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Resumen: Con este trabajo de investigación propongo analizar la  
manifestación del apocalipsis como fenómeno íntimo, teniendo como base dos 
películas que destacan por la representación del tema en el cine 
contemporáneo: Melancolía (Lars von Trier, 2011) y Take Shelter (Jeff Nichols, 
2011). Este estudio comprende la catástrofe como reflejo del colapso interior 
del individuo y se centra en el límite entre el universo simbólico de los 
personajes y la realidad objetiva. Con el objetivo de llegar al centro del 
apocalipsis como deconstrucción del sujeto, examinaremos las tensiones entre 
espacios internos y externos que se configuran en las películas ya 
mencionadas.   
 

Palabras clave: Melancolía, Take Shelter, apocalipsis, catástrofe, subjetividad, 
Lars von Trier, Jeff Nichols, imaginación, ruina, espacio, naturaleza, tragedia, 
sacrificio, depresión, esquizofrenia. 
 

 

Abstract: The purpose of this investigation is to analyze how the apocalypse 
manifests itself as an intimate phenomenon, considering two examples of  
contemporary cinema on the subject: Melancholia (Lars von Trier, 2011) and 
Take Shelter (Jeff Nichols, 2011). The study comprehends catastrophe as a 
reflection of the individual's internal collapse and focuses on the limits between 
the character's symbolic universe and objective reality. To get to the bottom of 
the apocalypse as the deconstruction of the individual, we will examine the 
tensions between the internal and external spaces structured in the movies. 
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1. Introdução 

 

“Las épocas que ven derribarse ídolos religiosos y políticos, épocas de crisis, 

son particularmente propicias para el humor negro (...) en tiempos de crisis, la 

melancolía se impone, se dice, construye su arqueología, produce sus 

representaciones y su saber.”1  

Julia Kristeva 

O cinema vem dando forma às nossas fantasias de destruição desde o início de 

sua história. Com o passar do tempo, os avanços técnicos dos efeitos especiais tornaram 

cada vez mais nítidas e espetaculares as imagens apocalípticas que constituem o 

imaginário cinematográfico. Seja através de representações sombrias e críticas de 

futuros distópicos ou pelo puro êxtase mórbido provocado pela catástrofe na tela 

grande, é inegável o fascínio do grande público pela ideia da destruição final. O cinema 

constantemente reflete nas imagens de caos externo o interior atormentado do indivíduo. 

Das ficções científicas dos anos 1950, às disaster movies dos anos 1970, as inquietações 

dos protagonistas (e da sociedade) se traduzem em um entorno instável, prestes a entrar 

em colapso. No entanto, podemos identificar uma linha de representação apocalíptica no 

cinema, cujo foco não são as imagens épicas e espetaculares. São filmes que 

transformam a catástrofe em um fenômeno íntimo, onde o mundo interior do indivíduo 

é que se despedaça.  

Na sequência inicial de Take Shelter (Jeff Nichols, 2011), vemos Curtis 

(Michael Shannon) diante da garagem de sua casa, contemplando o céu carregado de 

nuvens densas que formam uma tormenta monstruosa. Um corte brusco nos leva ao 

interior da residência, onde Curtis toma banho; o barulho da chuva caindo funde-se ao 

do chuveiro. O ambiente doméstico aqui funciona de maneira tradicional: a família – 

formada pelo protagonista, a esposa Sam (Jessica Chastain) e a filha Hannah – toma 

café da manhã, conversa sobre banalidades e, em seguida, o pai sai para trabalhar. 

Enquanto Curtis abre a porta do carro, a câmera se desloca sugestivamente para o céu, 

onde antes havia a tempestade. A partir daqui, as fronteiras entre a imaginação do 

protagonista e a realidade se tornam imprecisas. A cada visão da tormenta, o terror do 

espaço aberto contamina progressivamente o espaço familiar. A incerteza e o medo 

dominarão o filme.  A ameaça já não é algo que se possa combater objetivamente, mas 

1 KRISTEVA, Julia. Sol negro. Depresión y melancolía. Caracas: Monte Ávila, 1997. Pág. 13.  
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se torna uma ideia tão difusa que nem ao menos podemos afirmar se ela é real ou 

imaginária.   

Em Melancolia (Lars von Trier, 2011), o processo de decadência dos 

personagens, que culminará na total extinção da vida, é resumido dentro do prólogo. Em 

uma série de planos insólitos, o diretor exibe o espetáculo de beleza mórbida que 

caracteriza o filme. Von Trier concebe imagens que mais lembram pinturas do que 

planos cinematográficos, com as figuras humanas movendo-se lentamente. O efeito 

quase paralisante da câmera lenta coloca os personagens em um ritmo análogo ao dos 

planetas que se confrontam no espaço, ao som do prelúdio de Tristão e Isolda, de 

Richard Wagner. A sequência usa imagens alegóricas, carregadas de simbolismo: os 

pássaros que caem do céu, a natureza viscosa que impede os movimentos das irmãs 

Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg), a conexão entre os astros e os 

personagens e a evocação da imagem de Ofélia para representar a loucura de Justine. 

