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Resumo 

 

O presente trabalho estabelece uma reflexão crítica acerca da linguagem e suas 

medialidades a partir do pensamento de Giorgio Agamben e Furio Jesi principalmente 

direcionado para a análise das narrativas fílmicas históricas com destaque ao papel da 

música nas mesmas. O principal argumento é o de que o acesso ao passado se dá de 

forma residual, o que nos leva a destacar a mediação gestual como elemento ordenador 

do discurso cinematográfico que se propõe a contar o passado. 
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Apresentação 

 

 O presente esforço reflexivo parte de um conjunto de obras do filósofo italiano 

Giorgio Agamben para re-problematizar e expandir os horizontes conceituais e 

metodológicos de uma pesquisa anterior. Para tanto, vale informar ao leitor que este não 

será um compêndio de todas as suas ideias e tampouco um resumo do pensamento do 

autor, tendo em vista a gigantesca presunção de tal empreendimento. Em lugar, 

estaremos continuamente atrelados a uma problemática onipresente em sua obra: a ideia 

de ausência. Nosso foco aqui serão as reflexões acerca dos fenômenos da linguagem e 

sua relação com a experiência humana enquanto elemento mediador entre a 

inteligibilidade e as “coisas”, ou o real. Para tanto, partiremos basilarmente das questões 

expostas em Categorias Italianas e Estâncias, aventurando-nos episodicamente também 

pelas ideias de Furio Jesi e seu conceito de máquina mitológica, extremamente útil ao 

projeto em questão. É válido igualmente alertar ao leitor que, frente às diversas 

inspirações de teor poético gestadas durante a preparação desta comunicação, um 

singelo e discreto cuidado artístico pode se fazer presente, não comprometendo, 

entretanto, o teor científico do mesmo. Agora previamente orientado e alertado, 

partamos para a divagação. 

 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
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I – Genesis (ou “Do projeto”) 

 

 Nossa viagem começa, em verdade, no ano de 2014, à ocasião da conclusão da 

dissertação de mestrado deste que mediatiza o presente processo. Àquela época, 

concluiu-se em Cinema & Blues: representações audiovisuais do gênero no século XXI 

(DÓRIA, 2014) que a indústria cinematográfica estadunidense tende a representar a 

história do blues – estilo musical típico do século XX e surgido no interior Sudeste dos 

EUA dentro da comunidade afro-descendente – a partir de uma série de referências que 

beiram o mito e o estereótipo
3
, e que, concordando com a tese de William Guynn em 

Writing History in Film (2006), podemos pensar esses filmes enquanto lugares de 

memória na medida em que conectam indivíduos do presente a passagens do passado, 

tal como nos propõe Pierre Nora em seu artigo de 1992 “Entre memória e história: a 

problemática dos lugares” acerca do conceito forjado. Eis que, partindo das criticas 

propostas por Natalie Zemon Davis, David Grazian e Benjamin Filene emergiu um 

problema a ser resolvido: o que torna um lugar de memória efetivamente um dispositivo 

eficiente? De que forma ele atua mobilizando o processo social e coletivo de 

rememoração e em que medida podemos avaliar sua eficiência e, por que não, sua 

concordância com o objeto ou recorte representado em questão? E mais 

especificamente, como investigar esse fenômeno em filmes – e mais do que isso, em 

narrativas clássicas hollywoodianas – que retratem esse estilo tão controverso e 

mistificado?  Na conclusão da dissertação em questão o conceito de “autenticidade” fora 

apontado como possível solução para o problema, o que evoluiu para a recente pesquisa. 

Entretanto, trata-se de um conceito problemático ainda, dada a sua multiplicidade de 

significados, o que corre o risco de eventualmente tornar-se uma armadilha, tal como o 

conceito sempre problemático de representação, que corajosa ou inconsequentemente 

figura no título da pesquisa citada. Nesse sentido, as ideias de Giorgio Agamben 

abriram um leque de possibilidade que devem ser levadas a sério. 

