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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise das letras das canções da banda 

de rock britânica The Smiths sob a ótica da estética da melancolia. O trabalho está 

dividido em quatro partes (A melancolia através dos tempos, Algumas considerações 

sobre a banda, a melancolia nas letras do The Smiths e Considerações finais). As análises 

são feitas, basicamente, a partir dos estudos de Walter Benjamin, Julia Kristeva, Susan 

Sontag, Michel de Montaigne e Jean Baudrillard.  

. 
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1. A melancolia através dos tempos 

Há mais de dois mil anos, poetas, religiosos, psicanalistas e filósofos, de posse dos 

instrumentos que dispunham em suas respectivas épocas, procuraram descrever o 

sofrimento melancólico. Os primeiros registros desses vêm da Antiguidade Grega, 

quando Aristóteles e Hipócrates definem a melancolia como uma grande e fortuita 

quantidade de bile negra no corpo humano. A propósito, é aí que nasce o termo 

melancolia, a partir da junção de duas outras palavras gregas melas (negro) e chole (bile).  

Hipócrates a classificava a partir de uma série de sintomas, como “aversão à 

comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade e inquietação” (CORDÁS, 2002, p. 20). A 

melancolia provinha do desequilíbrio e da intoxicação do cérebro por um excesso de bile 

negra. Para ele, um desequilíbrio de substâncias corporais na constituição das patogenias 

e dos distúrbios mentais culminava na construção da ideia dos fluidos humorais – bile 

amarela (no fígado), bile negra (no baço), fleugma (no cérebro) e o sangue (no coração). 

Estes, quando surgiam em excesso ou de forma escassa, causariam a doença. 

 Já Aristóteles, contrariando as ideias de Hipócrates, acreditava que a quantidade 

de bile negra influenciava o gênio. A ideia de excesso ou desequilíbrio dos humores era 

fundamental para, para ele, o desenvolvimento intelectual dos “sujeitos de exceção”, ou 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Comunicação da UFPE, email: carzandre@hotmail.com. 
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seja, os grandes gênios, que pelo excesso de bile em seus corpos, tornavam-se 

melancólicos ou predispostos à melancolia. 

É a partir dessa ideia que loucura e genialidade se mesclam. Noutras palavras, 

doença e saúde mental deixam de ser determinadas pela quantidade (escassez ou excesso) 

de fluidos humorais no corpo. Segundo Solomon (2002, p. 267), “todos os que atingiram 

a excelência na filosofia, na poesia, na arte e na política, mesmo Sócrates e Platão, tinham 

características físicas de um melancólico”.  

No início da Idade Média ocidental, os religiosos acreditavam que a melancolia 

nascia a partir de um adoecimento do espírito. Essa concepção acabou gerando conflitos 

inevitáveis com as ideias “médicas racionalistas” constituídas por Hipócrates e outros 

estudiosos de sua época sobre a melancolia. E é nessa época que ela passa ser batizada de 

acédia ou acídia (do grego akedia, indiferença), que significa o abatimento do corpo e do 

espírito, enfraquecimento da vontade, inércia, moleza, frouxidão (SCLIAR, 2003, p. 61).  

A acédia, comum nos mosteiros da Idade Média, era causada pela solidão e pelas 

tentações da carne. Acometidos desse mal, monges, às vezes sonolentos, demonstravam 

desgosto e inquietação e não tinham forças para trabalhar. Assim como a gula, a inveja, a 

raiva e a fornicação, a acédia era considerada pecado grave. Mas chamava a atenção 

quando se acompanhava de inquietude, de ansiedade; silenciosa, a doença podia até ser 

tolerada e era inteiramente compatível com a contemplativa vida monástica. 

As transformações sociais, econômicas e culturais, marcam o começo da 

modernidade. É a época da aceleração desenfreada do comércio, prenunciando o que hoje 

é chamado de globalização. O desenvolvimento das artes acompanha os progressos 

científicos, que despertam a busca desenfreada por riqueza e prazer. É uma época de luxo 

e de excessos, que espíritos superiores miravam com desgosto – com melancolia. E a 

melancolia torna-se, na arte, um tema constante.  