Mais uma vez, o que temos no prólogo é um limbo, onde o simbólico e o real se 

confundem. O final, no entanto, é categórico: o pequeno planeta Terra é devorado pela 

enorme massa de Melancolia.  

Nos dois exemplos, é possível observar que a catástrofe já não parte da 

externalidade absoluta para desestabilizar um universo particular, mas parece gerada no 

interior dos personagens. No entanto, o caráter íntimo do apocalipse não 

necessariamente concede aos personagens um tipo de revelação transcendente; pelo 

contrário, o apocalipse está envolto em ambiguidade. Em Take Shelter, a recorrência 

dos pesadelos obscurece a visão do protagonista. Ao longo do filme, Curtis se encontra 

o tempo inteiro entre a loucura e o medo. No caso de Justine, sua intuição melancólica 

somente lhe permite confirmar o estado de solidão cosmológica em que a humanidade 

se encontra. No céu, não há nada além do enorme planeta que fulminará a Terra. Não se 

pode desassociar a catástrofe externa do colapso interior dos protagonistas. Não por 

acaso, a capacidade premonitória está relacionada a transtornos mentais nos dois filmes: 

a esquizofrenia, no caso de Take Shelter, e a depressão, em Melancolia.  

Os dois exemplos evidenciam um tipo de apocalipse no cinema contemporâneo 

que se opõe à ideia de revelação associada ao gênero literário:  

Según explica el profesor estadounidense John J. Collins, el apocalipsis es un 
género literario de revelación, <<con un marco narrativo en el que un ser de 
otro mundo transmite una revelación a un destinatario humano, desvelando una 
realidad trascendental que es temporal, pues se refiere a la salvación 
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escatológica y, al mismo tiempo, espacial, pues alude a otro mundo, a un mundo 
sobrenatural>>.2 
 

No apocalipse que se desenha no novo milênio, parece não haver revelação ou 

recompensa além da destruição. O indivíduo, hoje livre do peso de ideologias e laços 

tradicionais da sociedade, encontra-se sozinho diante da catástrofe. O Narciso hedonista 

pós-moderno aparece prostrado pelo medo na hipermodernidade – para usar a 

terminologia de Gilles Lipovetsky. De acordo com Sébastien Charles, a pós-

modernidade representava a emancipação do indivíduo em relação a todos os “freios 

institucionais” que se interpunham à conquista de seus desejos e realização pessoal: “As 

grandes estruturas socializantes perdem a autoridade, as grandes ideologias já não estão 

mais em expansão, os projetos históricos não mobilizam mais, o âmbito social não é 

mais que o prolongamento do privado – instala-se a era do vazio, mas ‘sem tragédia e 

sem apocalipse’.”3 

Na hipermodernidade, por outro lado, a euforia da emancipação se transforma 

em ansiedade e insegurança. O passado já não tem importância estruturante e o futuro 

não pode ser vislumbrado diante de um presente tão instável e dilatado: 
O que mudou principalmente foi o ambiente social e a relação com o presente. 
A desagregação do mundo da tradição é vivida não mais sob o regime da 
emancipação, e sim sob o da tensão nervosa. É o medo o que importa e o que 
domina em face de um futuro incerto; de uma lógica da globalização que se 
exerce independentemente dos indivíduos; de uma competição liberal 
exacerbada; de um desenvolvimento desenfreado das tecnologias da 
informação; de uma precarização do emprego; e de uma estagnação inquietante 
do desemprego num nível elevado (...). Narciso é doravante corroído pela 
ansiedade; o receio se impõe ao gozo, e a angústia, à libertação.4 
 

De acordo com Lipovetsky, “Narciso está menos enamorado de si mesmo que 

aterrorizado pelo cotidiano, pelo próprio corpo e por um ambiente social que ele 

considera agressivo.”5 

A análise é apropriada para descrever a atmosfera sombria que se instalou após 

os ataques terroristas a Nova York e Washington, em 11 de setembro de 2001, quando a 

catástrofe tornou-se o marco inicial desse novo milênio. O terrível realismo das 

2 NAVARRO, Antonio José. “Apocalipsis secularizado. El cine de catástrofes USA”. Em: ARENAS, Carlos. 
Apocalipsis ya: el cine del fin del mundo. Valencia: Sendemà, 2011. Pág. 136.  
3 CHARLES, Sébastien. “O individualismo paradoxal: Introdução ao pensamento de Gilles Lipovetsky”. 
Em: LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES Sébastien. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2011. Pág. 
23. 
4 Ibid. Pág. 28.  
5 LIPOVETSKY, Gilles. “Narcisse au piège de la postmodernitè?”. Citado em: LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, 
Sébastien. Ibid. Pág. 28.  
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imagens, transmitidas simultaneamente para todo o mundo superaram qualquer épica de 

destruição hollywoodiana.  

