras formas de torna-lo 

inteligível, pensável e experienciável. O tatear sensível de uma tradição importante de 
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 Aqui adotamos uma concepção bastante estrita de cultura: um modo de vida socialmente 

incorporado e estabelecido num determinado contexto; uma ordem identificável ou partilha 

do sensível hegemônica. Assim, especificamente para sustentar de início a argumentação que 

segue, deixamos, aqui, de nos filiar a uma rica tradição de pensamento – como a engendrada 

pelos estudos culturais – onde o conceito de cultura é central e adquire sentidos e funções 

bastante diferentes. 
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artistas da modernidade (ou do regime) estética se deu através do afeto da melancolia 

e dos sonhos da nostalgia. 

Nosso objetivo, aqui, é mostrar que também é possível ver a nostalgia como 

algo positivo num contexto crítico. Por “positividade” entendemos a possibilidade de 

uma dimensão, na ideia de nostalgia, que não esteja relacionada à idealização ingênua 

e conservadora, mas a uma forma interessante de experienciar relações com o passado 

e com o tempo. Essa outra positividade faz parte de uma longa tradição, uma tradição 

tão antiga quanto o próprio regime estético da arte, e talvez tenhamos a possibilidade 

de, hoje, enxergar melhor essa positividade por causa de certo esgotamento de 

teleologias “modernitaristas”, de acordo com Rancière (2005: 38-44). Este chama de 

“modernitarismo” toda uma corrente utópica que permeia o desenrolar do regime 

estético se legitimando a partir de um discurso evolucionista da “pureza” dos meios: a 

pintura tende ao abstracionismo e, portanto, a um conhecimento cada vez mais 

profundo de seus próprios elementos singulares e não compartilhados com outros 

mediums. O mesmo sucede com a literatura, que deve livrar-se de qualquer conteúdo 

narrativo ou representacional e se tornar, restringindo-se a sua especificidade, pura 

manipulação de linguagem escrita – e assim por diante. Era um discurso cuja 

temporalidade era o voltar-se para um futuro inimaginável e radicalmente diferente do 

hoje, onde as fronteiras entre excepcionalidade estética e hábito cotidiano estariam 

completamente desfeitas. Até hoje, muitos críticos ainda confundem essa específica 

corrente “modernitarista” com toda a modernidade estética e nomeiam certas 

experimentações contemporâneas (que, em última análise, já haviam se tornado 

possíveis desde a queda das “regras de etiqueta” do regime representativo)  – a 

mistura de meios, formatos e mídias, a volta à figuração, a paixão pela cultura de 

massa do cotidiano habitual, a nostalgia e o brincar com elementos de todas as épocas 

do passado – de pós-modernismo: a decadência que sucedeu a falha do grande sonho 

estético-político da modernidade utópica. Ora, mas a modernidade também foi, desde 

sempre, marcada pelos trabalhos de artistas que, recusando, geralmente através de um 

lamento pessimista, a ordem social engendrada, no XIX, pelo capitalismo industrial 

emergente, preferem alhear-se em sonhos com o passado, retrabalhar as heranças e as 

tradições esquecidas ou em ruínas, e não celebrar qualquer meta-narrativa 

“evolucionista”. Vimos anteriormente que tais artistas buscavam melancolicamente a 
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vaga possibilidade de uma experiência verdadeira porquanto o presente os condenava 

a uma pobre vivência sensório-motora. Em meio ao otimismo geral do progresso e da 

marcha para frente, esses artistas atestavam a dimensão rica e crítica das doenças e 

dos pathos como a melancolia e sua frequente companheira, a nostalgia. É o que Elias 

(2005) chama de utopias do medo. 

 

Nostalgia e modernidade 

 

É possível traçar a origem dessa positividade ou riqueza crítica da nostalgia, 

do seu caráter de resistência frente à ordem afetiva imposta pela sociedade industrial 

do progresso, ao próprio surgimento da ideia mesma de “nostalgia”. A palavra – “uma 

palavra relativamente nova” (Hutcheon, 1998, tradução nossa) – surge, justamente, na 

modernidade e não por mero acaso. Trata-se menos de um nome diferente para um 

sentimento antigo, universal, “humano” de perda e mais a forja de um termo para dar 

conta de uma experiência nova, legitimamente moderna. A palavra (de nostos – 

retorno ao lar, e algia – anseio) cunhou-se em fins do século XVII na dissertação do 

jovem estudante suíço de medicina Johannes Hofer, Dissertatio medica de nostalgia, 

oder Heimwehe (1688). Seu objetivo foi diagnosticar uma “doença do cérebro” que 

tornava praticamente inválidos grupos de soldados suíços que estavam em campanha 

longe de sua terra natal e que expressavam um desejo incontrolável de retornar a ela. 

Desde o princípio, a nostalgia é vista, dentro do cenário empolgante da vida moderna, 

como uma doença e, portanto, uma disfunção. Mas em que consiste essa experiência 

nova com o passado, chamada nostalgia e nascida exatamente na era moderna? 

Em seu livro dedicado ao tema, Svetlana Boym afirma que a nostalgia é uma 

experiência apenas possibilitada e originada no solo de determinações históricas 

específicas de uma época: a moderna, apenas, e nenhuma outra. Dessas 

determinações, Boym destaca exatamente uma mudança crucial, a saber, as formas 

que os sujeitos modernos parecem ter encontrado para articular suas experiências com 

o tempo. O esgotamento, no ocidente, de formas anteriores de temporalidade – por 

exemplo, o tempo circular de muitas culturas da Antiguidade ou a linearidade 
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teleológica das sociedades proto-cristãs
20

 – abriu caminho não apenas para uma visão 

completamente diferente do futuro: ou seja, não mais um horizonte estável, que se 

conhece, se espera e que, portanto, guia as ações e atitudes do presente, mas, pelo 

contrário, uma grande vertigem opaca de novidades inimagináveis, possibilidades 

infinitas e total imprevisibilidade. É a excitante centralidade do novo na ordem 

cultural moderna. Tal esgotamento parece também ter possibilitado outra experiência 

com o passado: ele agora é processado como algo essencialmente irrecuperável e 

irrepetível. O que aconteceu ficou irremediavelmente para trás e não pode mais voltar. 

Ninguém pode deter a marcha inevitável do tempo e o abismo intransponível que nos 

separa do passado sinaliza para nossa própria impotência frente a finitude de todas as 

coisas. Numa ordem social de castas que aguarda o Juízo Final e fornece uma 

conexão clara entre as atitudes da vida terrena e as condições da vida eterna talvez 

não fizesse muito sentido preocupar-se com o que ficou para sempre no passado. É 

uma melancolia diferente, própria a toda uma época – a moderna – que Proust conjura 

e ecoa ao lançar os caminhos de base para Em busca do tempo perdido: “Jamais 

renascerá para mim a possibilidade de tais horas” (2006: 62). O passado que é a 

própria condição da nostalgia, assim, é um passado não apenas idealizado, mas, antes 

de tudo (e talvez idealizado justamente porque) irrepetível, tristemente irrecuperável, 

findo, le temps perdu - "Odisseu anseia pelo lar; Proust está em busca do tempo 

perdido" (PHILLIPS, 1985 apud HUTCHEON, 1998). Esse tipo novo de saudade tem 

como correlato, portanto, a solidificação de um modo de vida outro, um cuja principal 

característica é a fragmentação profunda e irreversível de todos os campos da vida. 

Onde encaixar aquele passado que foi tão singularmente nosso neste presente 

vertiginoso e impessoal que não precisa dele para nada? Qual o sentido de nossas 

trajetórias e de nossas raízes (tanto espaciais quanto “espitituais”) numa época onde a 

incompletude e a falta de um sentido definitivo e fechado são a própria essência das 

mudanças velozes que nos carregam na marcha do progresso? 

 

                                                        
20

 Sabe-se, porém, que em muitos âmbitos das sociedades ocidentais modernas tais formas de 

temporalidade podem ainda subsistir e dar sentido à vida (instituições religiosas, etc) e 

portanto seu “esgotamento” é em certa medida relativo. Mas é sobretudo importante perceber 

que a teleologia proto-cristã da Salvação final foi substituída em grande medida por outra 

meta-narrativa ou ideologia secular: o progresso (cf. BOYM, 2001). 
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A nostalgia moderna é um luto pela impossibilidade do retorno 

mítico, pela perda de um mundo encantado com fronteiras e valores 

claros; poderia ser uma expressão secular de um anseio espiritual, 

uma nostalgia por um absoluto, um lar que é ao mesmo tempo físico 

e espiritual, a unidade edênica do tempo e do espaço antes da 

entrada na história (BOYM, 2001: 8, tradução nossa). 
 

Assim, a nostalgia pode ser vista como uma forma precisamente moderna de 

se relacionar com o passado. Uma forma em si nada agradável, que se liga ao fato 

melancólico de que o que passou está para sempre e inevitavelmente perdido e sem 

conexões harmônicas e orgânicas com o presente e com o futuro. No entanto, é 

exatamente essa condição de irrecuperabilidade do passado, essa sua 

inalcançabilidade e distância intransponível no tempo que parecem propiciar que um 

sutil relampejar de positividade crítica possa ser identificado no destrutivo afeto 

nostálgico. Se o que resta ao nostálgico é a recusa radical da fria fragmentação do 

presente moderno, é exatamente nos mistérios do passado que ele tenta buscar algo de 

mais rico e mais complexo, por mais frágil e evanescente que seja esse caráter de 

experiência que é pressentido no ontem. Foi a este relampejar salvador que os artistas 

da tradição que nos interessa aqui – sendo Garrel e Coppola dois representantes seus 

mais contemporâneos
21

 – se mantiveram fiéis. Acreditamos que algo dessa 

“positividade da nostalgia” pode ser melhor compreendida se conseguirmos enxergar 

o seguinte nó: modernidade-melancolia-nostalgia-arte. 

 

Melancolia e arte moderna 

 

Não é sob o signo da melancolia que Jacques Rancière parece colocar o 

regime estético da arte, isto é, a forma de se pensar, fruir e fazer arte que surge com o 

esgotamento da “ordem representativa” e que relaciona a arte ao “estético”: a uma 

forma de pensamento muito específica – a que se constitui através mesmo de uma 

espécie de “não-pensamento”, ou um pensamento que é desde já alheio a si mesmo? 

Um dos fundamentos do regime estético da arte é o que Rancière chama de a grande 

parataxe (cf. 2007: 33-67): uma justaposição caótica de coisas radicalmente 

                                                        
21

 De maneira significativa, Nicole Brenez define Garrel como o “representante no século XX 

da boêmia contestatória emblematizada por Rimbaud e Verlaine” (2010: 178, tradução 

nossa). 
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diferentes e sem nenhuma medida em comum que sucedeu a queda do regime 

representativo das artes e suas regras e hierarquias dominadas por uma ideia clara de 

mimese. Rancière diz que o regime estético é uma “ideia secular” (2009: 43). É como 

se a modernidade, a partir da perda (comum à raiz do sentimento de nostalgia) de 

certos discursos ou meta-narrativas que davam sentido e explicavam com uma 

pretensão de totalidade a vida comum e suas distribuições, tivesse que enfrentar agora 

esse grande caos, essa visão proto-bergsoniana do mundo como um grande 

aglomerado opaco de matéria cuja cognição pelos sujeitos humanos nunca o abarcará 

completamente e será sempre uma parcialidade fadada à mudança. “Esta mulher 

pesada com vestido pregueado, ô Albert Dürer, que sonha em face do ‘sol negro da 

melancolia’ retomado pelo soneto misterioso de Nerval, esta sonhadora cercada de 

instrumentos de medir, sabe-se o que ela tem no espírito. Ela se pergunta, também ela, 

‘que sei eu?’” (DAUDET, 1928: 9, tradução nossa).  

O regime estético, que começa na modernidade, deu exatamente aos artistas – 

que se autonomizavam cada vez mais de serviços para instituições como a Igreja ou o 

Estado – a função paradoxal de “dar uma ordem” a esse caos, mas uma ordem que se 

sabe desde o início provisória e arbitrária, mas cujo “cimento” seria exatamente as 

conexões sensíveis que apenas a estética poderia materializar e forjar. A arte 

(moderna) ao mesmo tempo evitaria uma esquizofrenia inócua através da ligação de 

elementos e incorporaria um distanciamento que não tolera o torpor de qualquer 

comunidade consensual, isto é, uma ligação de elementos que se diga definitivamente 

verdadeira e total (por exemplo, a da mercadoria). Em outras palavras, resgatando o 

bonito e paradoxal conceito de montagem estética de Rancière, a função do artista é 

medir o que não tem medida. 

Essa função lancinante do artista, portanto, não deixa muitas vezes de trazer 

consigo a dor ou melancolia faustiana de encarar, em toda a sua negatividade, esse 

universo material sombrio, caótico e moderno. Rancière fala de “uma entropia niilista 

inerente à configuração estética da arte” (RANCIÈRE, 2009: 52) e dessa falta de um 

sentido pleno, total, das coisas do mundo:  

 

...a melancolia como sensibilidade emerge com a modernidade, 

quando a individualidade se torna um valor, em meio a uma 

subjetividade e arte em permanente crise, moldando-se a partir de 
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uma experiência nova: o declínio da aura, a depreciação subjetiva 

de si, a destruição das aparências do sujeito e do mundo em que até 

a morte deixa a exterioridade barroca para ser interiorizada como 

cadáver dentro do sujeito (LOPES, 1999: 61). 

 

Mas o grande valor dessa “revolução estética”, dessa “revolução silenciosa” 

(títulos que Rancière dá ao papel do regime estético no campo das artes), é 

exatamente estabelecer uma nova positividade radical para o sujeito, justamente 

porque não ignora a negatividade mais radical. É como se a melancolia se 

transformasse paradoxalmente numa espécie de motor para um novo e rico tipo de 

subjetividade. Uma subjetividade que não ignorasse a morte, a opacidade fundamental 

do mundo material e a arbitrariedade cambiante do sentido das coisas. Em termos 

benjaminianos, é o sujeito moderno tateando um novo tipo de experiência (pois não é 

possível voltar aos contextos que possibilitavam a antiga e verdadeira experiência) em 

meio ao império crescente da mera vivência. Um primeiro aspecto do regime estético 

que mais importa aqui é justamente seu interesse pelas doenças e enfermidades do 

vivente. A estética se interessa pelo que é pathos, pelo irracional, insensato e doloroso 

dos corpos e suas conexões. Ela vê um logos legítimo no próprio pathos, uma 

“identidade de um logos e de um pathos. E é essa identidade que doravante dá 

testemunha do fato da arte” (RANCIÈRE, 2009: 30). É significativo observar que 

uma das primeiras grandes manifestações sensíveis desse novo regime tenha criado 

uma tradição – que parece se manter, aqui e ali, sólida até hoje – cujo mote é 

exatamente o tatear caminhos filtrados, ou no limite até mesmo bloqueados, por essa 

melancolia atroz; é precisamente investir de positividade a condição essencialmente 

negativa do enfermo. É a tradição que estamos tentando, neste trabalho, tatear: é o 

romantismo, o mal du siècle, o spleen estético, o neo-gótico nostálgico, o simbolismo 

alegórico, o decadentismo, o dandismo, o surrealismo. Como falou Baudelaire: 

“Quem diz romantismo diz arte moderna” (2006, p. 59, tradução nossa). E onde quer 

que se olhe dentro dessas articulações artísticas, a nostalgia aparece como uma das 

doenças próprias a esse novo sujeito perdido no caos cego da materialidade sensível e 

para o qual o sentido fútil que o progresso e a produtividade capitalista dão ao existir 

não é suficiente. Quase como se a nostalgia fosse um correlato frequente dessa 

profunda melancolia moderna. 
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Um segundo aspecto do regime estético da arte que nos interessa aqui é, 

justamente, a pluralidade ilimitada de experiências com o tempo que ele potencializa, 

sob a égide da grande parataxe: “... a era moderna também permitiu múltiplas 

concepções de tempo e tornou a experiência com o tempo mais individual e criativa” 

(BOYM, 2001: 9, tradução nossa). Rancière observa que, em certo discurso crítico 

que possui, a cada dia, menos espaço nos debates estéticos contemporâneos, não raro 

a modernidade estética – principalmente a partir das noções de vanguarda e 

modernismo – é relacionada a uma temporalidade que é voltada sobretudo para o 

futuro, para um futuro utópico pensado como um outro ou diferença radical, “quando 

a temporalidade própria ao regime estético das artes é a de uma co-presença de 

temporalidades heterogêneas” (2005: 37). Ora, era a ordem representativa que possuía 

regras rígidas que se relacionavam à cronologia “correta” das histórias, à sucessão 

verossímil e causal das narrativas e à orquestra harmônica que o artista deveria 

conduzir com o fluxo do tempo. A grande parataxe, pelo contrário, abole 

completamente essas convenções e o sujeito moderno se encontra no meio da 

indefinição abismal que, como vimos, é o que possibilita, em primeiro lugar, a forja 

da própria ideia de nostalgia.  

É curioso notar que é uma relação com o passado o que parece interessar mais 

especificamente a Rancière em seus escritos sobre esse caos material que permite 

experimentações estéticas as mais heterogêneas com o tempo. Exatamente no vórtice 

da mudez melancólica da materialidade das coisas, “Tudo é rastro, vestígio ou fóssil. 

Toda forma sensível, desde a pedra ou a concha, é falante. Cada uma traz consigo, 

inscritas em estrias e volutas, as marcas de sua história e os signos de sua destinação” 

(2009: 35). História e destinação, passado e futuro. Diferentemente da sucessão 

cronológica e linear, é uma espécie de tempo mais denso e concentrado que parece 

impulsionar o espírito estético que habita a matéria amorfa das coisas; poderíamos 

portanto até mesmo nos arriscar a chamar esse impulso “espiritual” uma durée 

bergsoniana ou uma história materialista benjaminiana. O passado tem uma relação 

estreita com o futuro, ambos se coabitam no mesmo incomensurável que no entanto 

os artistas tentam medir ao se colocarem enquanto sujeitos no passar inelutável do 

tempo da era moderna. “No regime estético da arte, o futuro da arte, sua distância do 

presente da não-arte, não cessa de colocar em cena o passado” (RANCIÈRE, 2005: 
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35). Quando, na prática artística, essa volta ao passado é desencadeada pelo pathos e 

pela doença da nostalgia, essa articulação não é diferente: “O nostálgico direciona seu 

olhar não apenas para trás” (BOYM, 2001: 13, tradução nossa). A grande questão que 

interessa a Svetlana Boym em The future of nostalgia é precisamente os futuros que 

se descortinam nos diferentes tipos de nostalgia. Pois olhar para o passado é 

inevitavelmente preparar caminhos para um futuro, um futuro que depende muito de 

se a relação com o passado fantasiado pelo sentimento nostálgico pressupõe uma 

idealização que ainda crê numa pureza imaculada e na completude perdida de uma 

tradição que se deve preservar, conservar a todo custo, ou se se trata da melancolia 

mais propriamente moderna das coisas que já passaram e de como estabelecer 

conexões críticas entre o que desaparece no tempo para sempre e o que pode ainda 

surgir à nossa frente enquanto, nessa “pura suspensão” (RANCIÈRE, 2005: 34) que é 

o princípio fundamental da estética, descortinamos os mistérios da matéria opaca, 

suas histórias passadas e seus destinos e futuros inesperados. É a questão de saber se o 

passado evocado por essa nostalgia é uma simples imagem-lembrança que não 

abandona a sensatez medíocre do esquema sensório-motor e da vivência (é a nostalgia 

conservadora dos “filmes de nostalgia” jamesonianos) ou se ele tem a profundidade 

de uma experiência verdadeira, se ele é, ao mesmo tempo que uma “idade do mundo” 

singular, um “passado em geral” que pressupõe um contínuo, uma espécie de “justiça 

terrena” e imanente e portanto, tem ligações com algum tipo de salvação futura, tão 

misteriosa quanto o ponto de chegada de uma estrela cadente. A nostalgia positiva ou 

“crítica” tende a desfazer as arbitrárias fronteiras entre passado, presente e futuro, 

como na imagem cristal deleuziana. A nostalgia conservadora tende a considerar o 

passado como um ponto numa cadeia linear, ponto que no entanto pode servir como 

um útil modelo para modificarmos o presente. 