                                                 
3 Na dissertação de mestrado em questão percebe-se mediante a análise dos filmes Honeydripper (2008) e Ow 

Brother, Where art Thou? (2000) que a história do blues é retratada no cinema a partir de referência quase míticas, 

tais como o sincretismo religioso que leva os músicos a barganharem com entidade sobrenaturais – majoritariamente 

o diabo na encruzilhada – em troca de habilidades fenomenais, e de estereótipos sócio-raciais, tais como a exploração 

por parte do mercado predominantemente caucasiano e o regime semi-feudal de sharecropping, praticado nas 

lavouras do Sul dos EUA. Além disso, à época, concluiu-se que as dimensões musicais do estilo o aproximam muito 

mais de uma linguagem folclórica em lugar de música num sentido mais estrito do termo, associado à arte. 
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 O problema central que se força a resolver é a relação entre a permanência do 

passado no presente e as formas como esse vestígio é transposto e apresentado na 

linguagem fílmica. Tendo isso em mente, findemos a parte introdutória e o suspense e 

adentremos ao exame da bibliografia para investigar afinal como o filósofo italiano 

pode nos ajudar a resolver tais obstáculos nebulosos. 

 

II – Da mediação  

 

 Giorgio Agamben em Estâncias, orginalmente publicado em 1977, põe sob 

análise, tal como no subtítulo do livro, o problema da “palavra e o fantasma na cultura 

ocidental”. Por fantasma podemos compreender, resumidamente, uma categoria 

explicativa medieval, muito presente nos estudos psicanalíticos, que propõe que este 

seria uma projeção da “coisa”, um elemento qualquer da realidade, seja material ou 

emocional, que causaria uma impressão sensível na mente de determinado indivíduo, e 

que todos os processos psíquicos, tais como a rememoração, a transmissão e as relações 

afetivas – como o amor, que será profundamente analisado no decorrer da obra, em 

especial nas suas representações literárias e mitológicas – acessariam em verdade esse 

elemento fantasmático, virtual, em lugar da coisa. Das concepções originais que o 

enxergavam de forma quase esotérica e supranatural em associação com toda a 

complexa teoria humoral que norteará a medicina ocidental por séculos, o que resta e 

nos interessa principalmente é essa noção de ausência denunciada. Ausência, pois o 

fantasma substitui algo que não mais ali está, e que, por ocupar um espaço físico no 

campo do real, não pode, obviamente, estar presente na mente humana. Da reflexão 

original do medievo que Agamben visita podemos ir além e pensar que esse fantasma 

seria um resíduo, um vestígio de uma experiência, seja pensando a partir de um 

fenômeno pessoal, como a memória ou a própria experiência sensível e a 

comunicabilidade de algo, ou histórico. Essa categoria seria a base para a constituição 

tanto da memória quanto da narrativa histórica, pois denuncia e presentifica algo 

ausente, algo que não mais ali está, mas que se enuncia mediante essa presença 

“espectral”. 

 Ainda em Estâncias, Agamben cita o conceito freudiano do fetiche para embasar 

e esclarecer esse fenômeno. Na relação fetichista algo que é negado para ser depois 

simbolicamente presentificado através de recursos diversos. É algo que exibe em si uma 
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relação ambígua e quase paradoxal, pois é uma ausência presente, um “não-mais” que 

se expõe através do diferente, a negação de algo que não desaparece, mas que 

permanece enquanto vergonha, recalque ou semelhante fenômeno. Como propõe Freud, 

o inquietante (Unheimliche) nada mais seria do que o próprio familiar (Heimliche) 

removido, uma ausência denunciada em sua evidente transfiguração simbólica, isto é, 

uma ruptura entre o significante e o significado, onde um aparente desvio se dá entre a 

ideia acerca da coisa e a forma como ela se apresenta. A essa zona do fetiche, esse 

espaço potencial dominado por um elemento essencialmente ilusório, Agamben vai 

chamar de “terceira área” (AGAMBEN, 2007, p.98), e irá defender que precisamente 

este é o local privilegiado, o território que deveria ser mais preferivelmente investigado 

a fim de analisar a experiência humana. 

 Em outra obra denominada Categorias Italianas, coleção de ensaios produzidos 

entre os finais da década de 1970 e princípios dos anos 2000, temos algumas outras 

reflexões interessantes que não só dialogam com essa teoria fantasmática de aspecto 

simbólico/fetichista, que põe a ausência em primeiro plano não só da linguagem como 

também, por que não, da experiência sensível humana, como também nos ajudam a 

maturar o debate. 

 Primeiramente, ao final do primeiro ensaio do livro denominado “Comédia”, em 

que o autor investiga a tradição literária italiana a partir de Dante Alighieri, temos uma 

breve problematização acerca do conceito de prósopon, que corresponderia num 

primeiro momento à tradição grega de atuar se valendo do uso de máscaras, tratada 

como trágica essa experiência por dissociar a pessoa do papel que a mesma incorpora. 