A melancolia, vista como pecado pelos teólogos da Idade Média, é posta em 

xeque na Renascença. Mas o questionamento dos renascentistas não descarta as ideias de 

Hipocrates dos fluidos humorais e a de Aristóteles de que a melancolia se daria entre 

aqueles sujeitos de grande genialidade. Volta-se a acreditar que o ser melancólico é 

dotado de capacidades intelectuais, o que torna a melancolia fonte e meio de produção 

para poetas, pintores, escritores, filósofos e romancistas (“sujeitos de exceção”). 

A Renascença coloca a melancolia na superfície das explicações filosóficas e 

“psicológicas” do sofrimento humano e no lugar privilegiado da produção. Sem perder de 
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vista a ideia de excesso de bile negra ou sobrecarga do cérebro, manteve como uns dos 

elementos centrais do processo constitutivo da melancolia o “(...) humor ao órgão e à sua 

função quando ele põe a trabalhar excessivamente, independentemente do resto do 

organismo” (LAMBOTTE, 1997, p. 37). A melancolia, “no século XVII, foi descrita 

como profundidade da alma, complexidade e genialidade” (VIEIRA, 2005, p. 17), 

relacionada ao pensamento e ao excesso das ideias. O artista ou gênio era visto como 

aquele que mantinha contato com sua melancolia e a vivenciava no seu íntimo.  

Nos séculos XVIII e XIX, os filósofos e romancistas concediam à melancolia um 

caráter enobrecedor. O filósofo e religioso dinamarquês Soren Kierkegaard (1813-1855), 

por exemplo, é um dos primeiros pensadores a encontrar um gozo exclusivamente 

intelectual na melancolia: “Ao contrário, eu não sou um Santo, mas um penitente, que 

pode ter um proveito indescritível em sofrer e que acha pessoalmente, na penitência 

mesmo, satisfação em sofrer (KIERKEGAARD apud LAMBOTTE, 2000, p. 56). A 

relação do estado melancólico com uma produção reflexiva, enfatizada por Aristóteles e, 

mais tarde, pelos romancistas e filósofos, ou com a ideia fixa assinalada por alguns 

médicos psiquiatras dos séculos XVIII e XIX como sintoma da patologia, torna-se muito 

comum no quadro classificatório da melancolia. 

 Neste ponto, a relação inversamente proporcional entre corpo e alma, encontrada 

nos sintomas de esgotamento físico e psíquico, passa a ser usada para explicar o porquê 

de uma intensa produção intelectual se encontrar ao lado de uma inibição ou inércia 

corporal nos casos de melancolia. Ainda de acordo com Lambotte (1997, p. 137), essa 

forma de compreender a produção intelectual é mais utilizada pelos alienistas do século 

XVIII e sustentada pela teoria dos “vasos comunicantes”: quando há uma intensa 

produção da mente há, em seu contrário, uma diminuição das ações do corpo. Essa ideia 

também pode ser observada em Hipócrates, quando ele situa o melancólico como um ser 

abatido sem razão, absorvido por uma mesma ideia (o corpo “descansa” enquanto a 

mente “trabalha”). 

Do século XV ao século XX, retomando ou não as teorias anteriores sobre o 

assunto, alguns estudiosos, nas suas respectivas áreas, debruçaram-se sobre o tema 

melancolia: Robert Burton, com “Anatomia da Melancolia” (1631); e Sigmund Freud, 

com “Luto e Melancolia” (1915), Walter Benjamin, que dedica uma parte do livro 

“Origem do Drama Barroco Alemão” (1928) ao tema; Julia Kristeva, com “Sol Negro – 

depressão e melancolia” (1987); Susan Sontag, com “Sob o signo de Saturno” (1986); 
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Marie-Claude Lambotte, com “Estética da Melancolia” (2000); e Moacyr Scliar, com 

“Saturno nos trópicos – A melancolia europeia chega ao Brasil” (2003). Para as análises 

contidas neste trabalho, o autor, por uma questão sobretudo de delimitação, optou pelas 

teorias de Benjamin e Kristeva, embora recorra, algumas vezes, a outros autores. 

 

2. Algumas considerações sobre a banda 

The Smiths surgiu, a princípio como banda alternativa, em 1982. A base principal 

do grupo era a parceria nas letras de Steven Patrick Morissey, também vocalista, e 

Johnny Marr (guitarra). A banda também incluía Andy Rourke (baixo) e Mike Joyce 

(bateria). Foi considerada por muitos críticos como a banda de rock alternativo mais 

importante a surgir no cenário britânico de música independente na década de 1980. 