Tal ruptura já havia sido sentida com resultados devastadores no século passado, 

como explica Susan Sontag, referindo-se à tensão que tomou conta do mundo durante a 

Guerra Fria, quando a ameaça da aniquilação nuclear pairava sobre a humanidade: 

Me refiero al trauma sufrido por todos a mediados del siglo XX, cuando se vio 
con claridad que desde entonces y hasta el término de la historia humana, todas 
y cada una de las personas pasarían su vida individual bajo la amenaza no sólo 
de su propia muerte, que es segura, sino bajo la sombra de algo 
psicológicamente casi insoportable: la incineración y la extinción colectivas, 
que pueden sobrevenir en cualquier momento, prácticamente sin advertencia.6 
 

A paranoia tomou conta do cinema norte-americano do pós-Guerra. O medo de 

ser invadido e colonizado pelo Outro era um dos principais temas dos filmes de ficção-

científica da época.  Aqui, no entanto, o fim do mundo era experimentado 

coletivamente; significava o fim de uma sociedade, de um modo de vida. Invasion of the 

Body Snatchers (Don Siegel, 1956), por exemplo, representa o pânico de uma 

comunidade ao enfrentar uma alteridade que não pode ser identificada como tal.  

O invasor camuflado infiltra-se em uma pequena cidade para transformá-la 

desde seu interior, expandindo assim seu domínio por toda a raça humana. As pessoas 

são substituídas por cópias perfeitas, mas sem sentimentos, e o que era familiar, torna-se 

estranho e ameaçador. O apocalipse aqui não é catastrofista, nem significa a aniquilação 

física da raça humana, mas é a transformação irremediável de sua essência. Siegel já 

busca uma abordagem introspectiva do apocalipse; a princípio, o estranhamento das 

pessoas em relação aos seus familiares é diagnosticado como histeria em massa pelo 

psicólogo local. Na medida em que o povoado se desumaniza, ninguém mais é confiável 

e à paranoia crescente segue-se a alienação.  

O tema do invasor que ataca a partir do interior aparece também nos anos 1970 e 

1980 em filmes como Alien (Ridley Scott, 1979) e The Thing (John Carpenter, 1983). 

Enquanto Invasion of the Body Snatchers mergulha no pânico coletivo da Guerra Fria 

por meio do psicologismo, Ridley Scott dá uma forma monstruosa às sombras que 

existem dentro do homem. Ele trabalha a ideia do apocalipse interior de forma literal e 

aterrorizante, já que o próprio ser humano é usado como hospedeiro para gestar o 

monstro alienígena, inexplicavelmente hostil.  

6 SONTAG, Susan. “La imaginación de lo desastre”. Em: NAVARRO, António José. El cine de ciencia 
ficción: explorando mundos. Madrid: Valdemar, 2008. Pág. 46. 
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A narrativa minimalista do filme, que omite o propósito da destruição perpetrada 

pela criatura, torna ainda mais trágico o destino dos sete tripulantes de Nostromo, na 

medida em que não estabelece uma lógica de causalidade, nem deixa claro as 

consequências daquilo que foi desencadeado pelos tripulantes da nave. Eles se 

encontram em uma escuridão completa, lutando um combate inútil contra a forma 

monstruosa de sua própria essência. Os laços de comunidade aqui se diluíram por 

completo. O homem aparece à deriva no espaço em uma eterna jornada de expansão, na 

qual acaba por despertar uma força que pode levar à sua destruição. As vagas 

referências à Terra nos dão a ideia de um ambiente altamente burocratizado, dominado 

por uma perversa lógica corporativista que, ao modo do capitalismo tardio, está disposta 

a descartar o elemento humano para preservar seus próprios interesses. Sem raízes, 

desgarrada de qualquer ideia de permanência, a tripulação de Nostromo resume a 

própria raça humana, brutalmente aniquilada por uma monstruosidade que nasce de suas 

próprias entranhas. A esperança, no entanto, sobrevive encarnada em Ripley (Sigourney 

Weaver), que não só trava um combate físico contra a criatura, mas também se rebela 

contra a terrível máquina corporativa em que se transformou a Terra.  

O filme de John Carpenter, por sua vez é dominado pelo cinismo. Como em 

Invasion of the Body Snatchers, a equipe de cientistas isolada na Antártica está diante de 

um monstro que se esconde atrás de rostos familiares. Porém, no filme de Siegel os 

protagonistas vivem o trauma de ver despedaçar-se a estabilidade de seu modo de vida. 

Em The Thing, estamos em um momento posterior a essa desagregação; temos 

personagens marginalizados, beirando a sociopatia, em um ambiente desestruturado. A 

ameaça aqui também se converte em um inimigo íntimo, mas, ao contrário de Alien, o 

monstro têm aparência humana. Ironicamente, a desconfiança e a paranoia levam o 

grupo de cientistas à autodestruição, com os personagens voltando-se um contra os 

outros. A tensão que se cria, no entanto, não é aliviada; o final em aberto alude à 

possibilidade de um apocalipse terrível para a raça humana.   

 

1.1. Apocalipse interior 

No apocalipse do novo milênio, tal como é representado em Take Shelter e 

Melancolia, a alienação e sociopatia dos personagens se manifesta em um nível 

profundo de introspecção (já não é a sociedade, nem o grupo que importam, mas sim o 

indivíduo) e fim dos tempos é indissociável do sujeito, surgindo como um fenômeno ao 

mesmo tempo real e imaginário - porém não menos aterrorizante. A análise se baseia no 
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fato de que a destruição não tem como origem um agente externo, mas parece gerada no 

interior do indivíduo. As narrativas de ambos os filmes articulam-se a partir do espaço 

íntimo. Somente ao final, a catástrofe aparece externalizada.  