Entretanto, esse termo tomará proporções distintas, e se constituirá em tradição 

semântica do termo “pessoa” para o ocidente. Citando o autor: 

 

(...) o termo prósopon muda de significado e, contrapondo-se à 

„pessoa‟ em sentido teatral, começa a designar a „personalidade moral‟ 

de um homem, a potência que fornece o critério de ação e permanece 

superior a todos os possíveis atos que ele pode produzir. 

É sobre essa dúplice herança semântica do termo „pessoa‟ (de um lado 

a „máscara‟ teatral, do outro a noção nascente de personalidade moral, 

às quais se deve acrescentar a noção jurídica de pessoa [...]) que vai 

sendo formada, por obra dos padres da Igreja, a noção teológico-

metafísica de pessoa (AGAMBEN, 2014, p.39). 
 

 Tomando esse trecho e as análises que se sucedem, percebemos que esses 

diversos sentidos que se desenvolvem a partir do conceito de prósopon nos levam à 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

ideia de divisão entre o ser humano enquanto forma de vida, ser orgânico, e enquanto 

pessoa, ou melhor, um agente, uma potência, um elemento dotado de escolhas e ações 

associadas à sua subjetividade, uma diferenciação entre zoé (a vida em si) e bios (as 

formas-de-vida). Daí percebe-se a tendência de Agamben a pensar a vida humana como 

agir enquanto uma espécie de performance. Essa ideia de muito nos serve aqui, na 

medida em que pensamos fenômenos de rememoração e de representação fílmica do 

passado, tomando como base essa perspectiva “fantasmática/fetichista”, uma vez que 

essa performance cotidiana derivada do conceito de prósopon em muito se assemelha ao 

até aqui proposto por efetuar uma ocultação ou mesmo remoção do “eu”, plausível de 

infindáveis problematizações, tornando todo e qualquer ato ou representação, por assim 

dizer, simbólica – ou seja, dissociados significante e significado. 

 Ainda em Categorias Italianas podemos destacar outras duas referências que 

reforçam essa perspectiva. Primeiramente, a natureza paródica. Para nosso maestro, a 

paródia em sua origem denota um rompimento entre o melos (a música) e o logos (a 

letra, por assim dizer – a mensagem), mas esse tipo de relação perdurará e permeará boa 

parte da tradição literária ocidental – italiana aqui, em especial. Essa ruptura, podemos 

inferir, se aproxima de forma evidente daquela quebra do nexo formal entre significante 

e significado observado com relação tanto à dimensão simbólica quanto ao fetiche – e, 

por que não, às manifestação fanstasmáticas das impressões sensíveis deixadas pela 

coisa. A paródia, assim, bem como as outras modalidades citadas, sugere uma 

impossibilidade da palavra de encontrar a coisa em absoluto: nada prende o código 

linguístico ao seu referente de forma imutável, e toda a relação que se estabelece é 

mediada por mecanismos mais ou menos diretos e coerentes. Isso nos leva ao segundo 

(ou melhor, terceiro) ponto que merece atenção aqui, que é a tradição trovadoresca, que, 

a despeito de recontar e transmitir histórias e grandes feitos, sempre relegou ao amor 

lugar de prestígio em seu rol de temas, tratando-o entretanto de forma peculiar: no 

quinto ensaio do livro denominado “O ditado da poesia”, Agamben inicia o texto já 

destacando o problema da relação entre poesia e vida, e, analisando a obra e postura do 

poeta Delfini, irá nos mostrar como para a tradição trovadoresca constrói-se o vivido a 

partir do poetado, e não vice-versa. É na palavra cantada, ornada, no refino da arte de 

fabulare, o narrar, contar uma história, que se realiza a vida. Muitas palavras da parte de 

quem vos comunica podem ser economizadas com uma breve citação do autor: 
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A ratio inveniendi torna-se, para os poetas, razo de trobar, e eles 

retiram dessa expressão o seu nome (trobador e trobairitz). A nova 

experiência da palavra aqui em questão remonta de modo decisivo 

para além da inventio clássica; os trovadores não querem recordar 

argumentos já consignados a um topos, mas querem sobretudo fazer 

experiência do evento mesmo da linguagem como topos original, que 

tem lugar em uma inextricável proximidade entre amor, palavra e 

conhecimento. A razo, que fundamenta a poesia e constitui aquilo que 

os poetas chamam o ditado (dictamen), não é desse modo nem um 

evento biográfico nem um evento linguístico, mas, por assim dizer, 

uma zona de indiferença entre vivido e poetado, um „viver a palavra‟ 

enquanto inexaurível experiência amorosa. Amor é a palavra que os 

trovadores dão a essa experiência da demora da palavra no princípio, 

e, portanto, amor é para eles a razo de trobar por excelência 

(AGAMBEM, 2014, p. 104). 