Morrissey, até então um jovem de aspecto frágil e ambíguo, dizia-se um profundo 

admirador do ator hollywoodiano James Dean, da poesia de Rimbaud, da prosa de Oscar 

Wilde, dos filmes de Jean Cocteau; da música da New York Dolls e de Sandie Shaw, uma 

espécie de Rita Pavone britânica. Suas letras, muitas vezes ambíguas e fragmentadas, são 

um expoente fiel da decadência e conservadorismo da sociedade inglesa, refletiam 

também o tédio e a falta de perspectiva daquela geração, achatada entre as glórias do 

passado e o neoimperialismo americano, que os súditos ingleses eram obrigados a 

acompanhar, à custa de emprego e recessão. 

Se por um lado as letras de Morrissey atacam a monarquia britânica, por outro, 

elas expõem os conflitos existenciais dele, sempre atormentado com a própria existência, 

sem qualquer pudor. Isso tudo era dito, muitas vezes, com uma boa dose de ironia. Em 

1987, depois de lançarem quatro discos de estúdio, três coletâneas e dezenas de singles, e 

já conhecida no mundo inteiro, banda chegou ao fim.  

O vocalista da banda, Morrissey, ao contrário das personalidades pop da época, 

em vez de festas, badalação e sexo, portava-se como um eremita, era calado, fazia 

apologia ao celibato, era um crítico mordaz da monarquia inglesa e defensor do 

vegetarianismo. A tristeza, a timidez, a decepção e a solidão, tão alardeadas nas letras das 

canções da banda, talvez tenham feito sucesso porque não eram problemas exclusivos da 

juventude da época, mas da humanidade. 

Morrissey surgia como uma espécie de porta-voz daqueles que, assim como ele, 

sentiam-se, de alguma forma, deslocados ou mesmo desamparados. A banda nasceu 

como parte de um novo movimento musical, que derivava do punk, mas em vez de fúria 
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tinha a melancolia como matéria-prima. Como bem lembrou o blogueiro Bruno Inácio, 

Morrisey é uma prova daquilo que disse o poeta Mário Quintana: que a felicidade 

bestializa e que só o sofrimento humaniza as pessoas.  

  

3. A melancolia nas letras do The Smiths 

Walter Benjamin, un triste, como dizem os franceses, se via como um 

melancólico: “nasci sob o signo de Saturno – o astro da revolução mais lenta, o planeta 

dos desvios e das dilações...” (apud SONTAG, 1986, p. 86). As características que ele 

parecia ver no melancólico são as mesmas que carregava.  

Essas características são, de acordo com Susan Sontag (idem, ibidem), a solidão 

na metrópole moderna; o caminho sem destino do flâneur; a propensão para viagens; os 

labirintos e encruzilhadas com os quais constantemente se defrontava; a tendência a 

colecionar coisas em detrimento do relacionar-se com pessoas; a necessidade de ficar só, 

de um lado, e a amargura de sentir-se só, de outro; a ironia, que “é o nome positivo que o 

melancólico dá à sua solidão, às suas escolhas associais”. 

A propensão para viagens, como nos lembra Benjamin acima, é uma característica 

intrínseca ao individuo melancólico. Mas ela consiste em deslocar-se como uma onda que 

se transforma em outra só para evitar o imobilismo. Ter mais do que um ponto fixo, 

novamente deslocar-se, deslocar-se, sem porto, nem arestas, fluido, solto, viajante que 

nunca para em um constante vir a ser. 

Viajar solto para outros lugares, como um errante, sem levar em conta tempo ou 

geografia. O sujeito melancólico, “na impossibilidade de sucumbir à estagnação do 

espaço e do tempo, se desloca em ambos. Viajar, onda sem fim que carrega o velho e o 

novo, que se comprime e se espraia, se eleva e decai e que recria o amanhã” (SANTOS, 

2000, p. 52). 