Portanto, é no âmbito denso, complexo e polivalente de um tempo bergsoniano 

ou de uma história benjaminiana que essa nostalgia – cuja negatividade e pathos 

interessa sobremaneira a positividade paradoxal que o regime estético deseja atingir – 

parece se formar. Para entender melhor a complexidade dessa nostalgia praticada 

pelos artistas daquela tradição melancólica, e que aqui queremos chamar “nostalgia 

estética”, para diferenciá-la de outras formas conservadoras de nostalgia que parecem 

ter lugar na ordem cultural da mercadoria, é preciso que enxerguemos os pontos de 
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contato que essa nostalgia parece ter com outra ideia, a de melancolia, a qual, como 

vimos, impregna desde o princípio o regime estético da arte.  

 

Melancolia e nostalgia 

 

Svetlana Boym, seguindo a tradição crítica mais habitual, enxerga melancolia 

e nostalgia como coisas diferentes: 

 

Diferente da melancolia, que era considerada um padecimento de 

monges e filósofos, a nostalgia era uma doença mais “democrática” 

que ameaçava afetar soldados e marinheiros deslocados para longe 

de casa assim como muitas pessoas do campo que começaram a se 

mudar para as cidades (2001: 5, tradução nossa). 
 

No entanto, Giorgio Agamben afirma que, apesar dessa associação da “bílis 

negra” com os temperamentos geniais e sofisticados de artistas e filósofos estar na 

origem mesmo das reflexões sobre melancolia, esta, na época moderna, passa a ser 

uma espécie de condição geral das relações sociais como um todo (com o que 

concordaria Benjamin se levarmos em conta suas análises da estética baudelairiana): 

 

... poucos terão se dado conta de que na evocação patrística das 

filiae acediae aparecem as mesmas categorias de que se serve 

Heidegger na sua famosa análise da banalidade cotidiana e da caída 

na dimensão anônima e inautêntica do “a gente”, que acabou 

inspirando (na verdade nem sempre propositadamente) numerosas 

caracterizações sociológicas da nossa existência nas assim 

chamadas sociedades de massa (2007: 26-27). 
 

Via de regra, o discurso crítico tende a separar a melancolia e a nostalgia ao salientar 

o caráter crítico e radical da primeira e o aspecto conservador, ingênuo e ultra-

sentimental da segunda. Mas, apesar de ideias particulares, cada uma com sua história 

própria e singular, a melancolia e a nostalgia forjaram alianças ao longo do regime 

estético da arte – alianças cujas possibilidades é possível ver em trabalhos como os de 

Nerval, Huysmans ou Baudelaire dentro de toda uma tradição de melancólicos 

nostálgicos que a modernidade estética possibilitou. É exatamente sob o signo da 

melancolia, por exemplo, que Flaubert, outro grande representante dessa tradição, põe 

a criação de sua extravagante e decadentista fantasia nostálgica, Salammbô, de 1862: 
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“Poucos adivinharão quão triste foi preciso estar para ressuscitar Cartago” (apud 

BENJAMIN, 1996: 225, tradução nossa). Os próprios habitantes dessa Cartago em 

ruínas – que tem mais de uma semelhança com a paisagem desoladora de um 

capitalismo sustentado por guerras e conflitos sangrentos – são descritos como 

sofrendo de uma nostalgia atroz: 

 

Os que tinham nascido nas cidades lembravam-se das ruas 

barulhentas, das tabernas, dos teatros, dos banhos, e das barbearias 

onde se ouvem as histórias. Outros viam os campos ao pôr do Sol, 

quando o trigo amarelo ondula e os bois sobem as colinas com a 

relha da charrua ao pescoço. Os viajantes sonhavam com cisternas, 

os caçadores com florestas, os veteranos com batalhas; e, na 

sonolência que os entorpecia, os seus pensamentos confundiam-se 

com a exalação e a nitidez dos sonhos (FLAUBERT, s.d.: 284). 

 

Ao contrário da nostalgia conservadora da cultura comercial, que é via de 

regra uma espécie de cura paliativa para a melancolia atroz que o império da vivência 

é capaz de estabelecer, a nostalgia crítica ou estética que aqui nos interessa toma a 

melancolia como uma espécie de motor; ela nunca a recalca ou esquece-se dela, mas 

forja com ela alianças várias; é a melancolia a própria condição de possibilidade da 

sua positividade, é nela que essa nostalgia vai buscar sua complexidade crítica. 

Agamben afirma (2007), com efeito, que entender em profundidade o 

“funcionamento” do “desespero do melancólico” pode ser de fundamental 

importância na busca por um modelo do que ele chama de “conhecimento crítico”. Se 

a crítica pode ser definida como a consciência dos limites do conhecimento e de nossa 

relação com o mundo, consciência que no entanto não rejeita o (ou não desiste do) 

conhecimento, o melancólico estabelece uma atitude perante as coisas que passa 

justamente a interessar às formas possíveis do conhecer na modernidade. Agamben 

identifica a melancolia com uma contradição fundamental, quase perversa: a tristeza 

específica do melancólico advém sobretudo do fato de ele desejar atingir ou obter o 

que porém ele sabe tragicamente impossível. O melancólico quer transformar em 

“objeto de abraço” o que deveria a priori ser apenas “objeto de contemplação”. “De 

fato, enquanto que no domínio afetivo não raras vezes a atração e a estranheza 

alternam na relação de uma intenção com o seu objeto, o luto é capaz de uma muito 

especial intensificação e de um aprofundamento continuado da sua intenção” 
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(BENJAMIN, 2011: 145). A falta de vontade típica do melancólico deriva 

paradoxalmente de uma vontade tão grande e forte que é irrealizável. Então, se a dor 

faustiana desse paradoxo não gerar um risco subjetivo cujo limite é o suicídio
22

, o 

pensamento melancólico se mostra como uma história rica de caminhos que só 

puderam ser traçados sob a sombra de limites intransponíveis, ou, aliás, justamente 

por causa deles. É impossível o melancólico atingir seu objeto – que ele considera 

“perdido” e na realidade não sabe exatamente o que é porque talvez nem mesmo 

exista – mas é por isso mesmo que sua percepção das coisas pode gerar possibilidades 

de atingir objetos diferentes, com os quais ele jamais havia sonhado. A própria 

impossibilidade de traçar um caminho paradoxalmente abriu trilhas, trilhas para uma 

apreensão crítica do mundo na modernidade. 

 A melancolia para Agamben, portanto, não é apenas um sentimento ou uma 

sensação. É antes um “projeto”, uma “sabedoria”, um “mecanismo”, uma 

“constelação” que curiosamente persiste no tempo (Aristóteles já identificava sua 

relevância). É como se Agamben estabelecesse uma espécie de programa teórico 

ainda intuitivo, que precisa ser desenvolvido, mas que deve, essencialmente, 

conseguir dar conta da melancolia em sua ambiguidade fundamental: é uma forma de 

conhecimento que age não apenas racionalmente, mas também através das leis do 

desejo e do pathos inconsciente, e só consegue acessar o objeto sobre o qual se 

debruça paradoxalmente através do desespero da perda e da distância intransponível. 

O melancólico não cessa de desejar o objeto só porque não pode chegar até ele; é na 

verdade exatamente esse bloqueio que lhe revela uma dimensão inaudita daquele 

objeto. Susana Lages, em sua tese de doutorado sobre a melancolia na teoria da 

tradução de Benjamin (autor fundamental no pensamento de Agamben) salienta essa 

duplicidade da distância melancólica, seu lado evidentemente “negativo”, mas 

também seu aspecto “positivo”: 

 

O caminho até o objeto é um caminho que pressupõe uma separação 

e também uma tentativa de reconhecer essa distância e, assim, 

superar o vazio melancólico que se produziu pela perda. Nesse 

sentido, Benjamin, um melancólico por contingências da vida (...), 

torna-se um melancólico por opção, por vocação (2007: 108). 

                                                        
22

 Ao falar sobre o cinema de Garrel, Deleuze afirma (2007: 240): “O preço a pagar, tanto no 

cinema quanto noutra parte, sempre foi um afrontamento com a loucura”. 
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 Outro autor fundamental para Agamben, Aby Warburg, também 

salienta essa duplicidade da melancolia, sua “possibilidade de fazer regressar o 

homem à estéril sujeição ou de orientar seu caminho para a salvação e o 

conhecimento” (AGAMBEN, 2009: 136). 

Não haveria, assim, pontos em comum entre esse mecanismo da melancolia e 

o da nostalgia, “que pode ser definida como o estado de anseio por algo que se sabe 

irrecuperável, mas é buscado mesmo assim” (COOK, 2005: 3, tradução nossa)? Sem 

dúvida que o primeiro nos ajuda a enxergar a complexidade que toda uma tradição de 

artistas vem explorando no segundo. Não é, com efeito, uma sensibilidade nostálgica 

que Agamben parece materializar em sua análise de Melancholia I, de Dürer?:  

 

Dado que sua lição consiste em que só se pode apreender o que é 

inapreensível, o melancólico só se sente bem entre esses despojos 

emblemáticos. Como relíquias de um passado no qual está escrita a 

cifra edênica da infância, eles capturaram para sempre a vaga ideia 

do que só pode ser possuído se estiver perdido para sempre (2007: 

10). 
 

Para Pam Cook, a nostalgia constrói “um passado idealizado como um local de 

contemplação prazerosa e desejo” (2005: 4, tradução nossa). Contemplação, que é 

uma das características mais destacadas do temperamento melancólico e que a 

lentidão da decantação dos caminhos impossíveis exige. No belo ensaio em que tenta 

desvendar Walter Benjamin a partir da ideia de melancolia, Susan Sontag afirma que 

o autor – partindo de sua análise do drama barroco alemão – preferia a experiência 

espacial à temporal. O espaço, ao contrário do fluxo veloz do tempo, possibilita a 

contemplação típica do melancólico – o qual, necessariamente lento, precisa 

reencontrar caminhos perdidos e pressentir o máximo possível de possibilidades. Mas 

o modo como Sontag descreve esse “espaço” em oposição ao “tempo” é muito 

semelhante ao modo como se compara a durée bergsoniana e sua densidade ao 

simples tempo cronológico: “Benjamin não pretende recuperar seu passado, mas 

compreendê-lo: condensá-lo em suas formas espaciais, suas estruturas premonitórias” 

(1986: 89). E, como lembra Svetlana Boym, “O nostálgico deseja (...) revisitar o 

tempo como se fosse espaço, recusando render-se à irreversibilidade que aflige a 

condição humana” (2001: VX, tradução nossa). Com tristeza, Sontag nota que 
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precisamente essa característica talvez esteja relacionada ao fim trágico de Benjamin: 

“Quando esteve pela última vez com Adorno, no início de 1938, atribuiu sua demora 

em deixar a França ao fato de que ‘aqui ainda há posições a serem defendidas’” 

(1986: 102). 
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Parte 2 
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Preâmbulo teórico: conexões entre  

os pensamentos de Benjamin e Bergson  
 

 

 Esta pesquisa lançou mão de dois caminhos teóricos bastante diferentes para 

compreender com mais nuances as singularidades que o pathos da nostalgia apresenta 

nos trabalhos de toda uma tradição de artistas melancólicos (sobretudo em dois 

cineastas contemporâneos: Garrel e Coppola) ao longo da modernidade ou do regime 

estético. Por um lado, nos utilizamos da analítica deleuziana das imagens e da 

diferença de natureza, e não apenas de grau, que ela pressupõe entre dois modos 

distintos de evocar o passado: o modo habitual e atual do circuito sensório-motor, que 

pode apenas conjurar uma imagem-lembrança que será útil a um melhor desempenho 

da ação motora; e o modo onde a ação motora é impossível ou fracassada (como para 

o melancólico): aí é uma idade do mundo, uma espécie de passado “puro”, virtual ou 

“em geral” que é evocado. Tal passado não pode ser enquadrado na linearidade 

cronológica mensurada pelo relógio – que o nostálgico transforma em aguda angústia 

– mas apresenta uma espécie de riqueza espiritual infinita que abole as fronteiras 

arbitrárias entre o que comumente se denomina “passado”, “presente” e “futuro”. Por 

outro lado, também, o pensamento de Walter Benjamin nos foi essencial para 

perceber que, em primeiro lugar, a riqueza desse “passado em geral” com a qual o 

nostálgico sonha e fantasia tem a ver com sua busca desesperada, num contexto social 

onde a fragmentação e a falta de um sentido maior para a vida são as características 

proeminentes, pela possibilidade de uma experiência verdadeira (Erfahrung); e em 

segundo lugar, que, se o nostálgico recusa o presente ou a “sensatez” do circuito 

sensório-motor, é porque para ele é intolerável a miséria da mera vivência (Erlebnis) a 

que o império do dinheiro condena assustadoramente até mesmo as próprias 

consciências do presente: 

 
A ideia de uma única e mesma miséria, interior e exterior, no 

mundo e na consciência, era já a ideia do romantismo inglês na sua 

forma mais negra, nomeadamente em Blake ou Coleridge: as 

pessoas não aceitariam o intolerável se as mesmas “razões” com 

que ele lhes é imposto de fora não se insinuassem nelas para as 

fazer aderir de dentro (DELEUZE, 2009 : 306). 
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  Ora, não teria o passado pressuposto na ideia benjaminiana de experiência 

(pois a experiência é algo que vem de longe no tempo, como uma estrela cadente) 

similaridades notáveis com a riqueza e a potencialidade espiritual infinitas do passado 

virtual ou puro de que fala Deleuze partindo de Bergson? Não teria o tempo vazio e 

pobre da vivência como correlato a linearidade arbitrária dos esquemas sensório-

motores? Este capítulo pretende enxergar ligações e alianças entre como o passado 

figura nesses dois pensamentos teóricos distintos mas fundamentais a este trabalho: o 

de Benjamin e o de Henri Bergson – que é a base estruturante onipresente e inevitável 

da maneira como Deleuze pensa as relações entre tempo e imagem. 

 

 Benjamin e a história 

 

 O pensamento de Walter Benjamin deixa clara – sobretudo com suas teses 

Sobre o conceito da história – a ideia de que debruçar-se sobre o passado, tentar 

reencontrá-lo, enfim, praticar a história, é um ato que engendra a possibilidade de 

uma experiência verdadeira. Em que na verdade consiste essa ideia? Entendê-la 

melhor significa primeiramente excluir a hipótese de que, através do estudo do 

passado, ou seja, do acúmulo de dados sobre épocas passadas, estamos mais aptos a 

olhar o mundo atual de maneira mais completa e profunda. Trata-se exatamente do 

contrário. Esse tipo de erudição histórica, que a racionaliza, tornando-a burocrática tal 

qual a criticava Nietzsche, Benjamin a associa a uma ideia conservadora e fatal de 

progresso. Com o cronologismo próprio a essa prática histórica, a ligação do passado 

com o presente se dá através de uma linha vazia e homogênea, que, caindo 

comumente numa espécie de raciocínio evolucionista, nunca estará apta a mostrar que 

os ditos “estados de exceção” são na realidade a regra geral das relações sociais 

humanas. É inevitavelmente a história dos vencedores, insensível para toda a barbárie 

que está presente em qualquer monumento da cultura. Indo contra toda essa “ciência” 

e “sensatez” da história, o pensamento de Benjamin parece concordar efetivamente 

com Proust (2006: 511) – a quem ele tanto recorria – quando diz: “Para mim, a 

memória voluntária, que é sobretudo uma memória da inteligência e dos olhos, não 

nos dá, do passado, mais do que faces sem realidade”. Como se configuraria, então, a 

prática e o método verdadeiros da história? 
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 Em Benjamin, “história” é um conceito complexo e, no limite, paradoxal. 

Como diriam Deleuze e Guattari (2010), é um sorriso de gato de Chesire, que a 

filosofia enxerga num determinado local onde não há gato nenhum e que a ciência 

nunca estará apta a ver. Nas teses, a verdadeira história, a do “materialismo histórico”, 

como diz Benjamin, é definida em primeiro lugar não como um aprendizado 

voluntário, racional ou quantitativo do que passou mas como, precisamente, uma 

estranha conexão entre um presente particular e um passado determinado: “O passado 

só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que 

é reconhecido (...) Pois irrecuperável é cada imagem do passado que se dirige ao 

presente, sem que esse presente se sinta visado por ela” (BENJAMIN, 1996: 224). 

Mas não se trata de uma conexão qualquer. Tentemos depreender dela, para melhor 

iluminá-la, três de suas dimensões. Primeira: se é apenas o historiador materialista e 

não aquele erudito arquivista burocrata que consegue de fato estabelecer essa 

conexão, e não apenas organizar causas e consequências num tempo vazio e 

homogêneo, é porque o “sujeito do conhecimento histórico é a própria classe 

combatente e oprimida” (Idem: 228). Portanto, o passado ao qual esse presente se 

conecta é um passado específico, é o passado dos “antepassados escravizados” (que 

Benjamin opõe ao futuro dos “descendentes liberados”, que priva o historiador de 

suas forças – Idem: 229), é o passado dos sujeitos esquecidos, dos vencidos, mas, 

precisamente por isso, um passado que guarda a força de uma promessa ainda por 

cumprir; um passado da salvação, uma sorte de futuro do pretérito: 

 

O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à 

redenção. Pois não somos tocados por um sopro de ar que foi 

respirado antes? Não existe, nas vozes que escutamos, ecos de 

vozes que emudeceram? (...) Se assim é, existe um encontro secreto, 

marcado entre as gerações precedentes e  a nossa. Alguém na terra 

está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos 

concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige 

um apelo (Idem: 223). 

 

Para Benjamin o projeto do materialismo histórico só é possível através de uma 

aliança inusitada com a teologia. Mas não se trata de trazer um conteúdo realmente 

religioso que molde uma visão da história da humanidade, mas de utilizar, digamos, 
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seu “equipamento sensório”
23

. É só assim que esse passado messiânico pode 

relampejar, num “momento de perigo” (Idem: 224), ou seja, num momento de colapso 

ou urgência subjetiva (que como se viu é a regra geral e não a exceção), como aquele 

em que se encontra o sujeito do presente condenado ao império totalitário da mera 

vivência. E esse presente, também, não é um presente qualquer. É um agora, porque 

só existe a partir de sua ligação vital com aquele passado: “um presente que não é 

transição, mas para no tempo e se imobiliza” (Idem: 230). Rolf Tiedemann, em sua 

introdução à Edição Alemã das Passagens, reforça esse elo vital entre o passado e o 

presente na concepção benjaminiana da história: “O objeto da história continua a 

transformar-se, torna-se um objeto histórico no sentido enfático somente quando vem 

a ser atual em uma época posterior” (TIEDEMANN, 2009: 27). São notáveis as 

semelhanças entre o passado dessa forma caracterizado e o modo como Deleuze 

afirma que, de um presente que escapa ao circuito sensório-motor, é possível 

identificar poderosos pontos de bifurcação ou condutas de narrativa no que já 

aconteceu há muito tempo. 