 

 Pois bem, após essa belíssima passagem extraída diretamente da tradução do 

texto do autor, façamos uma breve digressão: sendo a arte dos trovadores um 

predomínio da narração, valendo-se de todos os elementos artísticos e subjetivos que ela 

incorpora, e, sendo o amor a razo de trobar, pensando aqui o amor, ou melhor, a ideia 

de amor medieval estilonovista tal como Agamben irá investigar em Estâncias, ou seja, 

um predomínio da imagem, uma relação fantasmática com algo que não mais está em 

presença, mas que presentifica sua ausência, podemos associar também à tradição 

paródica, de ruptura entre significantes e significados, uma vez que aqui a palavra 

também não alcança a coisa, mas sim ideias acerca da coisa, impressões, interpretações 

e reflexões emocionais reproduzidas mediante um código não apenas linguístico, mas 

expressivo, podemos dizer, e que existe para mediatizar a passagem para o plano do 

“real” daquilo que nasce e se formula, em verdade, no plano da fantasia. É na fantasia, 

na manipulação abstrata das imagens fantasmáticas, que esse “algo” será moldado e 

reproduzido através da mediação da linguagem (seja ela escrita, cantada, interpretada), 

sendo assim a linguagem, possivelmente, esse interstício, esse “líquido amniótico”, 

limbo ou película opaca que preenche o espaço de ausência entre o chamado plano 

“real” e a dimensão fantástica, território dos fantasmas, acessível apenas por meio de 

códigos simbólicos mais ou menos fiéis às convenções sociais entre significantes e 

significados. Cabe aqui nesse momento desbravarmos outro território para materializar 

melhor esse debate. Visitemos algumas das ideias de intelectuais caros ao manancial 

teórico de Agamben. 
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III – Eidolon (ou Do mito, da memória) 

 

 Dentre o rol de referências consultadas pelo autor aqui em questão destaca-se 

outro italiano, Furio Jesi, que se debruçou sobre os estudos acerca dos materiais 

mitológicos produzidos pelas civilizações humanas. Jesi cunha um conceito chave aqui 

para o entendimento desse processo de transmissão da cultura e de relação com o 

passado a partir do elemento mítico: a máquina mitológica. Ao analisar as festas o autor 

constata que esses rituais são, apesar de aparentes suspensões do tempo linear 

objetivando a conexão entre um passado remoto e originário e o presente, ocasiões de 

visão – ou ao menos o foram um dia (JESI, 2014, p.34). É nesse sentido que a ideia do 

eidolon (facilmente associável à figura do fantasma em Agamben) assume sentido: 

enquanto a imagem do passado, da origem, do mito em si. Entretanto, tal como sugere o 

sentido do termo, o mito mostra-se de fato de impossível visibilidade. Ele é também, 

assim, intangível, inacessível. Para Jesi, apenas acessamos os mitos mediante narrativas 

mitológicas, produzidas por essa assim chamada macchina que tem por função saciar a 

“fome de mitologias” desse sistema auto-alimentável. O mito em si, a origem dos 

diversos cosmos, é em verdade inacessível, restando apenas como recursos as narrativas 

e as festas rituais que põem em contato os indivíduos do presente com essa “origem”. A 

relação com a teoria fantasmática/fetichista/simbólica expressa por Agamben com 

relação às fundações medievais de nossa cultura ocidental é evidente: tal como o 

fantasma, imagem impressa nas mentes, fruto de uma impressão sensível de um objeto 

original, de uma coisa, que é acessível apenas através de atos narrativos, de construções 

linguísticas, de mediação artificial entre a fantasia e o plano real, o mito, esse passado 

originário, distante e opaco, também só pode ser resgatado mediante as narrativas 

mitológicas produzidas por essa macchina que não cessa de funcionar e de reproduzir 

seus relatos e a alimentar a fome de mitos das sociedades, em suas festas, rituais e 

cerimônias. Para Jesi, inclusive, seria precisamente o eidolon, categoria 

“fantasmagórica”, a “coisa” que se faz visível nesse espaço límbico entre homens e o 

deuses/mito/origem. Segundo as palavras do autor, esse é o “lugar de existência do 

eidolon até o ponto que possui horizonte; para que o eidolon exista é preciso que esse 

espaço tenha, se não um limite objetivo, uma ilusão óptica de limite” (JESI, 2014, p. 