Para usar a terminologia de Zizek, o apocalipse é concebido como Coisa que 

vem do espaço interior dos personagens. O autor define a Coisa como “Máquina-Ello”, 

ou um mecanismo que é capaz de dar forma às nossas fantasias mais ocultas7. Esse 

conceito é chave para entender a jornada pessoal dos protagonistas de Melancolia e 

Take Shelter diante do fim do mundo. Trata-se de uma trajetória subjetiva, na qual a 

imaginação confunde-se constantemente com a realidade. Essa ambiguidade reflete a 

definição de Zizek da Coisa: 
Más allá de todo esto, me gustaría centrarme en una versión específica de esta Cosa: la 
cosa como el Espacio (la Zona sagrada/prohibida) donde desaparece la escisión entre lo 
Simbólico y lo Real; donde, por decirlo de algún modo, nuestros deseos se materializan 
directamente (o bien, para expresarlo en los precisos términos del idealismo 
trascendental de Kant, la Zona donde nuestra intuición se vuelve directamente 
productiva: un estado de cosas que, según Kant, corresponde en exclusiva a la infinita 
Razón de Dios).8  
 
Tanto Melancolia quanto Take Shelter desenvolvem suas narrativas a partir da 

sobreposição entre o evento íntimo e o evento épico. Os filmes borram os limites entre o 

imaginário e o real, entre espaço interior e exterior, mostrando a materialização dos 

desejos e pensamentos mais sombrios dos protagonistas.  

De acordo com Zizek, a Coisa força o contato com o núcleo traumático de nossa 

fantasia mais íntima. O autor recorre ao universo de Andrei Tarkovski, que parece ter 

traduzido em imagens o conceito de Coisa, ou “Máquina-Ello” em dois de seus filmes, 

Solaris (1972) e Stalker (1979). No primeiro filme, o planeta Solaris e seu oceano 

orgânico, que tem a propriedade de materializar os desejos das pessoas, funciona como 

a Coisa. Em Stalker, a enigmática Zona representa essa área espectral entre o simbólico 

e o real. Ao analisar Solaris, Zizek destaca que, no filme, a alteridade radical e a 

proximidade excessiva coincidem em relação ao sujeito:  

(…) la Cosa-Solaris es mucho más <<nosotros mismos>>, nuestro propio 
interior inaccesible, que nuestro Inconsciente, puesto que es una Otredad que al 
mismo tiempo <<es>> nosotros, que escenifica la esencia fantasmática 
<<objetiva-subjetiva>> del nuestro ser. La comunicación con la Cosa-Solaris 
fracasa, por tanto, no porque Solaris sea demasiado extraño a nosotros, el 
heraldo de un Intelecto que supera infinitamente nuestras limitadas capacidades, 
y que juega con nosotros a algún juego perverso cuyo sentido va más allá de 

7 ZIZEK, Slavoj. Lacrimae Rerum: ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Madrid: Debate. 2006. Pág. 
123.   
8 Ibid. Pág. 122. 
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nuestra comprensión, sino porque nos acerca demasiado a lo que debemos 
mantener a distancia en nosotros mismos, si hemos de conservar la consistencia 
de nuestro universo simbólico: en su Otredad misma, Solaris genera fenómenos 
espectrales que obedecen a nuestros deseos más íntimos e idiosincráticos, o, 
dicho de otro modo, si hay algún director de escena que mueve los hilos de lo 
que ocurre en la superficie de Solaris, somos nosotros mismos, <<la Cosa que 
piensa>> en nuestro interior9.  

 

No universo tarkovskiano, esse encontro com o Outro radical, é cercado de 

revelação transcendental, conforme explica Zizek: “Tanto en Stalker como en Solaris, la 

<<mistificación idealista>> de Tarkovski consiste en evitar la confrontación con esta 

Otredad radical de la Cosa sin sentido, para reducir/traducir el encuentro con la Cosa a 

un <<viaje interior>> hacia la propia Verdad.”10 Nos exemplos dessa análise, no 

entanto, o confronto com a alteridade não tem valor espiritual para os protagonistas. O 

que nasce desse enfrentamento é uma destruição repentina que não dá tempo para o 

entendimento ou para a expurgação do interior sombrio dos personagens. Enquanto as 

visões de Curtis permanecem mistificadas até o último momento em Take Shelter, em 

Melancolia, a intuição premonitória de Justine confirma a chegada do fim, o qual ela 

abraça como a uma libertação. Para ela, o vazio é o único alívio possível. Tarkovski 

servirá de referência para essa análise, especialmente ao tratar da maneira com que se 

configuram os conceitos de sacrifício e da transcendência nessa concepção 

contemporânea de apocalipse, os quais aparecem esvaziados diante do pessimismo e da 

ambiguidade dos filmes analisados.  

 

1.2. Tensão entre espaços  

Em Melancolia e Take Shelter as sombras no interior do sujeito adquirem uma 

materialidade destrutiva e caótica. O final do longa de Lars von Trier ressalta a 

completa insignificância da destruição da Terra no contexto do Universo. Em Take 

Shelter, a revelação escapa ao protagonista e ao espectador, já que o filme encerra-se no 

momento máximo de perturbação, quando a imaginação apocalíptica de Curtis parece 

materializar-se no horizonte.   