 Uma segunda dimensão dessa conexão densa entre o presente e o passado que 

constitui o conceito de história, é sua estranha condição paradoxal. Com efeito, esse 

passado e esse presente que são os pontos fundamentais da história são sempre 

passados e presentes específicos e determinados. Podemos partir de um exemplo dado 

pelo próprio Benjamin: o modo como um agora político conjunturalmente específico 

– a Revolução Francesa – só pôde se tornar possível por causa exatamente de um 

passado determinado, singular – a Roma Antiga: “A Revolução Francesa se via como 

uma Roma ressurreta. Ela citava a Roma antiga como a moda cita um vestuário 

antigo. A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja na folhagem do 

antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado” (Idem: 230). Porém, tais 

passados e presentes, quaisquer que sejam a redutibilidade de sua dimensão específica 

e localizada, possibilitam, eles mesmos, que um todo seja forjado. O paradoxal no 

conceito benjaminiano de história é que o propriamente universal surge do 

extremamente particular. “O ‘agora’, que como modelo do messiânico abrevia num 

resumo incomensurável a história de toda a humanidade, coincide rigorosamente com 

o lugar ocupado no universo pela história humana” (Idem: 232). É como se essa 

                                                        
23

 Talvez exatamente como a arte simbolista faça. 
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conexão entre o presente e o passado seguisse o modelo da alegoria, tal como a pensa 

o próprio Benjamin. O “método alegórico” da escrita do passado – que, segundo 

Benjamin, é privilégio do melancólico – consiste justamente em o materialismo 

histórico 

 

extrair de uma época determinada do curso homogêneo da história; 

do mesmo modo, ele extrai da época uma vida determinada e, da 

obra composta durante essa vida, uma obra determinada. Seu 

método resulta em que na obra o conjunto da obra, no conjunto da 

obra a época e na época a totalidade do processo histórico são 

preservados e transcendidos (Idem: 231, grifo nosso). 

 

É impossível, também, não lembrar de como, similar a esse passado benjaminiano, a 

idade do mundo deleuziana varia entre o polo de sua singularidade inalienável e 

irrepetível e uma espécie de “passado em geral”. 

 A verdadeira prática histórica para Benjamin, portanto, é uma conexão entre 

um passado messiânico e um presente imobilizado irredutivelmente particular: um 

“agora” que só existe por causa da salvação – que a possibilidade de uma experiência 

contrapõe ao mundo sem gosto da vivência – vislumbrada naquele passado, 

exatamente como um forte e involuntário vislumbre nostálgico. Uma conexão que no 

entanto também gera uma visão “universal”, “geral” da história, que coexiste 

paradoxalmente com a particularidade dos elementos que a tornaram possível. Não é 

um trabalho banal o do materialista histórico: isolar essa conexão, talvez “dominá-la” 

apesar de toda a sua densidade inabarcável, para que ela se torne explicitável para o 

próprio sujeito de sua existência – a “classe combatente e oprimida”. Poderíamos 

dizer, destacando assim uma terceira dimensão do conceito de história: a história é um 

trabalho estético, do qual a racionalidade lógica, por si só, não dá conta. “Estético” 

como o pensa Jacques Rancière (2007): a dialética entre a leitura dos sinais de uma 

história nas coisas e, ao mesmo tempo, a aparição dela em sua crueza sensível-

material. A história para Benjamin é material, assim, não apenas no sentido marxista 

mas também no da materialidade sensorial da obra de arte. É algo que se sente 

fortemente, mas num relampejo muito rápido que portanto é difícil de descrever, de 

objetificar: “A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz” (Idem: 224). O 

conceito pensado assim por Benjamin pode ser uma espécie de entrelugar complexo 

que permeia história, memória, nostalgia, reminiscência, e que pode ser atingido, por 
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exemplo, tanto pela pesquisa de um historiador quanto por um romancista (o século 

XVIII de Nerval, a Cartago ressuscitada por Flaubert, a infância ficcionalizada por 

Proust) ou um cineasta (o maio de 68 de Garrel e a Maria Antonieta de Coppola). É 

um frágil e evanescente sorriso de gato que no entanto tem um poder de experiência 

incomensurável. 

 “O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, 

no momento em que é reconhecido”: em Benjamin, a história tem uma estreita 

relação com outro conceito – o conceito de semelhança. Em vários textos de 

Benjamin, principalmente em A doutrina da semelhança, fica claro que, o que ele 

chama de mimético não é de maneira alguma o mimético aristotélico. Se seguirmos o 

raciocínio de Rancière, a mimese para Aristóteles é menos uma semelhança e mais 

um regime de semelhança: é uma “poética”, ou seja, um conjunto fixo de regras e 

hierarquias que servem para guiar e, também, julgar e qualificar uma imitação, uma 

representação (cf. RANCIÈRE, 2007, Cap. 3). É a ideia que dava apoio ao regime 

representativo das artes antes da ascensão, na modernidade, do regime estético. Em 

Benjamin, a mimese pressuposta na ideia de semelhança é não um espelho verossímil 

ou uma imitação guiada por regras (isto estaria mais próximo das leis do tempo 

homogêneo do historiador burocrático), mas, novamente, de uma espécie de conexão 

material, tão rápida quanto um relâmpago, que pode pôr em relação até mesmo 

elementos completamente distantes; uma conexão estética. São notáveis os pontos em 

comum com o conceito de história: “Sua percepção [da semelhança], em todos os 

casos, dá-se num relampejar. Ela perpassa, veloz, e, embora possa ser recuperada, não 

pode ser fixada, ao contrário de outras percepções” (BENJAMIN, 1996: 110). Há, 

para Benjamin, a semelhança sensível – aquela semelhança mais banal de quando 

vemos uma pessoa que é muito parecida com outra que conhecemos – que é apenas a 

“ponta do iceberg” de todo um tecido complexo e denso de semelhanças que 

determinam a vida e as relações entre as pessoas: essas semelhanças mais “profundas” 

são as semelhanças extra-sensíveis (ideia que se relaciona de maneira notável com o 

que Rancière, 2007, chama de hiper-semelhança). “Extra” não porque elas não são 

sensíveis, mas porque possuem uma carga tão grande do sensível que são 

determináveis e controláveis apenas com muita dificuldade. Novamente, há um tom e 

referências místicas nos escritos de Benjamin sobre a semelhança, mas eles 
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continuam do lado do “método” e da “forma”. A semelhança extra-sensível para 

Benjamin na verdade é um dado material e empírico, apesar de incluir relações 

sensíveis de ordens e distancias cósmicas. Ela é, não por acaso, o próprio fundamento 

da linguagem humana, a origem das próprias formas (auditivas e escritas) de 

expressão e comunicação – que são, por consequência, formas verdadeiras de viver, 

de modos de viver. Benjamin tem uma concepção anti-estrutural da linguagem e do 

texto, uma concepção que pensa o escritor e o leitor como sujeitos que, através dos 

signos, entram em contato com vastas camadas de semelhanças extra-sensíveis 

remotas que podem modificar radicalmente modos de perceber, lidar e portanto, agir 

frente ao mundo material: 

 

Nessa perspectiva, a linguagem seria a mais alta aplicação da 

faculdade mimética: um médium em que as faculdades primitivas de 

percepção do semelhante penetram tão completamente, que ela se 

converteu no médium em que as coisas se encontram e se 

relacionam, não diretamente, como antes, no espírito do vidente ou 

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 correr da 

história (BENJAMIN, 1996: 122). 

 

 A história materialista de Benjamin, então, seria esse texto, esse médium, no 

momento em que a semelhança extra-sensível atinge sua potencialidade maior, ou 

seja, esse texto em toda a sua riqueza estética – que é inseparável da riqueza de todas 

as suas possibilidades como experiência verdadeira. Em Benjamin não há teoria da 

história, da linguagem ou da política sem uma teoria estética que guarde em seu seio 

as possibilidades de agenciamento da experiência. 

 A partir do diálogo entre o conceito de história e o de semelhança, é possível 

ver com mais nuances como os artistas nostálgicos que tentamos aqui acompanhar 

recusam a linearidade imposta pelo atual sensório-motor e mergulham na riqueza 

virtual de um passado que traz em si as possibilidades de uma experiência salvadora. 

É possível, também, compreender a insistência de Benjamin em destacar a força 

“salvadora” própria ao modo como Kafka, por exemplo, põe “em movimento 

períodos cósmicos” (BENJAMIN, 1996: 139). Ao modo, como, claro, Em busca do 

tempo perdido cria um “mundo em estado de semelhança, e nela reinam as 

‘correspondências’, captadas inicialmente pelos românticos, e de modo mais íntimo 
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por Baudelaire, mas que Proust foi o único a incorporar em sua existência vivida” 

(BENJAMIN, 1996: 45). Ao modo como a “iluminação profana” perpassa o gosto dos 

surrealistas pela nostalgia: 

 

Ele [o surrealismo] pode vangloriar-se de uma surpreendente 

descoberta. Foi o primeiro a ter pressentido as energias 

revolucionárias que transparecem no “antiquado”, nas primeiras 

construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras 

fotografias, nos objetos que começam a extinguir-se, nos pianos de 

cauda, nas roupas de mais de cinco anos, nos locais mundanos, 

quando a moda começa a abandoná-los. Esses autores 

compreendem mais do que ninguém a relação entre esses objetos e a 

revolução. Antes desses videntes e intérpretes de sinais, ninguém 

havia percebido de que modo a miséria, não somente a social, mas a 

arquitetônica, a miséria dos interiores, as coisas escravizadas e 

escravizantes, transformavam-se em niilismo revolucionário. Para 

não mencionar o passage de l’opéra de Aragon, o casal Bretron e 

Nadja conseguiu converter, se não em ação, pelo menos em 

experiência revolucionária, tudo o que sentimos em tristes viagens 

de trem (os trens começam a envelhecer), nas ardes desoladas nos 

bairros proletários das grandes cidades, no primeiro olhar através 

das janelas molhadas de chuva de uma nova residência. Os dois 

fazem explodir as poderosas forças “atmosféricas” nessas coisas. 

Imaginemos como seria organizada uma vida que se deixasse 

determinar, num momento decisivo, pela última e mais popular das 

canções de rua. O truque que rege esse mundo de coisas – é mais 

honesto falar em truque que em método – consiste em trocar o olhar 

histórico sobre o passado por um olhar político (BENJAMIN, 1996: 

25-26). 

 

 

 Bergson e a memória 

 

 Com Henri Bergson, substitui-se o método e o tom místicos de Walter 

Benjamin pelo tom “científico” e por uma argumentação impecavelmente construída 

e objetivada e chega-se, não obstante, a conclusões de uma proximidade espantosa. 

São autores muito diferentes mas que, não obstante, tentaram compreender e discernir 

filosoficamente, no contexto de uma modernidade secular, a importância das relações 

entre os sujeitos humanos e o passado, a memória.  

 É preciso que se destaque, porém, que em um texto (“Sobre alguns temas em 

Baudelaire”), Benjamin se posiciona de maneira contrária ao pensamento de 

Bergson. Entende-se: é que em Matéria e memória Bergson, se por um lado atesta 
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para a riqueza e a complexidade de um passado puro ou virtual que é impossível 

distinguir das ideias arbitrárias de “presente” e “futuro”, por outro lado alerta para o 

“perigo” que é perder-se nesse passado. Bergson, com efeito, considera como 

patológicos dois casos: tanto o daqueles sujeitos que se restringem a uma 

demasiadamente limitada existência sensório-motora, isto é, que apenas agem guiados 

pelos esquemas pré-estabelecidos pelo hábito e com o único e mero intuito de 

sobreviver; quanto, pelo contrário, o daqueles sujeitos que “sonham demais” e se 

perdem – às vezes de maneira irreversível – nas puras potencialidades dos lençóis do 

tempo e, por isso mesmo, podem chegar ao ponto de não conseguir, sequer, 

sobreviver em termos materiais. O raciocínio de Bergson, então, de fato privilegia o 

que ele chama de “o homem sábio e sensato”, isto é, aquele que consegue, através de 

uma espécie de equilíbrio elegante, se manter saudavelmente num “vai-e-vem” atento 

entre os dois polos: a virtualidade infinita da memória e a atualidade limitada do 

corpo. Só assim, para Bergson, a “civilização” “avança”: não devemos nos deixar 

guiar exclusivamente pelos nossos hábitos ou instintos mais básicos de sobrevivência, 

nem, por outro lado, devemos ser vítimas (como parece ter sido o caso de artistas 

como Nerval) de qualquer tipo de hipertrofia da memória, dos fantasmas e das 

sensibilidades d’alma que são muitas vezes descartáveis e pouco úteis. É como se 

Bergson fosse, ao contrário de Deleuze, não contra a hegemonia dos circuitos 

sensório-motores, mas exatamente a favor de uma espécie de aperfeiçoamento desses 

circuitos, através de um uso quase instrumental daquele passado mais puro e espiritual 

em prol de um melhor futuro para a humanidade. Ora, entende-se por que Benjamin, 

que tinha pavor ao progresso e a qualquer tipo de raciocínio evolucionista, tenha 

contraposto ao pensamento de Bergson, como caminho mais interessante a se seguir, 

a ideia de memória involuntária de Proust: esta, de fato (e exatamente como Deleuze), 

dá todo o poder ao sonhador patológico (melancólico) e imóvel, que, irracionalmente, 

se deixa levar pelas forças que o atraem hipnoticamente ao passado como a um 

abismo sem volta. Benjamin era, assim, repelido por certo “otimismo racionalista” do 

pensamento de Bergson:  

 

O fato de a morte ser eliminada da durée de Bergson isola a durée 

da ordem histórica (...) O “bom senso”, através do qual o “homem 

de ação” se distingue, serviu-lhe de padrinho. A durée, da qual a 
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morte foi eliminada, tem a mísera eternidade de um arabesco; exclui 

a possibilidade de acolher a tradição [Überlieferung] (BENJAMIN, 

1989: 137).  

 

 No entanto, apesar de limitá-lo, foi Bergson quem, indubitavelmente, tornou 

esse abismo do passado – bem como sua riqueza potencial infinita – mais pensável e 

operacionalizável em termos filosóficos modernos. Benjamin, afinal, fala que 

Bergson tem “uma inflexão que lembra Proust” (Idem: 133) e que “Matière et 

Memoire define o caráter da experiência na durée” (Idem: 105). Deleuze foi sensível 

ao perceber isso e privilegiou, em seu próprio pensamento, não o fato de Bergson ter 

fixado como modelo social a sensatez progressista do “homem de ação” mas, pelo 

contrário, a forma como sua filosofia foi essencial para se pensar o tempo de maneira 

mais complexa: “Não é no entanto difícil preencher os vazios deixados por Bergson 

voluntariamente” (DELEUZE, 2009: 103)
24

. Assim, Deleuze ressalta, do pensamento 

de Bergson, aquilo que mais interessa à reflexão sobre a arte do regime estético – isto 

é, aquela arte que opera através do contrário da sensatez da ação: através do pathos e 

das doenças e enfermidades do vivente prostrado ou fracassado: 

 

É certo que o reconhecimento atento, quando tem êxito, se faz por 

meio de imagens-lembrança: é o homem que encontrei na semana 

passada em tal lugar... Mas é justamente este êxito que permite ao 

fluxo sensório-motor retomar seu curso temporariamente 

interrompido. De modo que Bergson não se cansa de girar em torno 

da seguinte conclusão, que também estará sempre presente no 

cinema: o reconhecimento atento nos informa muito mais quando 

fracassa do que quando tem êxito. Quando não nos conseguimos 

lembrar, o prolongamento sensório-motor fica suspenso, e a 

imagem atual, a percepção ótica presente, não se encadeia nem com 

uma imagem motora, nem mesmo com uma imagem-lembrança que 

pudesse restabelecer o contato. Entra antes em relação com 

elementos autenticamente virtuais, sentimentos de déjà-vu ou de 

passado “em geral” (já devo ter visto este homem em algum 

lugar...), imagens de sonho (tenho a impressão de tê-lo visto em 

sonho...), fantasmas ou cenas de teatro (ele parece interpretar um 

papel que me é familiar...). Em suma, não é a imagem-lembrança ou 

o reconhecimento atento que nos dá o justo correlato da imagem 

ótico-sonora, são antes as confusões de memória e os fracassos do 

reconhecimento (DELEUZE, 2007: 71). 
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 Ora, o próprio Deleuze, para construir um pensamento sobre o cinema, parte de Bergson 

mesmo à revelia do que este pensava sobre o cinema (Cf. DELEUZE, 2009). 
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 Por essa ótica, portanto, o diálogo entre o pensamento de Benjamin e o de 

Bergson torna-se não apenas justificado, mas notavelmente importante para que se 

compreenda, com mais profundidade, o papel do passado na tradição de trabalhos 

artísticos que possuem uma qualidade nostálgica. 

 Destaquemos, pois, dois pontos do pensamento de Bergson em Matéria e 

memória que, com efeito, parecem dialogar estreitamente com a forma pela qual 

Benjamin concebe o acesso do materialismo histórico ao passado. O primeiro ponto 

seria, na verdade, o que se poderia chamar uma “concepção de mundo”, uma forma de 

conceber as coisas do universo material em sua relação “total”, uma, literalmente, 

“visão” do mundo; que é, efetivamente, uma das ideias mais poderosas de Bergson, 

uma ideia da qual as relações conceituais de sua teoria não podem prescindir. 

 Essa ideia parte do pressuposto de que algo como a nossa divisão dos 

“estados” dos elementos materiais em “sólido”, “líquido” e “gasoso” é completamente 

arbitrária; ou seja: ela, exatamente como toda e qualquer percepção necessariamente 

limitada que parte do nosso corpo, pode servir apenas provisoriamente para ajudar nas 

decisões e ações planejadas mais “imediatas” que nos são demandadas pela nossa 

relação com o mundo. Mas ela, de fato, não corresponde ao que se passa 

verdadeiramente entre as coisas em movimento no universo material. Para Bergson, 

seria preferível antes falar apenas numa espécie de “estado gasoso” permanente
25

. 

Podemos perceber nossos corpos como uma junção perfeitamente sólida de 

elementos, assim como um enorme bloco de concreto é algo que buscamos enxergar 

em sua tendência à imobilidade, à estabilidade. Mas o que era nosso corpo antes de 

sua frágil estabilidade, que dura tão pouco – exatamente o tempo de nossas vidas? 

Onde estavam seus elementos, de onde vieram, como se constituíram? É realmente 

possível perceber como “sólido” um corpo que rapidamente voltará a desintegrar-se e 

a unir-se a outras e distantes formações materiais? Esse conjunto de elementos a que 

chamamos “nosso corpo” é mesmo sólido, ou na verdade é como o todo das partículas 

                                                        
25

 Foi Deleuze quem utilizou, didaticamente, os estados da matéria para explicar a concepção 

bergsoniana de mundo: “Tratar-se-ia antes de um estado gasoso. Eu, o meu corpo, seria antes 

um conjunto de moléculas e de átomos continuamente renovados. Poderei até falar de 

átomos? Eles não se distinguiriam dos mundos, das influências interatômicas. Trata-se de um 

estado demasiado quente da matéria para que se possam distinguir nele corpos sólidos” 

(2009: 96-97). 
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atmosféricas, num eterno movimento inapreensível para o nosso aparelho perceptivo, 

sempre intercambiando novas, distantes e frágeis formações que, tão logo são notadas 

(se é que, ao todo, são), já findaram para formar algo de novo que também é 

impossível de ver, porque já mudou? A percepção de algo como “sólido”, para 

Bergson, não corresponde aos estados das coisas materiais, embora seja uma 

percepção necessária para as ações que garantem nossa sobrevivência em espaços 

determinados. Na verdade, o mineral mais resistente nem sempre teve essa 

configuração e nem sempre terá. Ele, como todo o resto, é um conjunto de matéria 

permanentemente mutável, que seria mais interessante associar não tanto à nossa ideia 

de “líquido”, mas à velocidade mais alta, fugaz e difícil de captar do “gasoso”. 