Essa viagem, muito mais que uma incursão por outros lugares, é o retorno para 

dentro de si mesmo. Uma viagem que faz com que o ser melancólico “zere” o seu olhar e 

busque a essência de uma nova forma de ver. Para o melancólico, a viagem é necessidade 

de dor na ruptura com o velho, mas por outro lado também é o gozo do desejo de criar o 

novo. E o contraste desses dois desejos invariavelmente desemboca na melancolia. Na 

letra de “Is It Really so Strange?”, Morrissey fala desse tipo de deslocamento muito 

claramente: 

[…] I left the north again 

I travelled south again 
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[…] Why is the last mile the hardest mile? 
My throat was dry, with the sun in my eyes 

And I realised, I realized 

I could never 

I could never, never, never 
Go back home again 

 

A viagem da qual o eu-lírico fala não se fará sem a dor de quem, ao tentar 

encontrar-se, paradoxalmente, terá que se deixar para trás. Ao descrever a melancolia do 

viajante, Walter Benjamin diz que: 

Em um amor a maioria procura o eterno lar. Outros, muito poucos, porém, o 

eterno viajar. Estes últimos são melancólicos, que têm a temer o contato com a 

terra-mãe. Quem mantiver longe deles a melancolia do lar é quem eles procuram. 
A este mantêm fidelidade. Os livros medievais de complexões sabem da 

aspiração dessa espécie de homens por longas viagens. (BENJAMIN, 1994, p. 

41). 

 

Por outro lado, a fuga da terra-mãe, assim como da infância, não significa uma 

ruptura com o passado. Aludir à infância significa preparar o olhar para a descoberta de 

uma nova linguagem, uma nova forma de vida. A infância ensina que a quebra da 

continuidade temporal é salutar para uma visão inovadora da história. “Toda a infância é 

quebra de continuidade temporal, pois coloca entre épocas da vida uma camada de 

experiência que esquecemos, mas cuja a intensidade foi tal que a fulgurância de uma 

recordação fragmentária é suficiente para reabrir nosso acesso à história” (MATOS apud 

SANTOS, 2000, p. 55). 

Benjamin também dava importância aos fragmentos da memória infantil. Para o 

teórico alemão, só a memória involuntária ou o sonho dão acesso a estes resíduos, 

remanescentes de uma época em que o tempo ainda era descontínuo. Por isso, a 

importância de viver o passado com a intensidade de um sonho, experimentando o 

presente como mundo da vigília.  

Esta visão, digamos, iluminada, que religa dois tempos em um constante círculo 

de vida, aparece com frequência nas letras do The Smiths. Isso talvez se explique porque 

grande parte das letras de Morrissey são fragmentos que ele escreveu na infância e 

adolescência e que foram reaproveitados como letras de canções tempos depois.  Atente 

abaixo um trecho de “Rubber Ring”:  

 
[…] But don't forget the songs 
That made you cry 

And the songs that saved your life 
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Yes, you're older now 

And you're a clever swine 
But they were the only ones 

Who ever stood by you […] 

 

[…] The passing of time leaves empty lives 
Waiting to be filled […] 

 

Retomar o residual e o descontínuo do passado em um momento de iluminação, 

muitas vezes leva a recriar o futuro. É o que Freud denominava de perlaboração, 

atividade que possibilita a superação da repetição de uma situação traumática e/ou 

aprendida. Repetição entendida como uma atuação irrefletida, não imbuída da 

consciência de si, que pode implicar uma espécie de “fuga para a frente”, sem lidar com o 

passado doloroso, traumático. 

Este comportamento atuante nos permite compreender a natureza da compulsão a 

não lidar com a dor do passado e a da memória. Assim, o esquecimento e a ação não 

refletida são engrenagens da compulsão à repetição. Para que a perlaboração se dê, diz 

Benjamin, é preciso fundir a memória individual à coletiva e eliminar a saudade e a 

nostalgia. 