Ciente do imenso imaginário apocalíptico cinematográfico disponível como 

referência, optei nesse estudo por uma abordagem em profundidade, que busca 

mergulhar no universo dos dois filmes que tomo como representes do apocalipse 

interior contemporâneo. A pesquisa não tem a pretensão de oferecer um estudo histórico 

9 Ibid. Pág. 133.  
10 Ibid. Pág. 135. 
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comparativo sobre o cinema do fim dos tempos, mas sim esmiuçar os imaginários de 

destruição particulares concebidos por Lars von Trier e Jeff Nichols. Os filmes servem 

como ponto de partida para compreendermos uma das linhas do cinema apocalíptico 

atual, na qual a catástrofe é intimamente cultivada. Para respaldar a imersão nesse 

território movediço entre a realidade e a imaginação, entre a loucura e a lucidez, evoco 

títulos pontuais das filmografias de diretores que também exploram as tensões entre o 

espaço íntimo e a externalidade, como Peter Weir, Alain Resnais, Andrei Tarkovski e 

Roberto Rossellini. Da mesma maneira, o trabalho anterior de von Trier será útil para 

análise, em especial no segundo e no terceiro capítulos, para tentar decifrar o gesto 

radical de recolhimento de sua heroína em Melancolia.  

Os choques entre espaços interior e exterior permeiam os capítulos dessa análise. 

O terror de Curtis nasce com a dissolução da oposição entre dentro e fora, a partir de 

seus pesadelos. Os espaços internos, antes familiares e tranquilizadores, ganham tons 

sombrios, na medida em que a tormenta se manifesta nas visões do protagonista. O 

terror a céu aberto se intensifica juntamente com a inquietação que nasce dentro do lar. 

Em Melancolia, von Trier escolhe concentrar-se em um microcosmos cujo cenário é um 

casarão aristocrático preenchido de vazios, apesar da riqueza material. Em sua 

depressão, Justine, rechaça toda externalidade e se volta para dentro de si mesma. Além 

disso, a natureza manifesta-se de maneira ambígua nos filmes: ora agressiva e 

devoradora, ora acolhedora. 

Como guia para navegar através do denso simbolismo dos filmes, recorro ao 

estudo de Gilbert Durand sobre narrativas mitológicas, a partir do qual ele descreve os 

regimes diurno e noturno das imagens. Essa categorização dos grandes símbolos da 

imaginação será útil na análise da iconografia apocalíptica de Melancolia e Take 

Shelter, já que a mise-en-scéne dos filmes está tão profundamente ligada ao universo 

simbólico de seus protagonistas feminino e masculino, respectivamente. O pensamento 

de Durand, complementado pela obra de Gaston Bachelard, ajudará a compreender de 

que maneira se constroem (e se destroem) os universos pessoais dos personagens de 

cada filme.  

No capítulo 3, Slavoj Zizek e seu estudo sobre a “noite do mundo” de Hegel nos 

dá base para compreender a jornada interior de Justine. De acordo com o filósofo 

alemão, o espírito apenas pode alcançar sua verdade quando se confronta com o 

negativo. Desta maneira, a loucura, entendida como isolamento do sujeito em relação ao 

mundo, torna-se o caminho para a formação da subjetividade. Para essa análise interessa 
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justamente o estágio de passagem pela própria negatividade - processo no qual se 

manifesta todo o caos e violência da imaginação -, que sugere a “destruição” da 

realidade externa para constituição de um universo simbólico próprio.  

O fatalismo que permeia tanto Melancolia quanto Take Shelter parece não deixar 

espaço para a redenção por meio do sacrifício, tema que vem sofrendo transformações 

ao longo da filmografia de von Trier. No capítulo 4, para entender o vazio existencial do 

universo de Melancolia, volto a dois outros momentos de sua carreira, com Anticristo e 

Breaking the Waves, analisando a ideia de sacrifício nesse último com base na obra de 

Kierkegaard sobre o tema. Finalmente, no quinto capítulo, analiso a “tragédia da 

imaginação” que se abate sobre Curtis, recorrendo aos estudos de Harold Bloom sobre 

Macbeth. Também uso a obra de Rafael Argullol sobre os heróis românticos para 

entender melhor a queda do herói que já não pode mais distinguir o mundo da realidade 

do mundo dos sonhos.  
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2. Espaços em desconstrução 

 

“El espectáculo exterior ayuda a desplegar una grandeza íntima.”11  

Gaston Bachelard 

 

O pensamento de Bachelard, que concebe a imensidão como uma “dimensão 

íntima”12, nos ajudará a compreender a relação que os protagonistas de Melancolia e 

Take Shelter têm com o ambiente natural que os cerca. Os sinais do desequilíbrio 

interno dos personagens aparecem traduzidos em uma iconografia apocalíptica ligada à 

natureza, ora representada como uma alteridade maligna e violenta – no caso de Take 

Shelter –, ora como uma força ao mesmo tempo bela e mortífera – em Melancolia.  