 O mundo é um conjunto acelerado de matéria em movimento. É uma espécie 

de bloco infinitamente denso onde não apenas tudo se move, mas onde tudo está em 

relação com tudo. O movimento dessa matéria está sempre em expansão, porque 

sempre há algo de novo a ser formado nas conexões que podem se estabelecer mesmo 

entre os pontos mais longínquos da matéria. Há ações e reações intermináveis entre 

todas as interfaces e dimensões dos elementos do mundo. Essas conexões podem 

parecer improváveis para o modo como nossa percepção, que assegura a 

sobrevivência do nosso corpo, se formou socialmente numa época e num tempo 

específicos. Para Bergson, porém, esses pontos sempre estiveram, na realidade, 

ligados – tudo está inevitavelmente conectado a tudo nesse bloco expansivo – foi 

apenas nossa percepção, sempre parcial, que agora os delimitou, que agora enxergou 

essa relação, essa ligação. Essa ideia, no limite, forja uma complexa relação entre o 

que é objetivo e subjetivo, onde “o mais subjetivo será o mais objetivo” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010: 18). Pois “O que há de mais subjetivo do que um delírio, um 

sonho, uma alucinação? Mas o que é que há de mais próximo também de uma 

materialidade feita de onda luminosa e de interação molecular?” (DELEUZE, 2009: 

123). Em Bergson, essa visão de mundo leva ao conceito de duração (“durée”): uma 

espécie de tempo infinitamente denso das relações eternamente mutáveis e expansivas 

da matéria, um tempo que nossa percepção talvez nunca possa alcançar, embora possa 

dele se aproximar quando sai das limitações das necessidades de agir e sobreviver 

(por exemplo, quando sonha) e atravessa camadas diferentes da disposição da matéria 

no universo. Há, então, uma “duração pura, cujo decorrer é contínuo, e onde 
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passamos, por gradações insensíveis, de um estado a outro: continuidade realmente 

vivida, mas artificialmente decomposta para a maior comodidade do conhecimento 

usual” (BERGSON, 2010: 217). 

 Ora, há uma forma de pensar as conexões vitais que, como diz Benjamin em A 

doutrina das semelhanças, os antigos faziam entre o nascimento de uma pessoa e a 

posição de um planeta ou de um astro de modo que essa conexão seja efetiva: através 

da duração bergsoniana – onde tudo está ligado e em interface com tudo. A densidade 

da duração teria, assim, uma relação estreita com aquele texto médium subjetivo-

objetivo onde, através da escrita ou da leitura, as coisas se encontram e se ligam “em 

suas essências, nas substâncias mais fugazes e delicadas, nos próprios aromas” e seria, 

ela própria, um reino infinito de correspondências. Qual a relação desses diálogos 

conceituais com o passado e com a experiência, com a “história materialista” como a 

concebe Benjamin? 

 “Duração” já nos dá a ideia fundamental de relações, não de espaço, mas de 

tempo. Há, para Bergson, um modo de a percepção humana, mesmo através de sua 

limitação própria e necessária, galgar as camadas mais profundas que constituem a 

durée – o que nos leva ao segundo ponto a ser destacado no pensamento de Bergson: 

a memória. 

 As pesquisas de Bergson levaram-no a concluir que o cérebro humano não é 

um órgão usado para a “representação”, mas para a ação. Ele não armazena nem 

tampouco “cria” imagens. Imagens são os recortes limitados do mundo que os 

sentidos de nosso corpo permitem perceber. O cérebro, na realidade, seria um órgão 

que faria uma espécie de “mediação inteligente” entre essa percepção e a ação 

correspondente do corpo. Precisamos agir para viver. Dados sensíveis chegam à nossa 

percepção e se traduzem em formas do nosso corpo mover-se no mundo e relacionar-

se com ele através e a partir desses dados. Mas, em primeiro lugar, é preciso destacar 

que Bergson não pensa o existir humano de maneira assim tão esquemática e 

“matemática”. Na verdade, o circuito que leva da percepção à ação é muito complexo 

e imprevisível, sobretudo por causa de um fator chamado afecção, isto é, o modo 

como dados sensíveis atingem nosso corpo sem que ele possua uma forma de agir em 

contrapartida, de maneira imediata e clara; sem que ele possua mesmo órgãos capazes 
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de lidar e responder propriamente a esses blocos de sensações indeterminadas que 

geram afecções.  

 Em segundo lugar, é preciso notar que para Bergson, a percepção das coisas 

está íntima e inseparavelmente relacionada à memória dessas mesmas coisas. À 

medida que o tempo passa em nossas vidas, já sabemos como agir diante de certas 

configurações materiais, de determinados objetos, de determinadas situações de curto 

prazo. Isso ocorre porque as imagens que para nós constituem essas situações já são 

memória: não algo que guardamos em nosso cérebro, mas uma forma já conhecida e 

habitual do nosso corpo desenhar sensações, se comportar e agir. É o império do 

sensório-motor. Quando alguém sofre um acidente e perde a memória, não é que 

danificou a parte do cérebro  em que elas estiveram “armazenadas”. Nós não 

arquivamos imagens do passado: o dano no cérebro é que não permite que ele crie 

aquela mediação já conhecida no passado entre a matéria e a ação do corpo. Uma 

determinada imagem, que já era para esse alguém uma imagem familiar do passado, 

surge, depois do acidente, como uma imagem nova, a partir da qual o corpo precisa 

criar e desenhar novas respostas e modos de agir. Em Bergson, a memória está muito 

mais nas coisas e muito menos em nós. Na verdade, quando vemos, sentimos, enfim, 

percebemos algo, já o fazemos com elementos do passado, com imagens antigas, que 

na verdade são espécies de circuitos “percepção-(afeto)-ação” e que, incialmente, 

“ajudam” nosso corpo a começar a interagir com a situação material dada. Mesmo 

que tal situação seja muito nova, sempre percebemos imagens novas, ou seja, 

adicionamo-las às imagens que nos são familiares, através de um trabalho perceptivo 

que leva em conta, também, tudo pelo quê o nosso corpo já passou antes. Para 

Bergson, o passado sempre está no presente; a memória é inseparável da percepção. 

 Porém, o conceito de memória em Bergson pressupõe e implica alguns pontos. 

Destaquemos três deles. Primeiro: há dois “tipos” diferentes de memória, que se 

destacam menos em termos de grau e mais em termos de natureza. Há a memória 

“atual”, aquela que já faz parte dos nossos hábitos e que permeia nosso presente a 

partir das ações mais cotidianas e irrefletidas. Mas há, também, verdadeiros lençóis de 

memória em uma espécie de dimensão virtual, que não costumamos acessar na 

banalidade das ações da nossa sobrevivência mais habitual. São imagens e circuitos 

sensíveis muito remotos, puros até, cuja sede foi nosso corpo ao longo de toda a nossa 
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existência e que podem “acordar”, mas em situações muito particulares. Bergson 

destacas situações em que, justamente, nosso corpo não está numa relação com o 

mundo ao redor que demande ações; quando nosso corpo não precisa necessariamente 

responder com comportamentos e atos aos sentidos e percepções; aí é que podemos 

experimentar  esse passado mais “profundo”. Situações como o alheamento típico do 

melancólico ou, mais comumente, o sonhar: quando estamos deitados e sem estímulos 

que nos forcem a agir e a responder, acessamos dimensões remotas do nosso vivido 

que se misturam e conectam de forma bizarra (mas apenas para nossa percepção 

habitual) com outras às quais a priori nunca demos importância e estavam 

esquecidas
26

. É o verdadeiro estado da durée e, apesar de apresentar uma preferência 

clara pela sensatez precavida no existir humano, Bergson atesta que tal durée é muito 

mais próxima da realidade do mundo material gasoso, mutante e expansivo do que a 

aparente “normalidade” ou estabilidade das percepções limitadas de quando estamos 

acordados e ativos. É um estado onde as lembranças incomuns e involuntárias, tal 

qual o passado materialista de Benjamin, apenas relampejam com a velocidade de 

uma rapidez frágil: 

 

Para evocar o passado em forma de imagem, é preciso poder 

abstrair-se da ação presente, é preciso saber dar valor ao inútil, é 

preciso querer sonhar. Talvez só o homem seja capaz de um esforço 

desse tipo. Também o passado que remontamos deste modo é 

escorregadio, sempre a ponto de nos escapar, como se essa matéria 

regressiva fosse contrariada pela outra memória, mais natural, cujo 

movimento para diante nos leva a agir e a viver (Idem: 90). 

 

 Também conhecemos um estado subjetivo que sabe efetivamente dar valor ao 

inútil e a conexões inusitadas: a arte (tal como é pensada na modernidade ou no 

regime estético). Também tendemos a acessar esses lençóis de memória quando nosso 

corpo, tomado pela força impensável de uma afecção, não pode, não sabe como agir. 

Neste estado de prostração e ao mesmo tempo de uma emoção inominável, é hora de 

recorrer  às sensações mais longínquas que nosso corpo já experimentou, ao passado 

mais distante. E então destacamos o segundo ponto que a ideia de memória em 

                                                        
26

 Seria correto dizer que a madeleine de Proust o faz acessar esse segundo tipo de memória. 

Como todos os outros nostálgicos, ele, involuntariamente, sonha acordado: apesar de não 

estar dormindo, uma afecção ou pathos muito forte e sem nome o paralisa tanto quanto 

alguém que dorme há horas em cima de uma cama. 
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Bergson pressupõe: essas camadas e lençóis profundos do passado a que podemos ter 

acesso não precisam dizer respeito necessariamente às coisas que nós vivemos. Se na 

durée pode haver até mesmo uma conexão efetiva entre nós e os astros (conexão que 

certos debates sobre a arte “abstrata” parecem ter ressaltado ao reafirmarem a 

espantosa semelhança entre jatos inconsequentes de mancha lançados em uma tela e 

as fotografias de galáxias distantes obtidas através dos telescópios mais precisos), 

também não poderia haver uma conexão entre nós e corpos de um passado longínquo, 

anterior mesmo à data de nosso “nascimento” – a data de nossa constituição como 

esse corpo provisório que é o centro frágil e passageiro dessas nossas percepções? 

Não podemos encontrar, num presente tão imobilizado quanto alguém que sonha, uma 

ligação vital – espiritual até – entre nós e os “homens com os quais poderíamos ter 

conversado” e as “mulheres que poderíamos ter possuído” (BENJAMIN, 1996: 223)? 

Não podemos nos ver como uma Roma ressurreta? 

 

Mas, num outro sentido, uma lembrança qualquer poderia ser 

aproximada da situação presente: bastaria negligenciar, nessa 

percepção e nessa lembrança, suficientes detalhes para que apenas a 

semelhança aparecesse. Aliás, uma vez ligada a lembrança à 

percepção, uma quantidade de acontecimentos contíguos à 

lembrança se associa ao mesmo tempo à percepção – quantidade 

indefinida, que só se limitaria no ponto em que se escolhesse detê-

la. As necessidades da vida já não determinam o efeito de 

semelhança e consequentemente da contiguidade, e, como no fundo 

tudo se assemelha, segue-se que tudo pode se associar. Há pouco, a 

percepção atual prolongava-se em movimentos determinados; agora 

ela se dissolve numa infinidade de lembranças igualmente possíveis 

(BERGSON, 2010: 196-197). 

 

 “No fundo tudo se assemelha”: não podemos enxergar a durée bergsoniana, 

onde tudo está em relação e conexão com tudo num infinito e expansivo universo 

material, do passado mais longínquo e virtual ao presente mais atual e efetivo, como 

uma versão da lei da semelhança, que para Benjamin permite mesmo a própria 

ascensão da linguagem humana? “O dom de ser semelhante, do qual dispomos, nada 

mais é que um fraco resíduo da violenta compulsão, a que estava sujeito o homem, de 

tornar-se semelhante e de agir segundo a lei da semelhança” (BENJAMIN, 1996: 

113). 
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 Mas precisamos ainda, por fim, destacar um terceiro ponto no conceito 

bergsoniano de memória que parece dialogar fortemente com a experiência da história 

materialista e salvadora de Benjamin: se, em Bergson, o passado está no presente, nas 

percepções, escolhas e ações do presente, o futuro, necessariamente, está, de fato, no 

passado. Exatamente como a estrela cadente da experiência, a durée pressupõe um 

contínuo fundamental, cujos caminhos são mais espirituais que materiais. As 

escolhas, comportamentos, ações e decisões que tomamos diante dos contextos e 

situações do mundo material e atual ao nosso redor exigem que recorramos ao 

passado para que o cérebro crie uma mediação que torne nossa ações efetivamente 

imprevisíveis. Não reagimos a uma sensação “mecanicamente” como um bloco se 

move ao ser empurrado na física newtoniana. No humano, há a dimensão do novo, 

uma das ideias mais interessantes de Bergson e pela qual Deleuze nutriu um intenso 

interesse: esse novo é o espírito; é o caráter salvador da experiência. Frente às 

percepções atuais recorremos ao passado, à memória, e agimos. Podemos recorrer 

àquela memória mais habitual e irrefletida das ações cotidianas, mas podemos, 

também, imobilizados por um afeto forte demais (como a nostalgia melancólica), ir 

buscar num tempo muito remoto, inusitadamente distante e estranho ao nosso 

contexto presente, as formas de sentir que determinarão nossas formas de ver o 

mundo e de se comportar frente a ele. É a memória involuntária, que Benjamin 

contrapõe a Bergson, cuja própria filosofia, no entanto, necessariamente a pressupõe. 

É aquele outro tipo de subjetividade de que fala Deleuze: um tipo espiritual – e por 

isso ela difere em natureza da memória habitual linear ou sensório-motora. O mundo 

material “gasoso” está sempre em expansão mutante, sempre à mercê do novo – algo 

que a ação humana, através da imprevisibilidade de suas percepções determinadas 

pelos enormes lençóis profundos da memória, está completamente apta a produzir: 

 

A indeterminação dos atos a cumprir exige portanto, para não se 

confundir com o puro capricho, a conservação das imagens 

percebidas. Poderíamos dizer que não temos poder sobre o futuro 

sem uma perspectiva igual e correspondente sobre o passado, que o 

impulso de nossa atividade para diante cria arás de si um vazio onde 

as lembranças se precipitam, e que a memória é assim s 

repercussão, na esfera do conhecimento, da indeterminação de 

nossa vontade (BERGSON, 2010: 68). 

 



96 

 

 

 

 Desse modo, se as poderosas noções de “duração” e “memória” bergsonianas 

parecem iluminar as ideias de Benjamin de um passado material veloz e relampejante 

acessado através da percepção de semelhanças extra-sensíveis (ou hiper-

semelhanças...) mesmo num tempo muito remoto ao nosso, o pensamento 

benjaminiano parece mostrar como, na noção de novo de Bergson, um novo que só é 

possível por causa do velho, um futuro de que apenas o passado nos torna 

verdadeiramente capaz, há um elemento de salvação messiânica, há a possibilidade de 

uma experiência verdadeira. O passado é um médium de clarividências: é a este 

passado que se inclina a nostalgia crítica que nos interessa aqui – aquela que tem a 

melancolia por motor. 
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A Maria Antonieta de Sofia Coppola 
 

 
“A gold-plated, Versailles hangover of the memory of a 

lost girl, leaving childhood behind, to the final dignity of a 

woman... and the partying into the dusk of an era” 

Sofia Coppola 

 

“Foi sorte que o fundador da poesia moderna tenha sido 

um fetichista! Sem a sua paixão pelo vestuário e pela 

cabeleira feminina, pelas joias e o maquillage (…), 

dificilmente Baudelaire teria podido sair vitorioso do seu 

confronto com a mercadoria” 

Giorgio Agamben 

 

 

Em agosto de 2011, Vladimir Safatle relembrou, em sua coluna para a Folha 

de São Paulo, um filme de 2006 sobre a última rainha da França, que foi brutalmente 

julgada durante os processos da Revolução Francesa: Maria Antonieta (Marie 

Antoinette, 2006), de Sofia Coppola. Curiosamente, o que remeteu Safatle ao filme 

foram agitações e movimentações políticas importantes da atualidade:  

 

Por trás de palavras de ordem como "educação pública de qualidade 

e gratuita", "nós queremos justiça social e um Estado-providência", 

"democracia real" ou o impressionante "aqui é o Egito" ouvido 

(vejam só) em Israel, eles dizem simplesmente: o mundo que 

conhecemos acabou (SAFATLE). 

 

No texto, o autor cria um paralelo entre a jovem rainha heroína do longa-

metragem, alienada num palácio cor-de-rosa, e a geração que cresceu na década de 

90: ambos se enganaram ao ignorar a marcha das mudanças políticas na história, que 

acontecem do lado de fora da bolha do consumismo e das festas adolescentes. 

“Coppola acabou por falar de sua própria geração (...) Já temos sinais demais de que 

nosso presente caminha nessa direção. Nada pior do que continuar a agir como se 

nada de decisivo e novo estivesse acontecendo” (Idem). Safatle destaca o modo como 

a “massa sem rosto” e  “irrepresentável” que faz a história – cujos gritos surdos são 

apenas ouvidos assustadoramente à distância no filme, até uma de suas cenas mais 

sombrias, no final – é importante para a “lição” que o longa engendra. 

Em sua crítica para Maria Antonieta, Luiz Carlos Oliveira Jr também parece 

falar de algo parecido: “a leveza é só o atributo provisório – e dilatado na sua duração 

– de uma brutalidade extra-campo, que cobra seu lugar no fim de tudo (...) há o 
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momento em que a História bate na porta e impõe sua participação à força” 

(OLIVEIRA JR). A reação dos dois autores ao filme é interessante. Se por um lado 

um número considerável de críticos, sobretudo à época da estreia, enxergou no filme 

apenas uma espécie de exercício ostensivo, superficial e vazio de frivolidade ou 

futilidade, Safatle e Oliveira Jr de alguma forma parecem ter sido sensibilizados pela 

densidade melancólica da diegese, pelo forte onirismo das sequências e pela 

complexidade da mise en scène e procuraram expressar em que sentido o filme é, de 

fato, uma obra relevante. No entanto, talvez ambos ainda estejam procurando no lugar 

errado. 

Mantenhamos a intuição deles de que há, de algum modo, uma conexão entre 

o filme e uma discussão sobre política e história. Porém, essa conexão não se 

apresenta através da dicotomia fácil que os dois autores apresentam: interior alienado 

e fútil versus a marcha política da história que verdadeiramente importa no exterior 

“irrepresentável”, no “extra-campo”
27

. E se o caráter “político” do filme está menos 

na turba revolucionária que mal aparece e mais nos brilhos e nas cores com os quais a 

câmera de Coppola constrói sua versão particular de Versalhes? Lancemos mão do 

didático jogo de palavras que Jacques Rancière (2010a) criou para tentar ordenar e 

tornar inteligíveis certos debates acerca das relações entre política e arte: existe, sim, 

uma estética da política; mas há, também, uma política própria da estética. Ao longo 

de sua carreira como cineasta – ou sobretudo enquanto esteta – Sofia Coppola nunca 

esteve interessada na estética da política. Ou seja, nas mudanças e conflitos sensíveis 

operados entre partilhas ou ideias dissonantes de comunidade que se vislumbram nas 

manifestações políticas públicas, nas reivindicações do povo, nas revoluções sociais. 