A reconfiguração de novos caminhos dar-se-ia, então, depois de se vencer o 

repetir que dá lugar ao perlaborar. É um processo que ocorre no limiar entre a recordação 

de fatos passados e a percepção do presente. A ligação entre estes dois extremos 

temporais (o tempo que passou e o futuro incerto) aparece, com uma boa dose de ironia, 

em Still ill”: 

 
[…] But we cannot cling 

To the old dreams anymore 
No, we cannot cling to those dreams 

 

[…] And if you must go to work tomorrow 
Well, if I were you I really wouldn't bother 

For there are brighter sides to life 

And I should know, because I've seen them 

But not very often […] 

 

A melancolia não é simplesmente uma vaga tristeza ou prostração diante da vida, 

fruto de uma desilusão amorosa, de um problema psicológico qualquer. Sua suave força 

nasce da percepção da passagem do tempo, das ruínas que se avolumam, até na história 

dos sentimentos. O melancólico se sabe infinitamente ínfimo e a morte esta sempre 

próxima. Esse sentir-se ínfimo diante do mundo aparece na letra de “Frankly, Mr. 
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Shankly”, mas de forma dialética – a dialética melancólica que será descrita mais à frente 

– porque mesmo sentindo-se inferior, o eu-lírico quer ser famoso: 

 
[…] Frankly, Mr. Shankly, I'm a sickening wreck 

I've got the 21st century breathing down my neck 

I must move fast, you understand me 
I want to go down in celluloid history […] 

 

Para o indivíduo melancólico, meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade; 

quem aprendeu a morrer, desaprendeu de servir; nenhum mal atingirá quem na existência 

compreendeu que a privação da vida não é um mal; saber morrer nos exime de toda 

sujeição e constrangimento (MONTAIGNE, 1987, p. 161). A imagem da morte está 

presente nas letras do The Smiths e aparece de várias formas. Observe-se, por exemplo, “I 

Know It’s Over”: 

 
Oh Mother, I can feel 
The soil falling over my head 

See, the sea wants to take me 

The knife wants to slit me […] 
 

Ou, ainda, em “There is a Light That Never Goes Out”, em que o desejo de 

morrer, de forma prazerosa, dá-se na companhia do outro:  

 
[…] And if a double-decker bus 

Crashes into us 
To die by your side 

Such a heavenly way to die 

And if a ten-ton truck 
Kills the both of us 

To die by your side 

Well, the pleasure and the privilege is mine […] 

 

Outras vezes morrer ou continuar vivo é indiferente, como fica claro na letra de 

“Nowhere Fast”, em que isso é dito fazendo-se um cruzamento camp entre o trágico e o 

melodramático: 

 
[…] And when I'm lying in my bed 

I think about life 

And I think about death 
And neither one particularly appeals to me […] 

 

A melancolia no final do século XX – quando se valorizava otimismo e o 

pensamento positivo a qualquer preço, quando o hedonismo renascia associado à 

centralidade da juventude como categoria transetária de consumo e de valor – não deve 
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ser confundida com fraqueza, impotência ou conformismo. Ela, ao contrário, constitui-se 

em elemento fundamental dos sistemas atuais de simulação, “qualidade inerente ao modo 

da desapropriação do sentido, ao modo da volatização do sentido nos sistemas 

operacionais (...), desafecção brutal dos sistemas saturados” (BAUDRILLARD, 1981).  

Para além de todo pessimismo, niilismo, hedonismo ou otimismo, de toda dor ou 

toda alegria, a melancolia se constitui como perspectiva, experiência, sensibilidade 

centrada na morte, como categoria existencial, e na catástrofe, como categoria social. 

“Morrer não está no futuro; a morte está no passado. Morrer é”. Noutras palavras, morrer 

é um viver repleto de tempos presentes e “como um ato, um empreendimento 

performativo, consiste da identificação e mapeamento da fronteira entre vida e morte”. O 

melancólico se sabe infinitamente ínfimo e a morte está sempre próxima. E por que não 

apressá-la em vez de se exaurir esperando? 

Porque a melhor morte é a morte cotidiana, pouco a pouco, dia após dia. A 

pedagogia da morte resgata a consciência da mortalidade na subjetividade 
contemporânea. No exemplo de uma sensibilidade melancólica haveria uma 

alternativa frente ao intenso e constante fluxo de imagens, uma possibilidade de 

se manter singular em meio a massificação, uma via de formatação numa 

sociedade plural, sem deuses nem grandes ideais, um aprendizado visando à 
inclusão da morte como categoria de reflexão e parâmetro existencial (LOPES, 

1999, P. 15-16). 