43). Em verdade, podemos pensar que é essa, por excelência, a forma de acesso e de 

relação que o ser humano estabelece com o passado – e com a memória também. 
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 Em seu artigo “Entre memória e história” o francês Pierre Nora aponta para o 

que futuramente viria a ser sua principal contribuição para os estudos históricos: o 

conceito de lugar de memória, um monumento, feriado, festa ou mesmo filme (segundo 

a interpretação de Guynn, que tomamos aqui como muito satisfatória), mas acima de 

tudo, algo que conjuga a dimensão material à simbólica, atribuindo um valor diferencial 

a esse lugar na medida em que detém em si as potencialidades de conectar os indivíduos 

do presente a um passado distante tido como importante e relevante para a atualidade. 

Essa presentificação do passado, como fica evidente, em muito se assemelha à operação 

da máquina mitológica de Furio Jesi, na medida em que visita aquilo que não mais “é”, 

erigindo em seu lugar narrativas “comemorativas/celebrativas” e acima de tudo 

“rememorativas”, tornando aquilo que foi tornado inapreensível e distante mais palpável 

e presente – apesar de inexoravelmente inacessível e invisível tal como o mito. Notamos 

assim que não apenas o lugar de memória de Nora se assemelha à máquina mitológica 

de Jesi como também a própria noção de história e de passado se aproxima do conceito 

de mito, tal como longinquamente denunciou Claude Levi-Strauss
4
.  

 Podemos inferir aqui, talvez, que o que chamamos de passado, de vestígio do 

passado, aquilo que Carlo Ginzburg chama de “rastros” ou “sinais” em seu paradigma 

indiciário (GINZBURG,1989) possa ser em verdade nada mais que o que os medievais 

já chamavam de fantasma/eidolon? Uma imagem projetada do passado que não mais 

“é”, mas que continua a permear a realidade e a experiência humana através de 

reproduções narrativas? Não parece uma solução ineficiente. Podemos inclusive tentar 

conciliar essas diversas interpretações, e chamar a esse “preenchimento”, essa ymage, 

como trabalha Agamben em Estâncias ao analisar os casos de Narciso e Pigmaleão, de 

“espectro”, ou mesmo de resíduo espectral, talvez. Se pensarmos o sentido etimológico 

da palavra “espectro” seremos remetidos a interpretações além da fantástica, que a 

associa às ideias tradicionais de fantasma e de aparição. Lembrando, por exemplo, da 

imagem alongada e coroada resultante da decomposição da luz através de um prisma e 

da decomposição das frequências de uma radiação em ordem crescente, ou mesmo de 

um espectro sonoro, que de forma semelhante decompõe e descreve as oscilações 

sonoras sem de fato emulá-las, o espectro é aquilo que enuncia, que delimita os 

contornos e formas de algo sem efetivamente o ser, sem assumir sua materialidade e 

pura essência. O espectro é não só semelhante ao fantasma, como é a própria narrativa 

                                                 
4 Pode ser útil aqui a leitura de Trópicos do Discurso (1978) de Hayden White, onde essa questão, com relação ao 

debate acerca da escrita da História e das possibilidades de verdade histórica, se desenvolve se forma instigante. 
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fantasmática de algo que não o é, mas que se compreende por sua mediação. Nesse 

sentido, todo resíduo do passado, enquanto fragmento que apenas limitadamente remete 

ao todo, à sua organicidade que um dia o fora, carrega em si essa natureza espectral e 

fracionária. Como aponta, nesse sentido, Agamben, quando observamos essa natureza 

“incompleta” do aqui denominado resíduo espectral como semelhante tanto ao processo 

de associação simbólica do fetichismo psicanalítico quanto da natureza tropológica das 

figuras de linguagem da sinédoque e da metonímia, percebemos o não acabado como a 

única forma de se escapar de um limite (AGAMBEN, 2007, p. 60-61) supostamente 

imposto e que nos permite pensar para além de um modelo engessador e buscar 

apreender a experiência humana de forma mais ampla a partir da linguagem e de suas 

bases fortes pautadas na subjetividade e na fantasia. 