Isso não impede, porém, que seja possível entrever uma política da estética no estilo 

complexo desenvolvido por Coppola em seus filmes e com o qual ela realiza Maria 

Antonieta. A nostalgia melancólica é um elemento ou estratégia fundamental desse 

estilo.  

                                                        
27

 O texto de Oliveira Jr, uma das melhores críticas brasileiras para Maria Antonieta, apesar 

de manter fundamentalmente essa dicotomia um tanto simplista, é no entanto bem mais 

nuançado e, a certa altura, certeiramente se pergunta: “como alcançar a força e a fineza de 

uma reflexão sobre o poder, a política e tudo aquilo que está subjacente no deslumbre visual, 

na frivolidade, nas músicas?” (grifo nosso). 
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Para Jacques Rancière (2007), como vimos, a função do artista no regime 

estético da arte é intuir, forjar e estabelecer conexões onde antes não havia nenhuma 

(no caos da grande parataxe moderna). É propor novas formas de ver o que antes 

estava “invisível” e de ouvir o que era considerado mero ruído disforme. É criar 

imagens dissonantes que evitem o torpor da comunidade consensual da mercadoria, 

isto é, da ordem onde a vivência insípida é a regra. A arte de Sofia Coppola conjura 

conexões sensíveis deste tipo. O conteúdo de suas imagens podem remeter de uma 

maneira mais óbvia e fácil aos preconceitos de certa ideia, forjada no senso comum, 

que relaciona alienação, mercadoria e consumismo inconsequente. A operação que 

cria essas imagens, porém, é bem mais complexa, e as dota de uma densidade que 

ameaça o torpor das regras consensuais que contextualizam sua produção. Coppola 

não se contenta com a sensatez sensório-motora do presente; ela persegue algo que a 

quebra, algo de mais profundo. É a política engendrada nesse dissenso estético – na 

ascensão dessa possibilidade de experiência na calmaria petrificada do hoje – o que 

interessaria na discussão sobre Maria Antonieta. 

O filme, com efeito, começa ao som das guitarras agressivas de “Natual is not 

on it”, da banda inglesa – conhecida por seu engajamento político – Gang of Four. Os 

créditos iniciais surgem num design que remete às capas dos álbuns dos Sex Pistols, 

feitas pelo anarquista Jamie Reid. Em seguida, vemos a rainha (Kirsten Dunst) 

deitada languidamente com o cabelo armado em um grande penteado, cercada de 

bolos elaborados, doces e uma ama colocando um sapato. Ela passa um dedo pela 

cobertura de um dos bolos e olha provocadoramente para a própria câmera. Esta 

abertura estabelece não apenas a atmosfera de todo o filme como já aponta para as 

conexões inusitadas que Coppola, guiada pela possibilidade de uma experiência 

verdadeira, vem propor: certo sentimento de rebeldia contra a ordem social 

convencional engendrado pelo rock ‘n’ roll pós-punk (que predomina na trilha 

sonora) é posto em relação direta com uma espécie de universo “feminino”, leve, 

superficial, cor-de-rosa (a própria cor dos créditos sobre um fundo preto), com um 

gosto pelo doce, pela moda e pela sofisticação. Estes elementos, que são, de maneira 

geral, postos em posições, níveis e temporalidades completamente separados e 

radicalmente distintos pelo hábito sensório-motor que estrutura e hierarquiza nosso 

presente, concorrem porém, em Maria Antonieta, para formar um único e mesmo 
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mundo. Ora, a prática artística de Coppola está muito distante das regras e convenções 

do regime representativo: a única coisa que possibilita a criação desse universo 

inusitadamente novo e dissonante é justamente o grande abismo virtual de 

possibilidades da grande parataxe sem sentido na modernidade. Tal universo, então, 

surge a partir de um sentimento generalizado de melancolia e insatisfação com a 

fragmentação incontornável do presente – nota-se desde já a predominância das cores 

pastéis, esmaecidas, desbotadas, como de objetos velhos há muito esquecidos e 

abandonados ou como as tristes atmosferas das pinturas rococó de Watteau. Mas é 

exatamente tal descontentamento melancólico com a vivência sensório-motora do 

nosso hoje angustiantemente incompleto que dá margem à criação de anacronismos 

nostálgicos – que são, também, críticos (Dunst encarando e denunciando a própria 

câmera) – e fantasias decadentistas que podem ensejar uma possibilidade de salvação, 

através do empoderamento de uma subjetividade mais espiritual (nos termos de 

Deleuze). A força de Maria Antonieta surge, assim, dessa orquestração de 

incomensuráveis. Coppola conjura um mundo mais rico, onde a experiência pode ter 

lugar – não teria esse gesto um caráter muito mais fortemente “político”, levando em 

conta a paisagem desoladora da ordem presente, em contraposição à simples 

representação da turba revolucionária chegando a Versalhes? Contra aqueles que não 

conseguem desatrelar a ideia de nostalgia de uma espécie de conservadorismo inato a 

ela, este mundo novo e dissensual Coppola só consegue encontrar nas profundezas 

nostálgicas de um passado sonhado, repleto de ricas e infinitas possibilidades. 

Debrucemo-nos mais detidamente sobre o filme. 

 

 A melancolia da decadência 

 

É curiosa a associação que vários críticos, após o lançamento, fizeram entre 

Maria Antonieta e certo sentimento de futilidade ou frivolidade típico de um 

consumismo “alienado”, como se Coppola, ao invés de ter feito “cinema”, tivesse 

realizado uma espécie de publicidade ou um simples editorial de moda um pouco 

longo demais. Associação estranha, que revela a não-percepção de inúmeros aspectos 

do filme, a começar pela profunda melancolia que o assola desde o início. 
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As primeiras sequências já revelam essa perspectiva. Vemos Maria Antonieta 

muito jovem deixar seu lar na Áustria e se dirigir à França para se tornar a delfina e 

casar com o neto de Louis XV, como forma de cimentar as relações entre as duas 

nações. As cenas a mostram dentro da carruagem olhando pela janela. Se de alguma 

forma esperamos ver logo em seguida a chegada do séquito, Coppola, pelo contrário, 

se detém na carruagem, onde não há mais nada que desperte o interesse de uma 

progressão narrativa mais ampla. É que este filme não pretende ser uma cinebiografia 

“tradicional” de Antonieta; ele não se contenta em ser uma simples imagem-

lembrança. Ficamos, assim, com tempos mortos e com uma dilatação “desnecessária”. 

O que interessa à câmera são momentos banais, como dormir, comer, jogar cartas, 

soprar a janela de vidro e fazer um desenho que desaparece em segundos. O ritmo é 

lento. O efeito dessa construção é uma sensação generalizada de spleen, tédio perante 

à vida, ou ennui. A sequência é acompanhada por uma melodia triste de piano. A 

carruagem encontra seu caminho através de imagens desoladoras: trilhas numa 

floresta de árvores sem folhagens, secas. O longa já começa, então, preparando uma 

sensibilidade particular no espectador, pois   

 

Coppola retratou eventos diferentes que aconteceram ao longo de 

várias décadas muito fluidamente através de elipses enormes ou 

longos períodos de tempo morto, de modo a desafiar a visão do 

senso comum de tempo (...) o filme contém longas sequências onde 

pouco acontece e o que é mostrado é bastante “chato” (ROGERS, 

tradução nossa). 

 

A mise en scène começa a dar conta de uma situação específica, que tem interessado a 

Coppola em todos os seus filmes: um personagem encontra-se em um mundo que 

melancolicamente não faz mais sentido para ele. À diretora interessa filmar a forma 

sensível pela qual tal personagem pôde lidar com essa situação: como ele tentou 

buscar, em meio à miséria da vivência, a possibilidade ou a esperança de uma 

experiência verdadeira. Ora, tal não seria a busca da própria Coppola? Instala-se, pois, 

em seus filmes, um mal-estar que é essencialmente moderno, e que, desde o 

romantismo, tem sido o sentimento dominante de toda uma tradição da modernidade 

estética. O fato desse infeliz personagem ser sempre rico – numa sociedade cujo 

biopoder transforma o dinheiro numa espécie de destino sagrado que se confunde com 

a felicidade e o funcionamento pleno da vida – apenas realça o caráter irreversível de 
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seu desespero. Com efeito, “O príncipe é o paradigma do melancólico. Nada ilustra 

melhor a fragilidade da criatura do que o fato de também ele estar sujeito a ela” 

(BENJAMIN, 2011: 147). Faustianamente, nem a religião, nem a ciência, nem os 

rituais e meta-narrativas nas quais formas específicas de sociedades inserem os corpos 

das pessoas, atribuindo-lhe papéis, são suficientes para um engajamento ativo ou a 

construção de uma identidade tolerável nesse personagem. A marca fundamental da 

condição presente é a fragmentação ou a incompletude. Nos três primeiros longas de 

Coppola – As virgens suicidas (The virgin suicides, 1999), Encontros e desencontros 

(Lost in translation, 2003) e Maria Antonieta – esses personagens são mulheres 

adolescentes que, por causa de situações específicas, encaram pela primeira vez os 

caminhos para o fim da juventude e, portanto, a finitude de todas as coisas e a 

passagem inelutável do tempo
28

. Nessa perspectiva, elas precisam encontrar caminhos 

alternativos aos papéis (que portanto parecem alheios a elas) impostos, por exemplo, 

pelo provincianismo dos Estados Unidos dos anos 70, pelo casamento, e pelas 

responsabilidades de ser a delfina e, logo depois, a rainha da França em fins do século 

XVIII. 

 

 

Maria Antonieta – Taedium vitae 

 

                                                        
28

 No longa mais recente de Coppola, Um lugar qualquer (Somewhere, 2010), o personagem 

não é mais mulher nem adolescente. Esse mergulho profundo na melancolia, porém, persiste 

fortemente. 
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Antes de ser a cinebiografia da última rainha da França, Maria Antonieta é o 

filme sobre uma adolescente para a qual as convenções e narrativas sociais nas quais 

precisa se inserir se tornaram obsoletas e vazias, pois a própria ideia de morte e 

finitude exigem a busca de caminhos alternativos para a vida; de um contínuo mais 

profundo ou “espiritual”. Esse sentimento de melancolia parece fundamentar-se em 

duas instâncias da mise en scène de Maria Antonieta. Tem-se, em primeiro lugar, uma 

espécie de mergulho na materialidade das coisas, com que se caracterizam os tempos 

mortos e os planos dilatados, os registros sistemáticos de momentos “banais” já 

mencionados. Em segundo lugar, há uma espécie de instância de caricaturização forte 

no longa. Um tipo de distância irônica concernente ao que é visto é sempre mantida, 

embora, de maneira complexa, em constante relação dialética com uma proximidade 

afetiva. Quando a carruagem com o séquito de Antonieta chega à fronteira da França, 

o comitê que a espera informa ser necessário que ela se separe de qualquer objeto ou 

pessoa da Áustria e, através da “cerimônia de entrega”, converta-se propriamente na 

“delfina da França”. Uma Antonieta chorosa se despede de suas damas de companhia 

e a atmosfera geral da cena é de uma tristeza permanente. Porém, quando arrancam 

Mops, o filhote de cão pug, dos braços da nova delfina e ela protesta com um 

choramingo infantil mostrando que talvez sentirá mais falta do cão do que de suas 

companheiras, a crueza patética da situação abre espaço para o distanciamento 

irônico. A heroína à qual Coppola dedica um filme é vista de maneira constantemente 

ambígua: ora podemos enxergá-la – através de uma espécie de senso de humor ácido 

– como essa criança fútil, ora sentir identificação pela jovem mulher que busca 

melancolicamente a possibilidade de uma experiência e encontra seu caminho num 

mundo sombrio. Depois da “cerimônia de entrega”, a carruagem prossegue para 

Versalhes, com uma delfina propriamente vestida (usando um vestido azul pastel que 

parece de alguma forma refletir seus sentimentos) ao som melancólico da música 

“The melody of the fallen tree”, de Windsor for the Derby, cujo título é em si bastante 

significativo. 

Em sua investigação a respeito da continuidade fundamental dos sintomas da 

melancolia com relação à ideia medieval de acedia, Giorgio Agamben cita o 

depoimento notável de um padre descrevendo o monge que padece desse estado 

desolador: 
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[O acidioso possui] um horror ao lugar em que se encontra, um 

incômodo em relação à própria cela e um nojo dos irmãos que 

vivem com ele, que agora lhe parecem ser negligentes e grosseiros. 

Faz com que se torne inerte para qualquer atividade que se 

desenrola entre as paredes de sua cela, impedindo-o de continuar em 

paz e de prestar atenção à sua leitura; eis que o infeliz começa a 

lamentar que não tira nenhum proveito da vida conventual, e suspira 

e geme  que o seu espírito não produzirá fruto algum enquanto ficar 

onde está; queixando-se, proclama-se incapaz de enfrentar qualquer 

tarefa do espírito e aflige-se por ficar aí vazio e imóvel, sempre no 

mesmo lugar, ele que poderia ter sido útil para os outros e guia-los, 

e pelo contrário nada realizou nem ajudou a quem quer que fosse 

(CASSINI, Joannis apud AGAMBEN, 2007: 23). 

 

A argumentação de Agamben mostra a continuidade notável desse quadro nos 

interesses de vários artistas modernos importantes, do romantismo ao decadentismo. 

De alguma forma, tal tradição continua palpável no Versalhes de Sofia Coppola, 

sobretudo quando ele plasma a melancolia cujo epicentro é a própria Antonieta. Por 

um lado, trata-se de um lugar povoado de caricaturas odiáveis, exageradas, ridículas, 

meras imagens planificadas cuja função é preencher um tempo vazio com intrigas, 

fofocas e conflitos irrelevantes. Louis XV tem sotaque e trejeitos texanos; sua amante, 

a vulgar Madame Du Barry, é interpretada por Asia Argento e anda pela corte com 

macacos; as tias fofoqueiras estão sempre juntas e carregando seus pequenos 

cachorros de estimação, os quais têm penteados e enfeites tão elaborados quanto os 

delas. A consciência aguda da miséria sensório-motora e da vivência insípida, para ser 

representada, não necessita inevitavelmente de uma forma “séria”, grave ou sisuda; 

afinal, “A melancolia não receia o melodrama, o kitsch, o camp, e recusa toda origem, 

todo essencialismo” (LOPES, 1999: 38). 

 Por outo lado, Versalhes é um lugar repleto de rituais cotidianos obsoletos e 

sem sentido. Ao acordar, a delfina precisa ser vestida pelas damas da alta corte, há as 

refeições que ocorrem sob codificações extremamente formais, é preciso ir à missa... 

O filme mostra repetidamente esses rituais e, sempre que o faz, ouvimos a mesma 

música: o “Concerto in G”, de Antonio Vivaldi (uma das poucas músicas clássicas da 

trilha sonora), criando assim um distanciamento irônico, mostrando que a repetição 

desses rituais é vazia, e fazendo uma referencia direta a All that jazz (1979), de Bob 
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Fosse, onde as rotinas cotidianas do protagonista – que está próximo da morte – são 

mostradas num crescendo de intensidade ao som da mesma música. 

 Se há no geral um tom cômico nesse sarcasmo ou ironia devastadora, trata-se 

apenas de uma espécie de riso disfuncional, que possui alianças com um vazio ainda 

maior; é a fragilidade de um cristal prestes a se quebrar – e que de fato explode na 

cena em que Maria Antonieta se tranca no aposento particular para chorar escondida 

dos olhos da corte. A ostentação visual de Versalhes, no filme de Coppola, indica 

falsamente que ele é um “palácio dos sonhos”. Na verdade, ele é o lugar onde 

prevalece uma espécie de imperfeição essencial. É talvez o inferno, “de resto 

chamado o lugar da eterna tristeza” (BENJAMIN, 2011: 150). Nada é como se 

sonhou; Antonieta não consegue ter relações sexuais com o marido e demora a dar à 

França o tão desejado herdeiro do trono; a ironia diminui qualquer gesto que se 

pretendia grandiloquente. A certa altura do filme, escuta-se a trágica canção “Tristes 

apprêts, pâles flambeaux”, significativamente presente em outro filme sobre a 

enfermidade melancólica: La religieuse (1966), de Rivette. 

 Na direção de arte, cenografia e figurino – instâncias particularmente 

importantes em Maria Antonieta – prevalecem cores pastéis, esmaecidas, “lavadas”, 

como aquelas de pequenos objetos e bibelôs do passado, hoje ruínas sem nenhuma 

importância. No making of disponível no DVD brasileiro do filme, o diretor de 

fotografia Lance Acord comenta que antes das filmagens Coppola havia lhe mostrado 

fotos como a de um queijo que estragou para dar uma ideia da paleta de cores (a qual, 

no filme, adquiriu uma notável coerência). Se tais cores ajudam a difundir um 

sentimento de decadência (que visualmente lembra Gustave Moreau e, também, certa 

tristeza funérea e nostálgica das pinturas do rococó francês), provocam por outro lado 

um inusitado prazer visual – pois até do mal brotam flores –, atestando a 

complexidade da dialética que Coppola põe em jogo no longa, que está, pois, longe de 

ser uma mera “publicidade de moda”. 

 

 A política do cor-de-rosa 

 

 Sobre fazer Maria Antonieta, Sofia Coppola escreveu: 

 



106 

 

 

 

Quando li pela primeira vez sobre Maria Antonieta, tendo apenas 14 

anos e enviada a Versalhes, sem ninguém próximo com quem ela se 

relacionasse, e apenas rodeada por adoráveis objetos decadentes que 

são supostamente para agradar e fazer feliz, quão solitário pareceu. 

E eu pensei que era tocante, mesmo no ridículo de vestir-se como 

uma empregada para apresentar-se em seu pequeno teatro no Petit 

Trianon, como ela tentou encontrar seu próprio caminho (2006: 2, 

tradução nossa). 

 

 Podemos enxergar claramente como o termo “ridículo”, empregado por 

Coppola neste depoimento, se traduziu no distanciamento irônico que permeia o 

filme. No entanto, o ponto central do interesse de Coppola por sua personagem foi 

sem dúvida o “como ela tentou encontrar seu próprio caminho”; como Maria 

Antonieta é uma espécie de ponta através da qual é possível enxergar um contínuo 

mais profundo. O que fazer diante da fragmentação generalizada, da falta de sentido, 

da passagem inadiável do tempo e da decadência de todas as coisas? Os personagens 

de Coppola – bem como, certamente, ela própria enquanto artista – nunca conseguem 

ignorar essa angústia melancólica essencialmente moderna e continuar a desempenhar 

os papéis que as narrativas sociais convencionais reservaram para eles. A situação-

limite dessa angústia, seu extremo mais negativo, é o suicídio – que efetivamente 

ocorre em As virgens suicidas, embora não possamos esquecer o fato de que este 

primeiro longa de Coppola é narrado, com o recurso da voz off, em retrospectiva por 

jovens contemporâneos das trágicas irmãs Lisbon, as quais se matam nos anos 70 

(outros personagens envolvidos com ou próximos à família Lisbon também são 

“entrevistados”, dotando o filme de uma espécie de estrutura mnemônica à “Cidadão 

Kane”). Tais narradores (hoje adultos), ao contrário das garotas Lisbon, conseguiram 

achar seus próprios caminhos no difícil limbo melancólico: justamente através da 

memória, eles tateiam frágeis pontos de bifurcação que brilham fugaz e 

misteriosamente no passado.  A própria fantasia nostálgica que é o filme, a elaboração 

ativa da memória que ele constitui, faz parte da construção desses caminhos: os anos 

70 são para aqueles que os relembram um enigma do qual no entanto é possível 

extrair uma “conduta de narrativa”; uma espécie de sabedoria salvadora.  