Já na concepção de Kristeva, o indivíduo melancólico não aceita a perda porque 

qualquer perda implica a perda do próprio ser, o que o transformaria em um ateu radical e 

soturno. A melancolia manifesta em si a intolerância da perda do outro porque “melhor 

fragmentado, retalhado, cortado, engolido, digerido do que perdido” (KRISTEVA, 1989, 

p.18). O melancólico seria tomado pelo “sentimento de ser deserdado de um bem 

supremo não-nomeável, de alguma coisa irrepresentável que nenhuma palavra poderia 

significar” (KRISTEVA, 1989, p. 19). 

A tristeza seria, para o indivíduo melancólico, o sucedâneo do objeto perdido que 

ele domestica e acaricia por não encontrar outro. Mas mesmo ateu, o melancólico é 

também um místico, porque tentará restituir a linguagem pela mediação de um deus. Essa 

é mais uma prova da contradição do melancólico. Tanto as palavras quanto as ações dele 

são paroxísticas. “[…] as delícias do sofrimento podem conduzir a um gozo triste que 

vários monges conheceram e que Dostoiévski, mais próximo de nós, exalta” 

(KRISTEVA, 1989, p. 52).  

Para a autora, o desejo do melancólico não é necessariamente recuperar o outro, 

mas esse tempo em que o outro se fez presente, por essa razão, o melancólico seria um 
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habitante do imaginário que é nada mais que a memória preenchida pela criação. Em 

“Back to the Old House, a busca do tempo em que o outro se fez presente é muito mais 

importante do que este outro. Quando o eu-lírico indaga “Você ainda está lá?”, é o tempo 

passado que ele quer recuperar e não o outro, agora: 

 

I would rather not go back to the old house 

[…] Here began all my dreams 

The saddest thing I've ever seen 

And you never knew 

How much I really liked you 

Because I never even told you 
Oh, and I meant to 

Are you still there? 

Or have you moved away? 
Or have you moved away? 

 

A linguagem melancólica só se concretiza ao traduzir este sentimento – 

melancólico e ambíguo –, ou seja, por meio de paradoxos e oxímoros. Embora infrutífera, 

é na procura em si que a linguagem se dá e se salva.  Vencida a mudez do abismo, 

emerge o grito de quem venceu o silêncio, recapturando a vida, mas aceitando a morte. 

 Barthes denomina esse processo de êxtase. “Não será o abismo um aniquilamento 

oportuno? Não me seria difícil ler nele não um repouso, mas uma emoção. Disfarço meu 

luto sob uma fuga: me diluo, desmaio para escapar a esta compacidade, a essa obstrução, 

que me torna um sujeito responsável: saio: é o êxtase” (BARTHES, 1984, p. 10-11). Este 

êxtase é considerado por Kristeva uma solução eficaz contra a morte, porque em lugar da 

morte, e para não morrer da morte do outro, o melancólico produz. Mas este processo só 

se consumará através da sublimação, em que o belo é capaz de substituir qualquer tristeza 

nascida da perda de um outro.  

 O êxtase – um ideal, um artifício, um ‘além’ que a psique produz para se colocar 

fora dela (êx-tase) – só se concretizará por meio da sublimação, em que o belo é capaz de 

substituir qualquer pesar proveniente da perda do outro. Desta forma, a melancolia, para 

Kristeva, engloba dois polos, um é o da opacidade e o outro é o do ideal. O primeiro está 

relacionado à falta de significação do mundo; e o segundo, à representação dos signos, da 

comunicação. Os sentidos da vida voltam, segundo a autora, através do processamento 

dos signos na obra de arte pelo melancólico. 

O sujeito, então, oscila “entre as duas bordas do sentido e do não-sentido, de Satã 

e de Deus, da Queda e da Ressurreição” (KRISTEVA, 1989, p. 98). Nasce, então, dessa 
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dialética melancólica a tentativa de recuperar o que foi perdido. A dialética melancólica 

aparece nos sentimentos do garoto – o próprio Morrissey – de que ele fala na letra de 

“The Boy With the Thorn in His Side”: 

 
The boy with the thorn in his side 

Behind the hatred there lies 

A murderous desire for love […] 

 

Ainda segundo a autora, melancolia e depressão diferem clinicamente. Melancolia 

é a “sintomatologia psiquiátrica de inibição e de assimbolia que, por momentos ou de 

forma crônica, se instala num indivíduo, em geral se alternando com a fase, dita maníaca, 

da exaltação” (1989, p. 16-17). Quando os dois fenômenos, do abatimento e da excitação, 

são de menor intensidade e frequência, podemos então falar de depressão neurótica.  