  

IV – Preso à Terra (ou Da máquina mitológica musical) 

 

 Retomando um detalhe acerca do texto de Jesi, temos a menção ao papel da 

música na festa – bem como na máquina mitológica. Partindo da premissa de que nas 

festas de hoje a visão estaria suprimida e que o contato com uma esfera primitiva 

encontra-se assim impedido, o que resta é a esfera musical e todas as diversas formas de 

comoção advindas da mesma. José Miguel Wisnik em O Som e o Sentido (1999), ao 

analisar a evolução da música ocidental em paralelo às diversas metamorfoses do 

pensamento filosófico, político e artístico da mesma, ao caracterizar os estilos modais 

enquanto mais “primitivos” ou primordiais nos dá as ferramentas para melhor 

compreender essa relação. Segundo o autor, a música em princípio surge com fins de 

preservação da memória oral bem como exercendo uma função ritual. Nesse sentido, o 

modelo de estruturação chamado de modal consistiria em recorrentemente retornar a 

uma mesma nota referencial: por mais distante que as variações melódicas possam se 

desenvolver sempre tendem a retornar dentro da métrica rítmica à órbita de sua nota 

base, o que simbolizaria o retorno ritual/exotérico à terra
5
, à origem – ou podemos 

inferir aqui, ao mito. Dessa forma, apesar de não dialogarem diretamente, quando Jesi 

                                                 
5
 Esclarecendo essa questão, para Wisnik as formas de música primordial, tal como as orientais, africanas e celtas, 

tinham por efeito reforçar a experiência do homem com seu espaço, com a natureza, introduzindo o ser humano 

dentro de uma lógico cosmológica, ao passa que a música ocidental, preocupada em alcançar as esferas celestes e 

divinas, passou a se desprender da realidade material e da experiência corpórea com o objetivo de realizar a “obra de 

Deus”. É nesse sentido que o autor utiliza a expressão “preso à terra/ao chão” para se referir às linguagens modais. 
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fala sobre a música e os “ruídos
6
” da máquina mitológica – quando sua “narrativa 

musical” deixa também de ser escutada e tudo que é assimilado são os ruídos do 

funcionamento desse dispositivo, resultando uma comoção que nada mais é que pura 

representação teatral daquele ritual de proximidade com o mito – está se remetendo às 

funções psicossomáticas e à territorialização do espaço sonoro a que Wisnik faz 

referência: o que extraímos de ambos é que a música pode e deve ser compreendida 

enquanto linguagem musical, algo que muito comumente se esquece, e que comunica, 

de forma ainda mais simbólica e afetiva, aspectos da subjetividade, dando, dessa forma, 

“voz ao fantasma”, instrumentalizando aquela impressão sensível primordial de 

qualidades acústicas, tornando esses resíduos espectrais elementos não verbais de 

comunicação, ligando os indivíduos do presente ao passado de forma tão ou mais 

eficiente quanto as palavras. Sendo o objeto de pesquisa aqui em questão filmes acerca 

do blues – logo, filmes onde a música ocupa um lugar protagonista, tanto ao nível da 

representação narrativa quanto do trato fílmico no que tange à esfera do tratamento 

sonoro e musical –, podemos entender que a música acaba por se definir numa 

linguagem comunicante na medida em que transmite sentido ao dar sonoridade aos 

resíduos espectrais do passado através de um processo narrativo extra-verbal. mas 

igualmente semântico, que tangencia sua origem sem de fato tocá-la, mas que se 

estrutura assim da mesma forma como um lugar de memória ou mesmo como parte do 

organismo de uma máquina mitológica. E sendo a música eminentemente um bastião de 

identidades culturais, que agrega em si e representa diferentes tradições, sua 

aproximação com a dimensão mitológica e folclórica é ainda mais flagrante. 

 

V – Réquiem (ou Da sinfonia espectral) 

 

 Resta agora enfim, para encerrar a digressão que iniciamos destemidamente há 

pouco, nos indagar: seria então o lugar de memória um lugar do mito? Seria o 

monumento a morada do fantasma? E que serventia pode ter afinal esse proto-conceito 

de resíduo espectral para o estudo aqui em questão? Busquemos organizar as ideias. 