 Quando vemos Antonieta sentada sozinha, chorando em seus aposentos 

particulares (o frágil cristal afinal explodiu em mil pedaços), há um corte brusco, e o 

espectador passa a assistir, numa edição videoclíptica e ao som “selvagem” de “I want 
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candy”, de Bow Wow Wow, Antonieta escolhendo tecidos de infinitas estampas, 

experimentando incessantemente peças de roupas, sapatos e novos e exagerados 

penteados, comendo doces, bebendo muito champanhe, jogando cartas. Voltemos ao 

caráter “político” que é possível identificar em Maria Antonieta. Sobre a política 

própria à estética, Jacques Rancière afirma que 

  

O importante é ser neste nível, do recorte sensível do comum da 

comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição, que 

se coloca a questão da relação estética/política (...) As artes nunca 

emprestam às manobras de dominação ou de emancipação mais do 

que lhes podem emprestar, ou seja, muito simplesmente, o que têm 

em comum com elas: posições e movimentos dos corpos, funções 

da palavra, repartições do visível e do invisível (2005: 26). 

 

 Que posicionamentos e movimentos de corpos, que funções, visibilidades e 

disposições vemos na mise en scène Coppola? Qual tipo de experiência acena através 

de suas imagens, gerando uma quebra ou um dissenso na linearidade sensório-motora 

da vivência presente? Pode-se responder que vemos os corpos em festa. “Festa” aqui, 

porém, não significa as celebrações previstas, quase protocolares, associadas aos 

rituais e marcos narrativos de uma determinada sociedade. Significa, pelo contrário, 

uma espécie de separação dessa sociedade e a instauração de outro tipo de 

comunidade. Uma comunidade cujos valores sensíveis dizem respeito aos prazeres 

possíveis de se aproveitar no próprio fluxo fugaz e material do mundo e à consciência 

aguda de que esses prazeres são banais, pequenos, breves e passageiros. Trata-se de 

um tipo de celebração que não cimenta uma ordem já existente, reforçando-a; antes, 

destrói seus laços, pois encara a morte de frente, a condição essencialmente frágil, 

rápida e acidental de nosso estar no mundo. Mas, nessa destruição, a festa entrevê a 

atividade de um contínuo mais profundo, de uma ordem mais verdadeira e misteriosa, 

de um caminho – ou até de uma justiça – mais “espiritual”. Ela possui um excesso – 

ao contrário da festa regrada pelo recalque à morte que o biopoder contemporâneo 

promove – que a vivência insípida não pode enquadrar: a salvação. 

 É, assim, através da festa que Maria Antonieta melancolicamente encontra seu 

caminho no mundo. O som pós-punk dá o tom sombrio e destrutivo do desbunde 

dessas sequências de festa. Temos as sonoridades góticas de Siouxsie and the 

banshees (baile de máscaras) e The Cure (coroação), ou “Ceremony”, de New Order, 
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na festa de aniversário de 18 anos de Antonieta, de que Coppola fala: ''New Order tem 

um certo sentimento – um sentimento jovem, melancólico, romântico – que é 

específico à sua música. Eu os escutei muito em Maria''
29

. O fim do aniversário 

mostra Antonieta e alguns amigos bêbados, caminhando e gritando pelo jardim do 

palácio, à meia-luz azul de um novo dia que ainda não nasceu – uma luz gelada que 

Coppola insiste em mostrar em seus filmes
30

: essa “hora melancólica e, todavia, suave 

em que as luzes empalidecem e tremem à aproximação do dia” (NERVAL, 2011: 57). 

O espaço que a câmera compartilha com os personagens em uma cena como esta 

conjura uma aura ou afetividade – uma espécie de retorno etéreo a uma infância 

edênica perdida – para com o que é mostrado que abandona por completo o sarcasmo 

de outras partes do filme: 

 

Nesta cena [nos jardins de Versalhes], luz natural é utilizada, 

enquanto a textura do filme se assemelha muito àquela do 16mm, 

material frequentemente utilizado para evocar um sentimento de 

nostalgia e de memória que empresta aos corpos enquadrados pela 

câmera uma qualidade granulada, luminosa e fantasmagórica. Desta 

forma, Coppola consegue sobrepor cenas de júbilo e decadência 

com a qualidade melancólica de um calmo mau presságio 

(ROGERS, tradução nossa). 

 

 A “mise en scène da festa” de Sofia Coppola diz respeito a um uso da câmera 

na mão que mergulha languidamente no fluxo dos elementos do mundo e na 

fugacidade deles. É algo como um correlato dos tempos mortos e do tédio que a 

materialidade das coisas, presente no filme, traz a primeiro plano. É possível 

encontrar, portanto, tanto melancolia quanto prazer nessa mesma materialidade (é a 

vaga esperança das flores do mal) e descobrir sensações novas: “Coppola é também 

uma esteta que cultiva um certo desequilíbrio, uma perda de controle sobre o material 

do filme, um transbordamento da cena” (OLIVEIRA JR). 

 Uma outra dimensão da festa em Maria Antonieta é sua relação com a moda, 

com certa “poética feminina” e com a sofisticação. As estampas, o design, as cores 

dos tecidos (o rosa predominando) e papéis de parede, são elementos que também 

                                                        
29

 Tradução nossa. Cf. SOFIA’S choices. Disponível em: 

<http://www.ew.com/ew/gallery/0,,1543124_1210257,00.html#1210262> Acesso jan. 2012. 
30

 Ver o retorno do baile em As virgens suicidas ou a volta ao hotel depois do karaokê em 

Encontros e desencontros. 
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fazem parte desse mergulho lânguido no fluxo material do tempo. O figurino do 

filme, assinado por Milena Canonero, é uma reinterpretação neo-romântica (inspirada 

em Vivienne Westwood e no estilo punk e pós-punk) das roupas do século XVIII. A 

relação criativa e ativa com essas formas, tecidos e visuais inventados é uma instância 

crucial do “caminho” encontrado por Antonieta e que interessa a Coppola. Esta, 

assim, desvela o caráter de experiência presente em potência nos elementos da moda 

(a qual comumente é compreendida, de uma maneira simplista, apenas a partir de suas 

estruturas no império do dinheiro e da mercadoria). Outra instância diz respeito à 

exploração visual que a câmera empreende pelos doces Ladurée – macarons e tortas 

com as tristes cores pastéis que predominam no filme, mas com um sabor açucarado – 

e a identificação que Antonieta sente pelos espetáculos exagerados, mas sofisticados 

das óperas trágicas em Paris. Relacionar de maneira fácil esses elementos do filme 

univocamente a certa ideia de um consumismo fútil, vazio, orquestrador das 

circulações da mercadoria no capitalismo, é, em primeiro lugar, não ver como eles 

também estão inseridos nessa estética destrutiva, melancólica e de separação da 

comunidade instituída; e, em segundo, desconsiderar a dialética com a qual o filme 

empreende uma ambiguidade complexa e fundamental, como descreve Pam Cook em 

seu texto sobre Maria Antonieta
31

: 

 

Em sua forma mais aventureira e provocativa, ela [a moda] atinge o 

status de, ao mesmo tempo, arte gráfica e performance (...) [Mas] a 

incansável busca da Moda por novas ideias e formas, além de sua 

associação com o fetichismo da mercadoria, a tornam tanto atraente 

quanto alienante: seu potencial como arte é muitas vezes subsumido 

pelo seu elitismo; a disponibilidade de marcas de estilistas, limitada 

a um grupo de consumidores ricos que as usam para exibir status 

(...) o espírito da moda como afirmação de um estilo criativo e 

reinvenção pessoal informa o filme de Coppola (...) Embora 

obviamente um retrato simpático, o filme de Coppola não deixa 

Maria Antonieta inteiramente fora do gancho. Em vez disso, se 

mantém fiel às contradições que fazem dela uma figura ambígua 

(...) não somos convidados a decidir se ela é boa ou má. Ao invés 

disso, somos encorajados a responder em um nível emocional a sua 

situação (2006: 38-39, tradução nossa). 

                                                        
31

 Significativamente, à época de lançamento do filme, o texto de Pam Cook – uma das 

pioneiras da teoria feminista anglo-americana na década de 70 – foi umas das raras análises 

favoráveis consistentes a Maria Antonieta. Tal situação talvez revele a persistência da 

associação preconceituosa entre signos de certo imaginário “feminino” e a futilidade vazia do 

consumismo.  
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Maria Antonieta – Melancolia e moda 

 
 A “festa” em Maria Antonieta, então, é uma espécie de fuga das meta-

narrativas arbitrárias que a sociedade impõe, e o retorno a um tipo de relação mais 

sensória com o fluxo do mundo; uma separação das convenções e a busca por 

relações vitais mais “autênticas”, por um novo valor de uso para as coisas ao redor; é, 

enfim, a ponta através da qual é possível instituir, na miséria do presente, a 

possibilidade de uma experiência verdadeira. Trata-se, como vimos, não apenas da 

situação vivida diegeticamente pela personagem, mas uma experiência a que a 

complexa mise en scène do filme convida o espectador. Coppola então se filia à longa 

tradição de um projeto estético cujo fascínio pela melancolia – cuja utopia do medo – 

continua presente nos filmes da diretora. Podemos sem dúvida fazer uma relação com 

o tema central de Schiller (que pensou o início dessa tradição e é um personagem 

crucial na construção do seu gosto) nas Cartas sobre a educação estética da 

humanidade: o impulso lúdico. A própria Coppola mostra consciência da filiação a 

essa tradição ao fazer Antonieta citar uma das bíblias desse romantismo inicial, 

Rousseau: “Assumindo que o homem se corrompeu na civilização artificial, qual é o 

estado natural? O estado natural do qual ele foi removido? Imagine-se perambulando 

pela floresta, sem esforço, sem fala e sem casa”
32

. Maria Antonieta parece atestar a 

                                                        
32

 O modo contemplativo com que a natureza é filmada no longa, sobretudo nas sequências do 

Petit Trianon – devedoras confessas dos longas de Terrence Malick – também demonstra essa 
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atualidade desse projeto de, através da melancolia e da busca por um modo de ser 

mais rico ou por um contínuo mais profundo (encontrado nostalgicamente no 

passado), criar uma separação crítica das convenções de uma comunidade já 

instituída. Seguindo o pensamento de Rancière (2010b), não é possível prever quais 

implicações políticas um filme como o de Coppola pode ter em um contexto social 

como o capitalismo multinacional e a ordem afetiva que ele impõe: a sensatez da 

vivência. Mas podemos identificar o dissenso que ele gera ao restituir a legitimidade 

da rebeldia desse projeto romântico e forjar visibilidades imprevistas e criar conexões 

inusitadas, antes invisíveis, como aquelas entre a potência do rock, a nostalgia, a 

delicadeza dos signos femininos, a força da moda e a melancolia da modernidade. Um 

dissenso, acreditamos, de clara importância (ou potencialidade virtual) política. Mas 

trata-se, ressalte-se, de uma política do cor-de-rosa; uma política da estética.  

 Tudo a partir dos caminhos intuídos por uma jovem mulher do século XVIII. 

Caminhos que estão longe de projetos grandiloquentes ou meta-narrativas 

globalizantes. Eles precisam dar conta da fragmentação, da falta de sentido e da 

banalidade fugaz de qualquer vida. Eles são flores do mal, nascidas exatamente no 

solo da miséria e em nenhum outro. Lembremos então, ainda, de como Coppola evita 

o exagero do melodrama e privilegia uma espécie de minimalismo cotidiano ao 

mostrar Antonieta, por exemplo, sabendo lidar maduramente com a partida do Conde 

Fersen, por quem havia se apaixonado, e sua nova solidão; ou se despedindo com 

dignidade de membros próximos da corte que precisam deixar Versalhes por causa 

dos perigos iminentes da Revolução Francesa. A existência é feita de momentos que 

acabam muito rápido, e é preciso criar modos de vida que não esqueçam ou 

recalquem esse fato. É preciso descobrir um contínuo maior, mais profundo. O filme 

de Coppola se propõe a apontar direções para esse contínuo. Interessante notar que a 

trilha sonora (um dos pontos altos do filme) foi comercializada num disco duplo: o 

primeiro com as músicas mais agitadas; o outro, com as mais lentas. O slogan na capa 

do álbum diz: “música para a festa e para o dia seguinte”. Uma das sequências mais 

tocantes de Maria Antonieta mostra a rainha acordando de sua festa de 18 anos. É 

pela “banalidade” deste tipo de situação que Coppola se interessa: ao redor de 

                                                                                                                                                               
inclinação romântica. Cf. SOFIA’S choices. Disponível em: 

<http://www.ew.com/ew/gallery/0,,1543124_1210257,00.html#1210259> Acesso jan. 2012. 
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Antonieta, os vestígios da festa são limpados por amas; ela acorda com dificuldade, a 

peruca desarrumada, de ressaca, e vai tomar banho. Os bons momentos de ontem 

acabaram e não podem se repetir. É preciso continuar. 

 

 Experienciar o tempo 

 

 A foto do queijo mencionada por Lance Acord faz parte de um conjunto mais 

amplo de objetos, que Sofia Coppola reuniu na época em que estava apenas pensando 

sobre Maria Antonieta como um projeto embrionário. Esse “método” da diretora é 

bem conhecido e bastante mencionado em entrevistas: antes de começar a filmar ou 

mesmo a escrever um roteiro, Coppola reúne diversas imagens e músicas que de 

alguma forma vão dar o “tom”, o sentimento geral ou a “atmosfera” do filme que está 

por vir. O ponto de partida para Maria Antonieta veio da cor esmaecida de um queijo 

estragado, do colorido pastel nostálgico e feminino dos macarons da Ladurée, da capa  

de um disco da banda Bow Wow Wow, o “I want candy anthology” (capa que é, nos 

anos 80, o pastiche irreverente de uma pintura de Manet do século XIX) e das batidas 

melancólicas e rebeldes do rock pós-punk (que, como mostra o making of do filme, 

era tocado nos ensaios e gravações para ajudar com o “clima” ou a ambiência das 

cenas). Todos esses objetos foram para Coppola como que misteriosas alegorias cujas 

forças precisavam ser exploradas e desenvolvidas. 

 Esse modo pelo qual a diretora começa a conceber suas imagens é revelador 

do seu nível de imersão na tradição da modernidade e do regime estético e no papel 

que esta atribui à arte. É interessante lembrar (e perceber a semelhança com a forma 

pela qual as imagens de Coppola “nascem”) do conhecido depoimento de Flaubert 

sobre como a cor do musgo encontrado em qualquer parte nas ruas mas ignorado por 

todos foi uma espécie de inspiração para o sentimento predominante em Madame 

Bovary, algo como sua “paleta de cores”, se a obra não fosse um romance escrito. Os 

artistas ligados a essa tradição não fazem mais parte do regime representativo: não 

estão interessados em contar “histórias” ou demonstrar sua excelência e virtuosismo 

na articulação de regras como a verossimilhança ou o respeito às características de 

“gêneros” específicos e diferentes. O que os move na realidade é a tentativa de trazer 

à tona e orquestrar certos afetos inarticuláveis pelos modos de inteligibilidade e 
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racionalidade comumente instituídos numa determinada ordem. É a obstinação em 

perseguir o mistério de um contínuo secreto mas sagrado, em mergulhar em 

sensibilidades e configurações que parecem estranhas aos contextos nos quais essas 

obras surgem; é o forjar conexões e formas de sentir “absurdas” ou não pensáveis 

nesses contextos. É a prática artística onde todos os temas são possíveis (RANCIÈRE, 

2009). 

 Assim, enxergar Maria Antonieta apenas como uma “cinebiografia” ou um 

“filme de época” – e exigir que o longa respeite as regras e codificações que 

tradicionalmente são associadas a esses dois “gêneros” (este parece ter sido o tom da 

recepção negativa na época do lançamento) – é não perceber que o filme é antes de 

tudo a orquestração de algo mais forte: da nostalgia que aqueles objetos, imagens e 

sons de algum modo despertavam em Coppola. Ela tentou plasmar em seu filme, 

partindo dessas “alegorias”, um afeto estranho, misterioso, que vinha de longe, do 

tempo e que ela tateou mergulhando numa melancólica evocação. Coppola não 

construiu, assim, uma simples imagem-lembrança linear, um flashback. Um “afeto” 

não é algo que pode ser facilmente articulável ou descrito racionalmente. É um 

sentimento obscuro, que surge a partir da memória involuntária (típica do pathos 

irracional dos nostálgicos insatisfeitos com o hoje) e é fugaz como um perfume ou um 

relampejar, que precisa ser perseguido com sutileza e que é, na verdade, apenas a 

“ponta do iceberg” para outras descobertas mais profundas. É uma forma de sentir o 

mundo que é ao mesmo tempo “pessoal” – afetos particulares e distintos são 

conjurados por artistas ou pessoas diferentes e singulares – e uma energia que, sente-

se, vem da origem dos tempos e já circulava muito antes (em objetos, cores, lugares, 

melodias, histórias, etc) de algum artista tê-lo tornado “visível” de novo ou 

“ressuscitado”. É um caráter de experiência escondido nas formas materiais do 

mundo, as quais aguardam pacientemente ser um dia lidas e decifradas. 

 Coppola, para acessar algo desse caráter, foi fiel à sua nostalgia e mergulhou 

naquelas energias impessoais por ela pressentidas, de modo que, para plasmá-las em 

seu filme, foi preciso ir além das conexões sensório-motoras óbvias de uma simples 

narração fechada: foi preciso se abrir ao tempo, foi preciso elaborar uma verdadeira 

imagem-tempo e entrar em contato com um passado puro ou virtual. Muito foi 

comentado, à época do lançamento, a respeito da abordagem anacrônica que Coppola 
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empreendeu com Maria Antonieta a partir de estratégias como deixar os personagens 

em Versalhes falarem em inglês contemporâneo (com sotaque e gírias), escolher uma 

jovem atriz contemporânea conhecida no universo da cultura pop, usar músicas dos 

anos 80 na trilha sonora ou mostrar um par de tênis All Star no quarto de Maria 

Antonieta. Mas a proposta do filme desde o início não era mostrar apenas o século 

XVIII como, na física mecânica, se isola um ponto numa reta; era experienciar o 

tempo de maneira mais complexa e profunda, era acreditar que ele possui uma espécie 

de vaga “salvação”. As imagens-tempo surgidas de Maria Antonieta, assim, não 

narram algo que aconteceu apenas no passado; antes, sedimenta, através de um 

indefinível contínuo, infinitas camadas de tempos heterogêneos; dá a ver lençóis do 

passado que, se possuem, cada um, idades próprias, originaram-se de um mesmo 

tecido comum; cria um reino de semelhanças (nos termos de Benjamin), de hiper-

semelhanças (segundo a ideia de Rancière) e de correspondências ou familiaridades 

(como na estética baudelairiana) onde entrevemos conexões velozes e fugazes entre 

nosso presente e “blocos” do passado; enxerga nosso presente, enfim, a partir de outra 

perspectiva: dentro do Todo – para empregar o termo bergsoniano que Deleuze 

retoma – de um universo material em eterna expansão onde as divisões entre passado, 

presente e futuro são meras convenções abstratas, distantes da realidade da verdadeira 

durée.  