As situações extremas, representadas nos filmes de um ponto de vista subjetivo, 

nascem do choque entre o interno e o externo. Entender como funciona essa dialética de 

espaços nas obras é fundamental para esta análise. Em Melancolia e Take Shelter, o fim 

do mundo se traduz em caos e desagregação manifestos inicialmente em um nível 

interno e que acabam refletidos no espaço ocupado pelos personagens. No filme de Jeff 

Nichols, os pesadelos de Curtis o fazem confrontar-se com uma natureza indômita, 

incompreensivelmente agressiva. Trata-se de sua grande antagonista ao longo da 

história e a obsessão do personagem evolui patologicamente na medida em que busca 

maneiras de reestabelecer algum tipo de controle diante da destruição iminente.   

Em Melancolia, a opção do diretor por dividir sua história em duas partes torna 

ainda mais clara a tensão entre o espaço íntimo da protagonista e aquele em que ela 

habita. No início da primeira parte, a alegria da noiva Justine parece estar em 

consonância com a ocasião de seu opulento casamento. No entanto, von Trier faz 

desmoronar aos poucos a sintonia entre Justine e seu entorno festivo. Entendemos que o 

suntuoso evento é uma encenação patrocinada por sua irmã e o cunhado, e que o sorriso 

da jovem noiva é apenas uma máscara que esconde uma depressão profunda. No 

segundo capítulo, a prostração interna de Justine corresponde ao senso de morte que 

toma conta do filme. O mundo externo parece imerso em sua subjetividade melancólica. 

 

11 BACHELARD, Gaston. La poética del Espacio. Buenos Aires: Fondo de Cultura económica, 2000. Pág. 
170. 
12 Ibid. Pág. 171.  
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Ao analisar a obra do poeta francês Charles Baudelaire, Bachelard une a ideia de 

imensidão do mundo e a profundidade de pensamento em torno da palavra “vasto”. 

Ainda que os conceitos de imensidão e intimidade pareçam paradoxais, é no sentido de 

vastidão que os dois encontram seu ponto em comum. O autor explica que a imensidão 

toma consciência de si mesma quando é cultivada na intimidade humana, já que a 

grandeza do mundo é proporcional à profundidade do íntimo. Bachelard invoca a obra 

de Baudelaire na qual a palavra “vasto” induz à calma, pois nos traz “o eco das câmaras 

secretas de nosso ser”13.  

Mas o que acontece com o sentido de vasto, se o eco produzido pelo ser é um 

ruído dissonante, originado em um íntimo doentio, arruinado? O que é percebido como 

perturbação mental em Curtis e Justine, pode-se dizer que é fruto da alienação dos 

personagens em relação ao ambiente que ocupam, em outras palavras, da tensão entre 

espaços interior e exterior que compartilham uma dolorida fronteira. Sobre esse “drama 

da geometria íntima” discorre Bachelard:  
El ser es por turnos condensación que se dispersa estallando y dispersión que 
refluye hacia un centro. Lo de fuera y lo de dentro son, los dos, íntimos; están 
prontos a invertirse, a trocar su hostilidad. Si hay una superficie límite entre tal 
adentro y tal afuera, dicha superficie es dolorosa en ambos lados.14 

   

Esse movimento contínuo do ser, de dispersão no espaço e agregação em torno 

de seu núcleo, é o que atormenta Curtis ao longo de Take Shelter. A ameaça dos 

elementos se manifesta primeiramente em seus sonhos. O motivo é sempre o mesmo: 

uma tempestade de águas turvas que transforma seu lar em um âmbito hostil. A ameaça 

é difusa, mas ao mesmo tempo concreta ao ponto de causar-lhe dor física. Na tentativa 

de proteger a família, Curtis dedica todo seu tempo a construir um abrigo, buscando 

refúgio no seio da terra. No entanto, a clausura que Curtis constrói com as próprias 

mãos não poderá salvá-los afinal. Não há escapatória porque, contrariando o instinto de 

13 Ibid. Pág. 174. 
14 Ibid. Pág. 189. 
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recolhimento do personagem, a ameaça não vem de fora. Conforme explica Bachelard, 

“o medo não vem do exterior”: 
Tampoco se compone de viejos recuerdos. No tiene pasado. Tampoco tiene 
fisiología. No tiene nada en común con la filosofía del aliento entrecortado. El 
miedo es aquí el ser mismo. Entonces, ¿dónde huir, dónde refugiarse? ¿A qué 
afuera podríamos huir? ¿En qué asilo podríamos refugiarnos? El espacio no es 
más que un "horrible afuera-adentro".15 
 

Essa agoniante justaposição entre claustrofobia e agorafobia é experimentada 

pelo protagonista ao longo de todo o filme. A montagem em cortes secos não deixa 

claro os limites do pesadelo a céu aberto, fazendo passagens repentinas entre espaços 

abertos e fechados, como mostra a sequência abaixo, que abre o filme sem deixar claro 

se trata-se de pesadelo ou realidade. Desta forma, o horror à alteridade destruidora 

alterna-se à progressiva dissolução dos ambientes que Curtis considerava seguros. Os 

espaços ocupados pelo personagem de repente se tornam inconsistentes. As visões 

sombrias de Curtis ilustram perfeitamente a ideia de Bachelard, que define o pesadelo 

em termos de incerteza com relação aos espaços: “Intelectualizaríamos la experiencia 

diciendo que la pesadilla está hecha de una duda súbita sobre la certidumbre de lo de 

dentro y la rotundidad de lo de fuera.”16 

 