Ambos os vocábulos (melancolia e depressão) designam um conjunto que se 

poderia chamar de melancólico-depressivo, cujos limites, na realidade, são imprecisos e 

no qual a psiquiatria reserva o conceito de melancolia à doença espontaneamente 

irreversível (aquela que só cede à base de antidepressivos). 

Mas o que interessa, para efeito de instrumentalização, não é a disposição 

operatória de distinguir as particularidades das duas, mas aquilo que caracteriza a sua 

estrutura comum: ambas se dão a partir da perda do objeto, bem como de uma 

modificação dos laços significantes. Se a tristeza passageira ou o luto, por um lado, e o 

estupor melancólico, por outro, diferem de forma clínica e nosológica, também apoiam-se 

numa intolerância à perda do objeto e na falência do significante, para assegurar uma 

saída compensatória aos estados de retração nos quais o sujeito se refugia até a inanição, 

até fazer-se de morto ou até a própria morte. 

 
[…] And if the day came when I felt a 
Natural emotion 

I'd get such a shock I'd probably lie 

In the middle of the street and die 
I'd lie down and die […] 

 

Para Benjamin, o individuo melancólico, que penetra no objeto até que ele se 

revele e até a morte deste objeto, que coincide com sua revelação, está sob a influência do 

planeta Saturno, que predestina para a clarividência, para a tenacidade, para a meditação. 

A concepção astrológica da melancolia Benjamin resgatou da Idade Média. 

Naquela época dizia-se que, por ser o planeta mais afastado da Terra, Saturno 

convidaria à contemplação e ao afastamento da vida cotidiana, o que acabaria por 
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desenvolver um saber mais elevado, espiritual e profético. Também, por ser um planeta 

pesado, frio e seco, Saturno, por outro lado, seria responsável pela depressão e pelo apego 

à vida terrena. Essa dialética de Saturno é retomada na Renascença, mas tentando separar 

ao máximo a chamada melancolia vulgar (que leva à loucura) da melancolia sublime 

(força espiritual). 

Retomando a ideia do filosofo, Lambotte (2000, p. 48) diz que o melancólico, 

nascido sob o signo de Saturno, deus da idade velha, dos desgostos e da morte, é provido 

de talentos intelectuais notáveis e “perde-se em projetos irrealizáveis, chocando-se contra 

o umbral que não pôde ultrapassar entre o imaginário e a realidade, entre a lógica 

irrepreensível de um sistema e os comprometimentos de uma aplicação forçosamente 

insatisfatória”. 

Toda a sabedoria do saturnino viria do abismo. Seria obtida a partir da imersão no 

mundo das coisas criadas. Só que os objetos salvos pelo melancólico morrem enquanto 

objetos do mundo histórico para ressuscitarem enquanto suportes de significação 

alegórica. 

Para Benjamin, a personalidade saturnina do século XVII (barroco) e da 

atualidade (década de 1920) tem em comum os traços que já foram citados acima: a ruína 

e a decadência. A melancolia advém exatamente da constatação do emudecimento da 

natureza e da desordem da história. O melancólico, impossibilitado de achar uma saída, já 

que a desordem é a marca tanto do individuo quanto da história, cria suas crenças e seus 

fantasmas. 

As letras de Morrissey estão permeadas por essa concepção dialética da 

melancolia saturnina como abismo e êxtase ao mesmo tempo, desenvolvida na Idade 

Média. Observe-se, por exemplo, os fragmentos de “How Soon is Now” e “That Joke 

isn’t Funny Anymore”, respectivamente. 

 
I am the son 
And the heir 

Of a shyness that is criminally vulgar 

I am the son and heir 
Of nothing in particular […] 

 

[…]Well, it suddenly struck me 

I just might die 
With a smile on my face after all […] 

 

Ainda segundo o autor, a alegoria barroca faz emergir a falta de liberdade, a 

imperfeição, a caducidade do corpo, o que era vedado ao classicismo. E ao trazer à tona 
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as ruínas e os fragmentos imagéticos, revela uma visão histórica como tempo inacabado, 

de transformação possível. 