 Com efeito, é possível identificar, no mínimo, três idades de três camadas ou 

lençóis distintos no filme: Kirsten Dunst, o inglês americano e a caricaturização 

exagerada formam apenas uma frágil ponta do presente que logo se transforma – 

como alguém que sonha ou alucina transforma um prado cheio de flores numa mesa 

de sinuca cheia de bolas e assim ao infinito – numa outra idade: os anos 80 da 

rebeldia pós-punk; então é a vez de pairarem na imagem as músicas de uma outra 

época (o rock pós-punk, de fato, engendrava um gosto decadentista e romântico por 

uma aristocracia dândi de épocas passadas, como no single Louis XIV, de Bow Wow 

Wow, ou nos clipes de Adam Ant
33

), o All Star, ou a própria figura de Marianne 

Faithfull interpretando Maria Teresa, a mãe de Antonieta. Assim é que Milena 

                                                        
33

 No making of disponível no DVD brasileiro, Coppola comenta, durante a preparação de 

uma cena entre Louis XV e Madame Du Barry: “isto poderia ser um vídeo de Adam Ant”. 

Este, com efeito não só tem uma música presente na trilha sonora do filme como serviu de 

inspiração visual para o Conde Fersen, breve adultério de Maria Antonieta. 
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Canonero elaborou um figurino que estava longe de ser fiel ao Versalhes da época de 

Louis XVI: as cores dessas roupas – ignorando os “documentos” que sustentariam 

uma história burocrática – são já as dos macarons e dos doces Ladurée e, além disso, 

há algo nelas que lembra os anos 80 de Vivienne Westwood e os penteados altos dos 

revoltados adolescentes punk. Mas nesse figurino já não “caímos” numa idade 

diferente, mais distante ainda, o século XVIII?: é a hora, logo, de uma delicadeza 

rococó e watteauiana entrarem “no palco”. Mas quando essa terceira idade predomina 

outra não já tomou seu lugar e assim indefinidamente, sem fronteiras discerníveis ou 

fixas, como areia que se sedimenta no fundo de um copo com água que logo depois é 

chacoalhado e as ínfimas partículas voltam a rodopiar antes de decantar novamente? 

“Há sempre um fio para ligar o copo de água açucarada ao sistema solar e qualquer 

conjunto a um conjunto mais vasto” (DELEUZE, 2009: 35). Trata-se de um tecido 

repleto de detalhes fantasmagóricos, conexões fugazes, reverberações sutis e 

familiaridades infinitas. É que as idades dos lençóis não superam a força de seu 

misterioso contínuo, como no cone bergsoniano. Elas coexistem. O ponto no presente 

carrega sempre todo o passado virtual consigo, o tempo inteiro. O passado, na 

realidade, não “passou”, mas está sempre “aqui”, nas coisas; é apenas o circuito 

sensório-motor de um corpo que precisa viver que impede que isso seja realmente 

percebido.  

 A estratégia de Sofia Coppola para ser fiel a seu pathos nostálgico, portanto, é 

o anacronismo. É uma estratégia diferente da utilizada em As virgens suicidas para 

evocar os anos 70. Se neste filme é uma narração memorialística que revisita o 

passado para encontrar nele salvadores pontos de bifurcação, em Maria Antonieta o 

anacronismo permite a coexistência de diferentes camadas que se descascam com a 

mais suave brisa para revelar outras camadas antes “encobertas” num processo, assim, 

infinito. Apenas desse modo uma experiência verdadeira se revela possível: nesse 

estranho e elegante baile à fantasia, nessa festa retrô inusitada, que se constitui, 

através da mise en scène e de maneira melancólica, como um precioso caminho mais 

rico e profundo em meio a toda a miséria da atualidade linear e vazia. 

 

O anacronismo é um ato hermenêutico de apropriação, um tipo de 

profecia ao inverso, feita sobre um passado desconhecido. Levado 

às últimas consequências, o anacronismo não é sequer o passado 
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(quem poderia dizer o que é o passado?), mas um esquecimento, um 

erro grosseiro da estratégia de renovação, a marginalidade que não 

figura em nenhum registro, o exotismo no tempo (LOPES, 1999: 

29). 

 

 Toda a obra de Coppola é na verdade marcada por uma “qualidade” 

nostálgico-anacrônica. A trilha sonora de estética shoegaze dos anos 80 como que 

“suspende” a Tóquio contemporânea em Encontros e desencontros. Em Um lugar 

qualquer o filme se passa na época atual mas Coppola utilizou uma película da 

década de 70 para dar ao filme uma luz e uma ambiência que de alguma forma 

remetesse a vida do seu protagonista ao universo decadente dos atores desregrados da 

Hollywood dos anos 70 (além disso, uma fotografia de Matt Dillon dessa época foi 

um dos objetos alegóricos iniciais do projeto do filme). Claro, em As virgens suicidas 

e em Maria Antonieta, que não “se passam” na época atual, a nostalgia é colocada de 

maneira mais direta. O primeiro evoca uma década de 70 crepuscular, onde o sol 

sempre está se pondo por trás das árvores ao som de Todd Rundgren enquanto 

adolescentes se suicidam em piscinas e banheiras. Mas aí a evocação se dá por meio 

da narração que tateia pontos de bifurcação e, além disso, apenas uma idade 

específica domina o contínuo da durée. Em Maria Antonieta Coppola trabalha através 

do anacronismo com uma desenvoltura e sofisticação novas: são várias idades que 

tendem a se concentrar em três. É uma estética da coexistência bergsoniana radical, 

portadora de uma força mnemônica que permite a Coppola encontrar nesse passado 

mais rico, sonhado e fantasiado, a possibilidade de uma experiência verdadeira, um 

contínuo que dá à vida um sentido mais espiritual. Chamamos, acima, a este contínuo 

ou experiência salvadora de festa. 

 Ao narrar como foi levado a descobrir elementos novos na pintura de Fra 

Angelico, até então “invisíveis” para a maioria dos historiadores da arte, 

inusitadamente por causa do relampejo de uma semelhança entre Angelico e os 

métodos – separados dele por séculos – de Jacson Pollock, Georges Didi-Huberman 

(2006) fala da urgência de se fazer uma história não mais pautada pelas regras da 

linearidade e da concordância eucrônica, mas pelos rigores próprios aos “sintomas” e 

aos anacronismos que fazem com que nosso presente acesse partes inesperadas do 

passado, as quais, porém, têm o poder de iluminar esse presente com mais força do 

que qualquer “contemporaneidade”. É a riqueza da memória involuntária. Segundo 
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Didi-Huberman, o historiador deve ser como um artista que faz uma montagem (em 

termos deleuzianos, uma montagem de idades), respeitando os impulsos do 

inconsciente. O autor ecoa, nessa reflexão, toda uma tradição de pensamento que 

busca pensar a história não com a rigidez ou a previsibilidade de um arquivista 

burocrata. Para Walter Benjamin (uma das principais referências de Didi-Huberman), 

como vimos, a história não pode ser escrita como se as pessoas agissem dentro de um 

tempo vazio e homogêneo. Segundo ele, o esquecimento é algo importante para a 

prática do historiador. Pois só o que está esquecido pode ressurgir com a força de uma 

novidade através do inconsciente ou de um estranho pathos. Não por acaso, a 

nostalgia é comumente rejeitada e considerada uma disfunção inútil e exageradamente 

sentimental pelas regras lineares e sensatas do circuito sensório-motor. Não seria, 

portanto, essa relação verdadeiramente nostálgica com o passado outro aspecto 

dissensual de Maria Antonieta? 

 

 

Maria Antonieta – Anacronismo nostálgico 

  

 É possível, logo, dizer que é esse tipo de história – é essa montagem 

inconsciente, é essa história estética – que Coppola pratica com Maria Antonieta. Se 

os afetos plasmados no filme – já presentes em latência nas imagens e sons que a 

diretora reuniu na gênese do processo criativo – revelam, dissensualmente,  em nosso 

presente uma visibilidade nova, posicionamentos de corpos e recortes sensíveis 
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inusitados (constroem, apenas eles, a festa edênica de Coppola que quebra a sensatez 

que domina o hoje – eis sua “política”), é porque ele constrói uma história que não é a 

de um arquivista. Antes, é um entrever do tempo. Um entrever marcado pelo 

sentimento de nostalgia, ou seja: trata-se de acessar o passado não como algo morto e 

catalogado, mas como algo de mais “rico” a partir de uma recusa à fragmentação e à 

simples vivência linear do atual. 

 A mise en scène de Sofia Coppola opera através de uma espécie de dialética. 

Por um lado, ela faz parte de uma tradição cinematográfica de realizadores com uma 

espécie de paixão pelo “real”. Mencionamos acima que a diretora cultiva certo 

“desequilíbrio” ou “imperfeição” na imagem que dão à sua diegese uma força notável. 

O modo como ela usa a câmera na mão, aproveita improvisos, descarta uma 

decupagem dominante ou planejada com muita antecedência, filma tempos mortos, 

planos dilatados, momentos “banais” e faz usos agressivos de elipses (para Deleuze – 

cf. 2007 – a elipse é uma das formas de se entrever o Todo na imagem-tempo) lembra 

diretores como os da melancólica “geração pós-Nouvelle Vague”, como Philippe 

Garrel (outro nostálgico incurável), Jacques Doillon, Jean Eustache, Chantal 

Akerman
34

 e Maurice Pialat, todos fascinados pelo “realismo mais profundo” que se 

podia ver nos filmes sem “artifícios tolos” dos irmãos Lumière. Esse mergulho radical 

na materialidade do mundo, que tenta enxerga-lo “nu”, sem sentidos prévios, é o 

correlato de uma melancolia profunda (não rara nos produtos da modernidade 

estética) que, como vimos, predomina no projeto artístico de Coppola. No entanto, se 

essa melancolia ora assume uma espécie de negatividade pronunciada e destrutiva (o 

suicídio de Eustache assombra até hoje os cineastas de sua geração), Coppola parece 

descortinar, pelo contrário, uma “flor do mal”, uma espécie de positividade mesmo na 

melancolia mais pronunciada – o que nos leva ao segundo termo da sua dialética. 

 Por outro lado, então, esse mergulho sombrio na materialidade das coisas 

apresenta um contraponto: a exploração de certos afetos ou “qualidades” que circulam 

através dessa mesma materialidade e vão dar corpo à festa de Coppola. A paixão pelo 

“real” convive com um deslumbre e um delírio visuais que parece filiá-la menos ao 

                                                        
34

 No making of do DVD brasileiro de Um lugar qualquer, Coppola refere-se a Jeanne 

Dielman (1975), de Akerman, como uma inspiração fundamental para a construção da mise 

en scène do filme em “quadros” mais ou menos autônomos, lentos e melancólicos. 

 



119 

 

 

 

cinema e mais às artes visuais, como se Warhol e a pop art encontrassem o 

simbolismo, o romantismo, o surrealismo e, até mesmo, a printura rococó
35

. Se a 

forma com que as narrativas clichês e divisões de uma determinada ordem social não 

fazem mais sentido, a melancolia de ter que “achar seu próprio caminho” se depara, 

em Coppola, com as sensações novas e descobertas que esse caminho indica: com o 

vislumbre da possibilidade de uma experiência verdadeira, com a realização de uma 

festa.  

 Maria Antonieta apresenta uma montagem tipicamente moderna, ou seja, fiel 

ao caos melancólico da grande parataxe: as partes não são “podadas” ou muito 

modificadas para beneficiar facilmente um “todo” orgânico. Pelo contrário, são 

mantidas de certa forma “íntegras” para que as conexões se façam através de atritos e 

distanciamentos. Um exemplo dessa lógica é o uso da música no filme. Coppola 

recusou uma trilha sonora original. A maior parte das músicas que embalam as cenas 

já existia. Mesmo tendo convidado o pianista Dustin O’Halloran para fazer algumas 

composições, Coppola pediu que ele trabalhasse sem olhar as cenas onde as músicas 

seriam usadas, e que produzisse assim peças “autônomas” cuja inserção no filme seria 

resolvida na etapa da montagem. Esse respeito quase que de uma “documentarista” 

para com os elementos que constituem o filme, para com seu “real”, apenas reforça a 

força dos afetos que já eram vislumbrados nesses elementos “alegóricos” num estágio 

inicial da realização; é que a coexistência radical de lençóis muito singulares é 

verdadeira, é real, mesmo que as normas de um regime representativo a considere 

“inverossímil”.  

 

Enquanto o cinema contemporâneo joga o nome de Rossellini para 

todo que é lado, buscando no realizador italiano novos artifícios de 

aparência, Sofia Coppola talvez tenha feito, com seu Maria 

Antonieta, o filme mais rosselliniano que o cinema viu em anos. Se 

seu universo visual é outro, a urgência política de seu filme parece 

ir buscar coragem em Rossellini para promover transformações em 

uma maneira de o cinema olhar uma certa fatia do mundo que 

parecia, há muito, plenamente cristalizada (ANDRADE, 2008). 

                                                        
35

 A estética de Coppola não parece ecoar, significativamente, a pintura de Watteau que tanto 

fascinou artistas como Nerval e De Goncourt? “Apesar do prazer sensorial e da beleza, da 

capitulação jubilosa à realidade e ao gozo propiciado pelas boas coisas da vida, que formam o 

tema superficial de sua arte, a pintura de Watteau está impregnada de melancolia. Em todas as 

suas telas, ele descreve uma sociedade ameaçada pela natureza irrealizável de seus desejos” 

(HAUSER, 2003: 511). 
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 Se há algo que possibilita os afetos formadores desses caminhos, dessa festa 

salvadora ou dessa experiência é o modo como o mergulho no tempo em Maria 

Antonieta é, sobretudo, uma experiência nostálgica. Seu sentimento generalizado de 

perda é um correlato natural da melancolia que se espraia no longa. O filme, com 

efeito, é particularmente sensível ao modo como as coisas das quais ele tenta dar 

conta já se sabem tristemente findas. A beleza do passado que ele conjura não é, 

assim, uma cura para sua melancolia. Esta prossegue sendo seu “motor” inseparável: 

aquele passado está perdido para sempre. Por isso, podemos enquadrar Maria 

Antonieta naquilo que Svetlana Boym (2001: 50, tradução nossa) chama de nostalgia 

reflexiva: “A nostalgia reflexiva não tem a pretensão de reconstruir o lugar mítico 

chamado lar; ela é enamorada da distância, não do referente em si. Este tipo de 

narrativa nostálgica é irônica, inconclusiva e fragmentária”. Não é esta uma justa 

descrição para o filme de Coppola? O passado engendrado por ele não é mais rico e 

profundo porque pode servir como modelo ao presente – o “lar” não pode ser 

reconstruído, sobretudo pelo melancólico incurável que habita o presente como um 

eterno condenado – mas porque, paradoxalmente, acena com uma frágil possibilidade 

de experiência e com um contínuo que conecta, como a estrela cadente benjaminiana, 

passados remotos ao nosso presente e a um futuro de salvação. Em Maria Antonieta, 

Sofia Coppola estrutura uma montagem ao mesmo tempo melancólica, radical e 

delicada de afetos esquecidos, moda vintage, momentos banais e comemorações 

fugazes que parecem apontar para outro desenho de comunidade e de relação com a 

vida: é a nostalgia da festa, é a flor do mal que ela faz brotar no hoje infértil.  
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Notas finais 

 
 Giorgio Agamben certa vez assinalou que “Qualquer um familiarizado com a 

pesquisa em ciências humanas sabe que, ao contrário da opinião comum, uma 

reflexão sobre o método usualmente segue a aplicação prática, ao invés de a preceder” 

(2009: 7, tradução nossa). Estas palavras finais tem como objetivo desenhar uma 

breve reflexão desse tipo.  

 Esta pesquisa partiu da intuição de que os pensamentos de Walter Benjamin e 

de Gilles Deleuze ajudariam, ambos, em uma compreensão mais profunda do papel da 

nostalgia melancólica nas práticas artísticas dos dois cineastas sobre os quais nos 

debruçamos: Philippe Garrel e Sofia Coppola. Os motivos da intuição eram claros: 

por um lado, em muitos dos seus escritos, Benjamin salientou a importância da 

melancolia em alguns dos mais relevantes artistas da modernidade. Além disso, ele 

elegeu o que chamou de “lágrimas” ou “véu de nostalgia” como um dos elementos 

fundamentais da beleza baudelairiana, já que esta, segundo ele, parece sempre sonhar 

com uma distante “vida anterior” ou uma espécie de “pré-história” (Cf. BENJAMIN, 

1989). Benjamin, assim – pelo menos nessas reflexões menos determinadas pela 

urgência política das revoluções vanguardistas – vai de encontro ao papel 

habitualmente desempenhado pela ideia de “nostalgia” no pensamento crítico. Esta, 

aliás, foi outra intuição da qual partiu este trabalho: tal papel é demasiado simplista e 

ainda guarda certo ranço “modernitarista” (nos termos de Rancière), isto é, o vago 

medo de sair do caminho que leva seguramente ao futuro e ao avanço ou progresso 

político. Pam Cook, por exemplo, para explicitar o valor do cinema de Coppola, já 

afirmou, fazendo a nostalgia desempenhar mais uma vez o papel frequentemente 

destinado a ela,  que “As virgens suicidas não é nostálgico” (2006: 36, tradução 

nossa), embora a própria Coppola tenha utilizado inúmeras vezes a palavra em 

entrevistas sobre seu processo criativo. Um dos objetivos desta dissertação, portanto, 

foi tatear o valor estético que o sentimento de nostalgia pode carregar em potência 

consigo. Ele não é sempre ou em si mesmo conservador e ingênuo. A nostalgia crítica 

presente nos filmes de Garrel e Coppola – que tentamos ver inseridos em uma longa 

tradição de artistas nostálgicos e pessimistas que não toleravam a ideia moderna de 

progresso – atesta exatamente o contrário. Recentemente, em outro contexto, Beatriz 
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Sarlo foi muito clara quanto a isso. Nunca é demais, tamanha é a condenação da 

nostalgia no discurso crítico, reproduzir esse tipo de lucidez:   

 

O princípio faustiano da destruição é tão doloroso quanto 

inseparável da modernidade. Walter Benjamin assinalou sempre 

nossa responsabilidade moral frente às vítimas da fogueira faustiana 

(...) A nostalgia pode ser progressista ou reacionária. O mesmo que 

o conservadorismo. Os hinos tecnológicos também têm músicas 

diferentes: o fascismo italiano amou a tecnologia e ela também foi o 

sonho da revolução na Rússia (SARLO, 2013, tradução nossa). 

 

  Por outro lado, era possível não ter encontrado nas reflexões de Deleuze – as 

quais, partindo de Bergson, relacionam cinema e tempo – outro elemento 

imprescindível ao desenvolvimento da pesquisa? As palavras melancolia e nostalgia 

não frequentam o vocabulário deleuziano. No entanto, a ideia da quebra de um 

circuito habitual sensório-motor, que estaria na raiz de um tipo diferente, novo, de 

imagem cinematográfica, pressupõe a imobilidade do sujeito em um mundo repleto de 

ruínas e que não faz mais sentido para ele (no caso específico dos livros sobre cinema, 

o pós-Segunda Guerra).  Ora, não seria justamente a imobilidade um dos principais 

traços do melancólico – sempre contemplativo, alheio ao presente, insatisfeito com as 

narrativas e sentidos dados (Cf. AGAMBEN, 2007 e BENJAMIN, 2011)? O 

mergulho no tempo propiciado por essa quebra seria algo como uma memória 

involuntária: trata-se de uma falha na continuidade da cronologia racional, em suas 

mensurações mecânicas e em suas convenções arbitrárias (como aquela que atesta o 

“passado”, o “presente” e o “futuro” como coisas diferentes numa sucessão linear); é, 

assim, o acesso a um passado mais “verdadeiro”, profundo, puro ou virtual. Aí, não é 

o cérebro que faz o mundo movimentar-se, antes, como que “despersonalizado”, ele é 

“carregado” pelo próprio mundo em seu movimento autônomo e incontrolável. Mas 

não é assim que o nostálgico também se relaciona com o passado? A nostalgia é um 

pathos, uma doença ou obsessão. O que a guia é uma inexplicável paixão surda. É 

uma hipnose ou sedução exercida pelo passado e não uma busca voluntária e racional 

por ele. A angústia do nostálgico também não tolera as fronteiras entre o passado, o 

presente e o futuro. Ela busca, no que passou, um vago mas abissal mistério; algo de 

mais rico, de mais verdadeiro, algo de inencontrável no hoje mas que pode, através de 
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um estranho contínuo (e não da ingênua – e impossível – “repetição” desse passado), 

salvar o hoje. 