  

  
Ao final dos dois filmes, o caos cultivado no interior dos personagens parece 

irromper no mundo físico, com consequências catastróficas. Se Take Shelter conclui sua 

narrativa com uma nota de incerteza que nunca será resolvida, em Melancolia, há um 

15 Ibid. Pág. 190. 
16 Ibid. Pág. 190. 
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senso de restauração da harmonia por meio da destruição. Enquanto o filme de Jeff 

Nichols nunca alivia a inquietação latente ao longo de toda a narrativa, von Trier 

resolve a tensão entre interior e exterior, ainda que o resultado desse novo equilíbrio 

seja um nada absoluto.  

 

2.1. O espaço em ruínas 

Von Trier optou por dividir Melancolia em duas partes: a primeira dedicada a 

Justine e a segunda, a Claire (Charlotte Gainsbourg). Em cada um dos capítulos, o 

diretor enfoca a angústia das irmãs com relação ao seu entorno, em diferentes situações. 

No primeiro, a ilusão de felicidade cuidadosamente construída ao redor da noiva Justine 

é despedaçada antes mesmo da noite de núpcias.  Na segunda parte, a inquietação vem 

do horror de Claire diante do enorme planeta que se aproxima da Terra. Enquanto a 

personagem de Charlotte Gainsbourg vigia ansiosamente o céu, Justine parece encontrar 

conforto sob a luz azul e fria de Melancolia.     

Poucos apocalipses cinematográficos são tão finais quanto o de von Trier, que 

não deixa espaço algum para a ideia de renovação ou reconstrução, de retorno a um 

estado onde imperaria a natureza, após a extinção da humanidade. O encontro de 

Melancolia com a Terra produzirá uma destruição absoluta que não deixará vestígios de 

atividade humana ou natural. Produzirá um não-espaço onde já foi o mundo. O processo 

natural de retomada e destituição dos símbolos humanos por parte natureza não 

acontecerá. Trata-se de um apocalipse que não deixará ruínas convencionais, assim 

definidas por Alain Fleischer: 
As ruínas são esse refluxo, essa recessão, esse movimento de retomo ao estado 
da natureza, mas são refluxo, recessão e movimento de retomo inacabados, eles 
próprios malogrados ainda durante algum tempo, porque algo de humano resiste 
surdamente, como forma invisível sob os escombros das formas perdidas, 
decapitadas, algo que, num esforço silencioso, nobre e patético, continua a 
assinalar e a manifestar o antigo império do homem, desde já muito desarmado, 
mas o qual o homem por sua vez recupera e recicla os restos como se tivesse 
deixado a natureza e o tempo agirem apenas para alimentar essa negra reserva, 
necessária aos seus projectos e aos seu destino: a melancolia.17 

 

No entanto, o sentido de devastação que permeia o filme, bem como a 

melancolia que domina a contemplação de ruínas nos permite afirmar que há sim um 

tipo de ruínas no fim do mundo de von Trier. Porém são umas ruínas precoces, ainda 

17 FLEISCHER, Alain. “As ruínas do tempo”. Em: Dominique Païni. As ruínas. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa-Museu do Cinema, 2001. Págs. 53 - 54. 
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habitadas por pessoas que em um instante serão fantasmas, e as quais existirão apenas 

por um breve momento antes do fim de tudo.  

O prólogo do filme nos mostra a existência espectral de Justine, Claire e o garoto 

Leo no casarão aristocrático. Aqui, o uso do prelúdio de Tristão e Isolda, de Richard 

Wagner, para dar ritmo à “dança de morte” entre a Terra e o planeta Melancolia nada 

tem a ver com a graciosidade e a leveza com que O Danúbio Azul, de Johann Strauss, 

celebra o avanço tecnológico e a conquista espacial do homem em 2001: Uma Odisseia 

no Espaço (Stanley Kubrick, 1968). Pelo contrário, os inquietantes acordes iniciais da 

peça de Wagner anunciam um implacável processo de decadência, que naturalmente 

levaria anos, mas aqui acontece em um ritmo anormal: ao mesmo tempo acelerado e 

lento, já que cada plano se arrasta sobre a tela com um efeito de câmera lenta quase 

insuportável. As elipses na montagem da sequência são feitas de forma a eliminar a 

relação de continuidade direta entre os planos, transformando cada um deles em 

pinturas animadas. 

O prelúdio da tragédia wagneriana lança uma sombra mortífera sobre a bem 

cuidada propriedade. Ao ritmo da ominosa peça vemos uma série de insólitos planos 

que mostram o último esforço de retomada da natureza, a qual começa a prevalecer no 

espaço humano ainda habitado: Claire afundando na grama movediça do campo de 

golfe, os galhos e cipós das árvores que se agarram aos braços e pernas da noiva Justine, 

o impecável jardim que pega fogo, observado de dentro da casa escura. O efeito radical 

de slow motion confere uma estranheza aos movimentos dos personagens, uma rigidez 

que os faz parecer estátuas humanas lentamente cobrando vida ou pessoas em processo 

de petrificação.   