Dentre os que souberam usar com propriedade esta ambiguidade alegórica, estava 

Baudelaire, que mesmo sendo produtor de mercadoria poética, combatia a idealização e o 

fetichismo da mercadoria com a desidealização alegórica. A partir da leitura de 

Benjamin, Santos (2000, p. 33) conclui que Baudelaire, “juntamente com todo o “lixo 

humano”, com todos os “iluminados profanos”, com todos os “vencidos” que ficaram à 

margem da modernização desenfreada, tornam-se os visionários melancólicos que 

desestabilizam o fluxo da história que se quer natural e contínua”. 

Ainda segundo a autora, este paradoxo do barroco alemão conduz, então, o 

melancólico a tirar o máximo de proveito do objeto para em seguida dotá-lo de outras 

significações, fazendo-o ressuscitar. Dessa forma, o objeto do alegorista perde o seu 

contexto original e fica à mercê do alegorista, que concede a ele o sentido que quiser.  

Para Benjamin, a alegoria, por ser a única via de significação do que está 

petrificado, é a única forma de se obter prazer. É por conta disso que o Barroco 

transforma-se num mundo de culto aos fragmentos e à contemplação das ruínas.  

Na modernidade, os equivalentes do melancólico barroco de que fala Benjamin 

seriam o colecionador, pela propensão de acumular objetos obsoletos, transformando-os 

em objetos de contemplação e desejo; e o flâneur, pela capacidade de perambular pela 

caducidade da grande metrópole, contemplando o mundo das coisas como um simples 

observador.  

O eu-lírico da letra de “Heaven Knows I’m miserablea know” é um flâneur, mas 

alguém que se desespera ao ver a felicidade feliz de um casal que passa por ele. É alguém 

que se lamenta, principalmente da própria solidão, enquanto caminha pela cidade: 

[…] Two lovers entwined pass me by 

And heaven knows I'm miserable now […] 
 

E o tom irônico-melancólico aparece mais abaixo: 
 

[…] In my life why do I smile 

At people who I'd much rather 

Kick in the eye? […] 

 

Nas letras do The Smiths o sentimento melancólico, muitas vezes, vem 

acompanhado da ironia, como mostrado acima. De acordo com Viana (2004, p. 14), a 

diferença entre as duas posturas é que na expressão melancólica o indivíduo sucumbe à 

perda do objeto perdido. Já na ironia, a reação dele é de desdém e alimenta-se do próprio 
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fracasso. Enquanto na melancolia o ego se dá por vencido e tende à autodepreciação, na 

ironia o indivíduo não sucumbe ao puro autoenvilecimento, já que ele se coloca bem 

acima do que denuncia ou critica, que é uma maneira de suavizar a frustração, a angústia. 

 

3. Considerações finais 

Melancolia, depressão, pessimismo filosófico, niilismo são alguns dos vocábulos 

que muitos críticos de música costumavam usar na década de 1980 em suas resenhas de 

discos do The Smiths, mas – mesmo porque a tarefa deles não exige esse esforço – não 

aprofundavam esses conceitos. As denominações, muitas vezes usadas porque faziam 

parte do vocabulário da época – ou seja, eram consideradas in – ou porque eram 

“surrupiadas” e traduzidas das resenhas de críticos de semanários britânicos de música. 

Mas nem sempre essas palavras traduziam o modelo narcísico-melancólico das letras da 

banda. 

A finalidade do presente trabalho foi tentar, de fato, procurar mostrar, com base 

nas teorias de alguns estudiosos da melancolia, a real dimensão de uma estética da 

melancolia nas letras das músicas da banda. Mesmo falando de temas distintos, como 

política, amor, adolescência, rebeldia, solidão, celibato e vegetarianismo, as letras do The 

Smiths sempre tratam esses assuntos sob a ótica da melancolia e, muitas vezes, sem 

abdicar do (auto) sarcasmo. 

Claro que seria mais pertinente fazer essas análises com base não apenas nas 

letras, mas nas melodias (já que uma letra nem sempre pode ser analisada descartando-a 

da música), na performance vocal de Morrissey, nos arranjos, na postura da banda e 

também nas capas dos discos. Mas trazer todos esses elementos para corpus implicaria 

numa abordagem muito mais ampla, que não caberia em um artigo, mas numa 

monografia ou dissertação.  
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