 Benjamin e Deleuze constituíram, portanto, dois caminhos teóricos principais 

neste trabalho. E a mesma intuição que, partindo do contato com os filmes de Garrel e 

Coppola, levou a esses dois autores, gerou também um primeiro movimento 

metodológico: o de fazer estes dois “sistemas” de pensamento muito diferentes 

dialogarem, encontrarem pontos de contato ou algo como um “solo comum”. O 

desafio deste tipo de abordagem é, sem dúvida, não esquecer as singularidades e 

diferenças notáveis entre esses autores.  

 A palavra “sistemas”, acima, está entre aspas não por acaso. Nada mais 

impreciso para descrever o pensamento de Benjamin. Nele, a fragmentação não está 

apenas do lado do “estilo”. Ele primeiro vê na aura um elemento da verdadeira beleza 

artística, mas depois a associa a um tipo de relação conservadora e em declínio com a 

arte; se ele sempre foi fascinado pela melancolia estética e pelas alucinações oníricas 

com as quais Proust ou os surrealistas reencontravam o passado, em escritos 

posteriores, encontramo-lo desesperado por uma “utilidade” da ciência histórica nas 

práticas políticas e conclamando a necessidade urgente de “agir”. O pensamento de 

Deleuze, pelo contrário, tem uma qualidade muito mais coerente e sistemática. 

Apesar de uma ideia corrente o associar a uma espécie de écriture sensível não-

unitária, indeterminada, infinitamente livre e polivalente, outros pensadores (como 

Levi Bryant ou Alain Badiou
36

) têm  considerado Deleuze – sem o perigo de esquecer 

a importância da imanência em seu pensamento e em seu método – uma espécie de 

metafísico (Cf. RANCIÈRE, 2012) paradoxalmente inserido na filosofia 

contemporânea, fato este que tornaria seu pensamento ainda mais fascinante. 

 Ainda assim, nesta dissertação, a experiência (Erfahrung) benjaminiana – uma 

noção tão intuitiva e sutil, que surge, como um brilho fugaz, apenas no caráter 

contínuo da escrita enérgica e em constelação de Benjamin – adquiriu traços da 

detalhadamente sistemática durée bergsoniana; e o virtual deleuziano – tão natural e 

                                                        
36

 Cf. BADIOU, Alain.  Deleuze: The clamor of being. London: University of Minnesota 

Press, 2000 e BYANT, Levi R.  Difference and givenness: Deleuze’s transcendental 

empiricism and the ontology of immanence. Illinois: Northwestern University Press, 2008. A 

tese de Bryant, com efeito, considera o pensamento de Deleuze um paradoxal “empirismo 

transcendental”. 
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“antigo” quanto o próprio universo (a história deleuziana das imagens é uma “história 

natural”) – adquiriu algo de “messiânico” ou de um relampejar “salvador”. Trata-se, 

porém, não de “modificações” ou “reformas” nos conceitos e ideias originais desses 

autores distintos e sim de um esforço – um pensamento que se desenrola fazendo 

relações e enxergando semelhanças – para interpretar ou entender um fenômeno 

estético de natureza muito diversa dos tecidos filosóficos que tornaram esses 

conceitos e ideias possíveis: como a nostalgia surge nos filmes específicos de Garrel e 

Coppola e na tradição, anterior e contígua a eles, de artistas melancólicos fatalmente 

entediados no solo da modernidade.  

 Mas, se tal esforço foi possível, é porque, mesmo sendo muito diferentes e 

específicos, os escritos de Benjamin e Deleuze apresentam possibilidades palpáveis 

de diálogo. Benjamin descreve a experiência como uma espécie de “força maior” que 

torna possível ou dá sentido pleno a uma continuidade. Ora, tal sentido tornou-se hoje 

(na modernidade ociental) muito difícil de achar. A verdadeira experiência exige uma 

temporalidade mais lenta, um enfrentamento direto com a morte, um fascínio por algo 

que vem de muito longe, no espaço e no tempo. É por isso que no texto “O narrador” 

Benjamin evoca – não sem certa nostalgia – uma época na qual a produção econômica 

era muito mais desacelerada; na qual toda casa possuía ao menos um quarto onde 

havia morrido alguém e onde esse alguém, antes de expirar, fora o portador de uma 

sabedoria rica em conselhos; na qual as narrativas dos velhos (que vinham de longe 

no tempo) e dos viajantes (que vinham de longe no espaço) eram escutadas com 

atenção, elaboradas e incorporadas ao próprio ser, à própria vida. A fragmentação 

profunda e irreversível da época moderna põe “em baixa” a possibilidade de uma 

experiência verdadeira: a quê damos continuidade quando os dias passam tão 

velozmente que mal nos damos conta do correr dos anos; quando esquecemos ou 

recalcamos a morte; quando as histórias nos chegam completamente “explicadas” 

pelas notícias; quando nenhum lugar é tão mais distante assim e as narrativas perdem 

seu mistério sagrado (e, com ele, a necessidade de serem continuadas na vida)? A 

nada, certamente; trata-se da pura vivência (Erlebnis), pobre e insípida, o transcorrer 

de um arabesco assustadoramente infinito num tempo vazio e homogêneo – uma 

existência nua. Ora, um dos pressupostos fundamentais de toda a filosofia de Deleuze 

diz que “a vida” encontra sempre um meio (Cf. DELEUZE, 2009). Benjamin também 
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não cessou de buscar na arte, apesar de tudo, essa “vida” que resiste. Mas a 

experiência de resistência que uma arte como a de Baudelaire torna possível em pleno 

império da vivência é muito diferente daquela experiência que brilhava 

“organicamente” nos contextos sociais pré-modernos ou pré-industriais. Benjamin 

empreendeu a tarefa exasperante de tentar compreender essa paradoxal nova 

experiência – essa improvável flor do mal – pois ele sabia que não era possível voltar 

atrás na modernidade: não era um nostálgico reacionário, mas um nostálgico crítico. 

Compreender as findas possibilidades de uma experiência verdadeira não implicou 

elegê-las como “modelos” para modificar o hoje (e quem sabe voltarmos ao trabalho 

manual e à vida no campo...), mas, pelo contrário, para o pensador a quem fascinavam 

a cidade e a tecnologia, tratava-se de conseguir enxergar melhor os caminhos 

encontrados pela experiência transformada por essas novas condições. 

 A questão do novo é, também e sem dúvida, um dos móveis da filosofia 

deleuziana. Se o mundo, à maneira de Bergson, é um universo infinito e sempre 

expansivo de imagens conectadas é porque não é possível desvendar suas “leis 

naturais” através de fórmulas “definitivas” ou fixas como as da física mecânica. Estas 

fórmulas podem até ser úteis para um corpo que age e quer (sobre)viver de uma 

maneira mais confortável na matéria, através de uma simples subjetividade sensório-

motora. Mas tais leis são sempre parciais ou “resumos” incompletos das reais relações 

entre as coisas. O novo, no entanto, dá testemunho de um mistério inalcançável que 

sempre rompe as mais duras ordens e consensos. A subjetividade, justamente, é um 

dos pilares do sistema “metafísico” de Deleuze: ela é como que a vida em seu caráter 

“milagroso”. Deleuze interessa-se (2007), com efeito, por um tipo mais “espiritual”, 

mais “verdadeiro” de subjetividade. Ele a encontra, por exemplo, nos amplos circuitos 

das imagens-tempo, óticas e sonoras puras, que surgem com o rompimento da 

linearidade sensório-motora. Esta nova subjetividade, conforme demonstra o cinema 

do pós-guerra, tenta dar conta de um contínuo bio-vital mais profundo e mais 

complexo (como a continuidade que a experiência benjaminiana exige), acessível 

através de lençóis virtuais temporalmente longínquos (como a lonjura enigmática que 

torna a “narrativa” infinitamente mais rica do que a simples “notícia”), que a outra 

subjetividade, a do hábito – a da imagem que é “útil” e atualiza-se, encadeando uma 

ação – não pode alcançar.  
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 Foi, portanto, sobre esse solo que tornamos possíveis os diálogos entre os 

mistérios que impulsionavam Benjamin e Deleuze e dois “pares” teórico-conceituais 

tornaram-se “operacionais” neste trabalho: 1) vivência num tempo vazio e 

homogêneo/linearidade mecânica sensório-motora; 2) experiência salvadora que 

enseja uma continuidade com sentido pleno (mesmo que, na época moderna, 

vislumbrado irreversivelmente na velocidade de um relâmpago)/subjetividade 

espiritual que encontra um contínuo mais profundo e rico nas camadas infinitas dos 

lençóis do tempo. Mas, em que consistiria, descrevendo-a efetivamente, essa inusitada 

experiência nova? Uma dissertação com este escopo e esta dimensão não teria 

condições de se formular uma pergunta de tal envergadura. Ela, antes, pretendeu 

apenas tatear a existência dessa experiência, como que “contorná-la” ou enxergar, de 

muito longe ainda, alguns aspectos seus, através do contato com os filmes aqui 

analisados e da ajuda desses referenciais teóricos. 

 

***  

 A questão do contato com os filmes remete a um outro autor importante para a 

dissertação – Jacques Rancière – e a um segundo movimento metodológico dela, que 

consistiu, amplamente, em enxergar a prática cinematográfica menos como um fim em 

si da pesquisa, e mais como algo cujo interesse é, não a descoberta progressiva da 

“natureza” de sua linguagem própria, mas o modo como tal prática só existe porque se 

relaciona intimamente com formas possíveis e cambiantes de subjetividade. 

 Claramente, já o modo como o cinema está integrado no pensamento 

deleuziano – isto é, como uma forma específica dentre outras (embora de notável 

interesse estético), de orquestrar a forma dos sujeitos modernos relacionarem-se com 

as imagens e, logo, com o próprio mundo – exigia tal movimento. Mas a ideia de um 

regime estético, colocada por Rancière, permitiu que este trabalho discernisse algo 

como seu “lugar” em alguns debates mais amplos que o pensamento crítico vem 

empreendendo pelo menos desde a década de 70. Este lugar, por um lado, está longe 

das investigações mais “estruturalistas” que giravam em torno da linguagem 

cinematográfica e da sua especificidade e, por outro, não considera o contemporâneo 

como uma era “pós-moderna”, pois a “impureza” que mistura os mediums, a paixão 

por incorporar imagens populares e comercias e a relação lúdica com elementos do 
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passado e da tradição sempre estiveram presente na modernidade estética ocidental – 

que teria começado mais ou menos com o romantismo europeu em fins do século 

XVIII.  

 Rancière chama de “modernitarista” a meta-narrativa que confundia a 

modernidade exclusivamente com a evolução teleológica dos mediums em direção à 

pureza de suas linguagens inalienáveis. Ora, a modernidade artística também é 

marcada por correntes cujo valor consistia justamente em rejeitar essa marcha 

gloriosa e, com um pessimismo radical, voltar os olhos para trás e não para o futuro. 

O regime estético seria uma forma de organização e pensabilidade do campo da arte 

que concederia a ele uma relativa autonomia das ordens e consensos socialmente 

firmados. Aí é possível forjar outras ordens, outros modos de ser, dar vazão a outros 

tipos de subjetividade. Foi no solo deste regime que uma longa tradição de artistas 

melancólicos pôde rejeitar a insipidez de um presente que elegia a sensatez sensório-

motora como o horizonte da existência e buscar algo mais rico no passado. E é a ideia 

desse regime que permite que talvez se olhe (da distância que o hoje nos concede em 

relação ao “alto modernismo”) com menos “culpa” para os artistas – como Garrel e 

Coppola – que afundam sem freios em fantasias com o passado e no alheamento 

contemplativo e estagnado da melancolia.  

 Portanto, os elementos da prática cinematográfica só apresentam interesse na 

medida em que criam outros recortes, outros ritmos, outras visibilidades, 

pensabilidades e sensorialidades; outros mundos: 

 

Limitar-se aos planos e procedimentos que compõem um filme é 

esquecer que o cinema é uma arte na medida em que é um mundo, e 

que os planos e efeitos que se desvanecem no instante da projeção 

devem ser prolongados, transformados pela lembrança e pela 

palavra que dão consistência ao cinema como um mundo 

compartilhado muito além da realidade material de suas projeções 

(2012: 14, tradução nossa). 

 

A definição de mise en scène para Rancière possui a clareza desse pressuposto: “uma 

imperceptível diferença na forma de pôr em imagens emoções e histórias” (Idem: 10, 

tradução nossa). 

 Nesta pesquisa, portanto, os aspectos propriamente “cinematográficos” – 

montagem, atuação, movimentos de câmera, iluminação, décor, etc – dos trabalhos de 
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Garrel e Coppola interessaram na medida em que, nesses diretores, eles compõem a 

busca por uma – nova – experiência verdadeira e não um conjunto de operações que, 

girando sobre si mesmo numa auto-referência infinita e autônoma, esbanjam a pureza 

da especificidade imaculada.  

 Tal busca, nesses diretores, assume uma máscara melancólica de nostalgia e 

desejo involuntário pelo passado e, no entanto, trata-se de dois caminhos subjetivos 

diferentes, singulares. Ter escolhido Garrel e Coppola foi um recorte que por um lado 

se justificou pela relevância e complexidade estética das operações que, em seus 

trabalhos, quebram a calma petrificada da subjetividade sensório-motora reinante no 

presente e, por outro, pelo fascínio que eles exercem sobre o autor da dissertação; pela 

experiência que este teve com esses filmes. Assim, a delimitação do corpus foi 

também uma questão de gosto (gosto que foi um dos motores fundamentais para a 

energia dedicada à pesquisa). Este trabalho tem consciência, porém, de que 

igualmente relevantes são as operações estéticas de outros realizadores que, no 

contemporâneo, atestam o poder dissonante renovado da tradição melancólica e 

nostálgica do regime estético. Para citar apenas alguns: Alexandr Sokurov, Leos 

Carax, François Ozon, Todd Haynes, Gus Van Sant, Wes Anderson, Terrence Malick, 

Bela Tarr, Albert Serra, Wong Kar-Wai, Jia Zhang-Ke. A melancolia, neles, não é 

uma simples tristeza (é identificável a fronteira entre o “triste” e o “alegre” depois que 

se abandona a previsibilidade linear do esquema sensório-motor?), mas uma força que 

permite à vida encontrar, não sem perigo – “E ninguém duvida de que os casos mais 

graves culminam na loucura” (BENJAMIN, 2011: 150) –, um caminho alternativo e 

mais verdadeiro. A melancolia seria, então, “uma lente para ver o mundo e uma 

possibilidade de uma nova formação” (LOPES, 1999: 27). 

 Por outro lado, outra operação teria enriquecido a pesquisa aqui empreendida: 

o debruçamento, num sentido comparativo com relação ao corpus selecionado, sobre 

trabalhos cinematográficos “comerciais” e que estão do lado das simples imagens-

movimento ou do circuito sensório-motor, ou seja, sobre aquilo que Jameson (2000) 

chamou de “filmes de nostalgia”. Teria sido sem dúvida interessante ver, ao nível da 

materialidade fílmica e de maneira mais detida, como de um lado a nostalgia 

efetivamente conservadora, aquela que termina por se configurar como uma cura 

ingênua para o presente, se contrapõe ao pathos nostálgico que não tolera o 
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mecanicismo da cronologia e não tem esperanças de que o ontem sirva de “modelo” 

para um hoje irreversível. No entanto, todo recorte e todo escopo são necessariamente 

limitativos. E tal instância comparativa não se mostrou prioritária a uma pesquisa que 

investiga sobretudo pelas operações do regime estético e não pelo funcionamento dos 

códigos de um regime representativo (cujas regras, na modernidade, invalidam-se no 

campo da arte mas passam a estruturar os produtos consensuais da cultura comercial 

capitalista). 

 

***  

 

 Operando no solo do regime estético, Philippe Garrel e Sofia Coppola 

interessam-se por filmar sonhadores inocentes e seus corpos prostrados, cansados, 

inclinados sob o peso do tédio da vivência. Mas, enquanto esses personagens sentem-

se tragicamente “incompletos”, os mundos conjurados pelas imagens em que estão 

imersos atestam para outra coisa: para uma experiência nova que, apesar de tudo, 

existe – é a vivência elevada “à categoria de verdadeira experiência” (BENJAMIN, 

1989: 145) – e para a força mnemônica de que o cinema é capaz. É a aura de Garrel, o 

seu preto-e-branco e a sua fotogenia, é o contínuo sagrado que é possível vislumbrar 

ligando profundamente as diferentes idades do mundo; é o anacronismo sem 

fronteiras de Coppola, mais verdadeiro do que qualquer regra ou código de 

verossimilhança. Esses filmes demonstram que o passado nunca “acabou” de fato; ele 

faz parte apenas de um reino virtual que está sempre aqui, à maneira do cone 

bergsoniano, e de cuja realidade uma subjetividade sensata não consegue dar conta. 

Daí a ironia com que ambos os realizadores tratam seus heróis e heroínas, que se 

desesperam tentando se livrar das correntes pesadas do atual, enquanto que a mise en 

scène dá testemunho dessa rica virtualidade que nunca cessou de existir, desse caráter 

profundo do passado – que está inevitavelmente conectado ao futuro e, talvez, a uma 

salvação possível.  

 A ironia é mais “orgânica” à personalidade e à sensibilidade de Coppola 

enquanto que muito mais “cerebral” ou “intelectual” em Garrel (cujos filmes 

comumente lançam mão dela através de uma ostensiva metalinguagem que mostra a 

dívida de Garrel – por ele tão sublinhada em entrevistas – com o modernismo francês 
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dos anos 60). Coppola com efeito – e não por acaso a palavra “política” surge no 

capítulo sobre Maria Antonieta apesar de ser Garrel quem filma os confrontos de 68 – 

inscreve o presente de maneira mais direta em seu filme. É que o anacronismo faz 

coexistirem as idades do mundo ao invés de as justapor. Ele transforma o próprio 

presente – que era uma simples atualidade sensório-motora – em uma idade virtual. 

Assim em Maria Antonieta temos a indicação consistente de um caminho a seguir – 

uma vida que assume a fugacidade de todas as coisas e, ao mesmo tempo, a 

continuidade sempre renovada, como uma peça de vestuário, do espírito: uma vida em 

festa – enquanto que Garrel parece concentrar a força salvadora do passado e todas as 

suas infinitas potencialidades em uma espécie de ponto-limite, como se aguardasse 

algum tipo de explosão imprevista que viesse quebrar a linearidade insípida do 

presente. Mas não já são, os próprios filmes desses realizadores, preciosas quebras ou 

dissensos no torpor miserável e calmo do presente, como um frasco esquecido que é 

inesperadamente reencontrado e, quando aberto, ainda guarda o perfume de um outro 

tempo? 
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