 Em A Potência do Pensamento (2005) Giorgio Agamben nos relembra em seu 

capítulo “Aby Warburg e a ciência sem nome” acerca do projeto Mnemosyne do 

                                                 
6 Jesi nos propõe em “A Festa e a Máquina Mitológica” que, a despeito de ser “invisível”, o funcionamento dessa 

macchina de produzir narrativas produz sons, e a manifestação desses sons, que o autor chama de “ruídos”, seria 

precisamente a música das festas. 
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renomado pesquisador germânico, que fora, como nos é proposto, baseado numa visão 

fantasmática. Além disso, temos a perspectiva de que a cultura é sempre vista enquanto 

um processo de Nachleben, ou seja, um encadeamento em que a transmissão de 

determinados elementos precede uma recepção a qual se sucederá a polarização dos 

diversos elementos constitutivos dessa cultura que serão ora relegados a zonas de 

penumbra pouco acessível, ora amplificados, tornando-se elementos constitutivos de 

determinada identidade. Além disso, símbolo e imagem desempenhariam para Warburg 

a função do engramma, proposta por Richard Semon, associada à atividade mnemônica. 

Citando Agamben: 

 

cristalizam-se neles [símbolo e imagem] uma carga energética e uma 

experiência emotiva que sobrevivem como uma herança transmitida 

pela memória social e que, como a eletricidade condensada em uma 

garrafa de Leyden, tornam-se efetivas através do contato com a 

„vontade seletiva‟ de uma determinada época (AGAMBEN, 2005, 

p.118). 

 

 Essa ideia de “vontade seletiva”, podemos inferir, irá assumir a frente do 

processo de polarização dos elementos culturais que chegam até os diversos presentes. 

A esse processo podemos assimilar a festa, investigada por Furio Jesi: citando o 

esquema proposto por Malinowski acerca da dinâmica mitológica em sociedades 

primitivas que determina primitivo, original e vivo como as três qualidades inerentes do 

fenômeno mítico, podemos destacar o aspecto “vivo”, bem como o faz nosso 

interlocutor italiano, enquanto o agente polarizador e atualizador da herança cultural, 

sendo os rituais assim os mecanismos de mediação, a máquina mitológica atuante que, 

em seu eterno e auto-alimentável processo de criação de narrativas, induz o 

florescimento de dispositivos rápidos de conexão com o passado identitário, próximo à 

dimensão mítica, que se manifestam materialmente no presente: por assim dizer, os 

lugares de memória propostos por Pierre Nora.  

 Monumentos, feriados, festas, peças de museu, filmes, canções, retratos, ditos 

populares. Todas essas manifestações de continuidades temporais associadas à tradição 

e à identidade que a historiografia francesa associa ao conceito de Nora podem 

igualmente remeter à dinâmica inexorável da máquina mitológica, e dessa forma, 

atestam o que aqui está sendo proposto: esses lugares/”narrativas materiais” 
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correspondem ao “lugar do fantasma”, do eidolon, a stanza
7
 que abriga o resíduo 

espectral de um passado que permanece presente não como coisa em si, mas como a 

imagem da coisa retransmitida e atualizada permanentemente mediante mecanismo 

mais ou menos primitivos. Essa conceituação resolve, ao menos de forma provisória, 

um problema que permaneceu suspenso em 2014: o debate acerca da “autenticidade” 

das representações fílmicas enquanto lugares de memória.  

 A grande questão era: como entender a “validade” ou a “credibilidade” de uma 

adaptação fílmica de conteúdo histórico pelo prisma do “autêntico” – enquanto não 

aquilo que de fato “o é”, o original, mas como aquilo que se aceita, que é socialmente 

convencionado enquanto legítimo. Eis aqui que se insinua uma alternativa: na medida 

em que as representações do passado se apoiam sobre essa essência fantasmática que 

aqui optamos por nomear de resíduos espectrais, o critério associado à autenticidade se 

mensuraria basicamente pela identificação ou não desse espectro naquilo que se 

apresenta a nós, ou seja, se aquilo que está presente na fonte audiovisual, no filme, 

corresponde àquilo que nossa mente, ou nosso imaginário coletivo, apreende e 

reconhece enquanto compatível com a impressão sensível produzida pelo objeto, pela 

“coisa” primordial em si – ou seja, precisamente esse resíduo de natureza espectral, 

fragmentária – fantasmático. 

 Além disso, resta também outra contribuição teórico-metodológica advinda da 

leitura de Giorgio Agamben: o processo de mediação da linguagem. Nos diversos textos 

do autor a ideia da ausência de algo ocupa um lugar central, seja na ideia de vida nua e 

do conceito de homo saccer, o momento em que o individuo é reduzido à mera 

sobrevivência e desprovido daquilo que lhe garantiria direitos numa sociedade 

civilizada; seja no debate acerca da nudez, que corresponderia a uma “negatividade”, a 

ausência da veste de graça, que por sua vez faria referência a um desvelar, abrindo a 

possibilidade para o conhecer, não o garantindo por outro lado, ao que corresponderia a 

queda do estado edênico; seja mesmo no esvaziamento da palavra, mesmo da palavra 

divina, como em O Sacramento da Linguagem. Optamos por não nos aprofundar nesses 

outros textos para não arriscar nos emaranhar em meio às diversas ideias do autor e 

perder nosso projeto de vista. Mas enfim, essa ideia de ausência está no âmago tanto do 

pensamento fantasmático – aqui chamado também de espectral – quanto, por exemplo, 

daquilo que foi analisado com relação à obra Categorias Italianas, e mais 

                                                 
7 O termo italiano stanza que nomeia o livro de Agamben faz referência ao lugar capaz de agir como receptáculo de 

toda obra de arte em sua sensibilidade. Uma morada, por assim dizer. 
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especificamente com relação à tradição trovadoresca e à impossibilidade de cisão entre 

a transmissão de qualquer coisa e a mediação narrativa. Nesse sentido, as ideias de 

Agamben não são inéditas nessa pesquisa, uma vez que o pensamento de Hayden White 

e de Paul Ricoeur em A memória, a história, o esquecimento (2000)  já orientavam o 

presente projeto desde seus primórdios. Entretanto, o elemento de inovação aqui e que 

aparece para resolver parte dos problemas é o destaque para a instância gestual dessa 

mediação. 

 Aparecendo sutilmente por diversos textos, mas mais flagrantemente em 

Categorias Italianas, a ideia do gesto como realização em ato de uma potência narrativa 

mostra-se uma alternativa interessante à utilização contínua e problemática do conceito 

de representação. Por gesto entenderíamos assim a ação de determinado indivíduo ou 

grupo em dar sentido e forma a certa ideia, sentimento ou espectro. Esse conceito já é 

utilizado em outros terrenos – em curioso texto de Silvio Ferraz chamado “Sémiotique 

et Musique” esse autor nos apresenta um trio de conceitos formulados por Brian 

Ferneyhough para se pensar uma semiótica da música: textura (o som em si), figuração 

(a função das notas e frases dentro da estrutura musical) e, vejam só, gesto, que 

corresponderia precisamente àquele ato sempre presente de execução da música e de 

imputação de toda a carga subjetiva daquele que a executa, ou seja, da manifestação 

espectral de tudo aquilo que precedeu aquele momento em ato. Aqui, assim, se 

optarmos, por exemplo, pelo conceito de gesto fílmico, obteremos um conceito menos 

ambíguo e que resumirá mais facilmente aquilo que se deseja referir: ao ato de “dar voz 

ao espectro”, de exibir aquilo que determinada subjetividade – individual ou coletiva – 

deseja compartilhar. 

 Um problema emerge aqui, entretanto: após a leitura de Agamben não é possível 

afirmar que esse espectro tenha de fato voz em qualquer forma de mídia que o traz à luz 

do dia, pois no momento em que acessa essa zona de indefinição nos domínios da 

fantasia e se apropria desse resíduo espectral o agente mediador cala o espectro, o 

fantasma. É a máquina mitológica afastando os vivos da esfera inalcançável do mito; é o 

trovador reconstruindo o vivido através do poetado; é a materialização fria do lugar de 

memória. Arrisquemos assim concluir dessa forma que, a partir das teorias 

fantasmáticas expostas por Agamben e do foco que o mesmo concebe à ideia de 

ausência em seu pensamento, podemos afirmar que os mecanismos de acesso ao 

passado e à memória se dão por meios muito semelhantes ao mito, e que a matéria que 
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alcança é não o passado em si, mas esses resíduos, dotadas de natureza fragmentária e 

espectral, e que apenas ao serem calados podem alcançar o presente mediante 

estratégias de mediação gestuais – como, no caso do cinema, o gesto fílmico, aqui 

proposto –, se aproximando assim da natureza fetichista e simbólica, e essa mediação, 

que tomará forma ora de narrativas mitológicas, ora artísticas (filmes, por exemplo) terá 

seu teor de autenticidade mediante precisamente isso: a identificação ou não dos 

vestígios espectrais que deixaram sua forma original nos domínios da fantasia para 

experimentar nova vida agora enquanto nova “coisa”. 
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