Alain Fleischer descreve o cinema como uma arte que produz “ruínas 

instantâneas”, já que o fluxo que nos dá ilusão de movimento é um constante aparecer e 

desaparecer de imagens. “O cinema constrói todas as suas imagens já em ruínas e sobre 

ruínas, ruínas antecipadamente prontas a esvaziarem as superfícies brancas e lisas onde 

seus traços estão condenados a desaparecerem”18. Para o autor, o artifício capaz de 

devolver o sentido de melancolia a essas ruínas fulgurantes que passam pela tela de 

cinema é justamente a câmera lenta ou ralenti:  

Através deste processo técnico é reintroduzido o patético, pois tornam-se 
legíveis tanto a vaidade, como a inutilidade das construções humanas no tempo. 
O cinema é a única arte que vence, ainda que provisoriamente, o tempo. Vence-
o graças a uma artimanha, fazendo-o cair na própria armadilha, ou seja, 

18 Ibid. Pág. 55.  
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empurrando-o depressa demais até à sua vitória final. Pode, portanto, também 
dar a contemplar a derradeira derrota face ao tempo e tornar comovente a falsa 
ruína visível no tempo que nos arruína.19  

 

  

  
 

Todos os recursos empregados por Lars von Trier em seu prólogo – a câmera 

lenta, a trilha sonora, a criteriosa composição de cada quadro, dando um caráter 

fantástico aos ambientes externos – servem para revelar essas ruínas habitadas em toda 

sua melancolia, ruínas que estão a ponto de desaparecer para sempre.   

A incômoda simetria do jardim da mansão (que, em sua perfeição artificial, 

representa o frágil domínio do homem sobre a natureza), causa uma sensação de 

irrealidade que nos remete ao cartesiano jardim que adorna o hotel de O Ano Passado 

em Marienbad (Alain Resnais, 1961). No filme de Resnais, o espaço se organiza como 

tabuleiro, em que as pessoas são as únicas peças que projetam sombra. São presenças 

fantasmagóricas, assim como as figuras de Justine, Leo e Claire, que lentamente 

caminham pelo jardim da mansão em direção à câmera, sob a luz do planeta Melancolia, 

da Lua e da alvorada, respectivamente. 

Os humanos petrificados no prólogo do filme de von Trier nos remetem às 

empoadas criaturas semi-vivas que habitam o misterioso hotel de Marienbad. Porém, 

enquanto os personagens de Melancolia ainda lutam contra a imobilidade, as sombras 

de Marienbad abraçam sua pálida e rígida existência, resumida a uma repetição 

19 Ibid. Pág. 56. 
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incoerente de gestos vagamente humanos. Acontece que em Marienbad, a figura 

humana também é ruína.   

 

 
 

Uma voz sem corpo nos guia em um minucioso tour pelo hotel, apresentado 

como um enorme mausoléu barroco: “...Pedaços de pedra, sobre as quais avanço mais 

uma vez... Através dos corredores, salões, galerias... Da estrutura desta mansão lúgubre 

de outra época... Esta mansão enorme e luxuosa... Onde corredores sem fim seguem 

corredores... Silenciosos, desertos... Encrustados com ornamentações, frias e pesadas... 

Cortiça, reboco, gesso, mármore... Espelhos negros, pinturas sombrias, pilares... Portais 

esculpidos, muitas portas, galerias... Corredores transversos que levam a salões 

desertos... Encrustados com ornamentos de outra época... Quartos silenciosos, onde os 

passos são absorvidos... Pelos carpetes tão fortemente, tão pesadamente... Que ninguém 

ouve um passo... Como se o próprio ouvido estivesse distante... Distante deste 

dormente, esquecido local... Distante do lustre elaborado abaixo da cúpula... Com seus 

braços e adornos... Como folhas mortas...” 

A obsessiva descrição do espaço que abre O Ano Passado em Marienbad denota 

um lugar desertado pelos homens, mas que, misteriosamente, conserva sua gélida 

elegância de outros tempos. A voz fantasmagórica enfatiza o desolamento do hotel – 

“corredores silenciosos, desertos”, “ornamentações frias”, “ornamentos de outra época”, 

“quartos silenciosos”, “esquecido local” -, bem como sua beleza funérea - “mansão 

lúgubre”, “espelhos negros, pinturas sombrias”, “folhas mortas”. Trata-se de um tipo 

peculiar de ruína a concebida por Resnais. Tudo em Marienbad parece a um passo da 
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decomposição, como se ambiente e pessoas estivessem sob um feitiço que os 

mantivessem artificialmente resplandecentes.  

Fica claro que neste afetado universo, não há lugar para a ação natural, como 

ressalta Jean-Louis Leutrat ao analisar as falas iniciais do filme: “Nature is absent or 

stone-like. We are, indeed, in the world of culture”20. Abstraídos da ação do tempo, o 

hotel e seus habitantes compõem umas estranhas ruínas sem passado, eternamente 

luminosas, ainda que a paralisia da morte envolva todo o local. A sensação de 

melancolia, segundo Fleischer, ligada à contemplação das ruínas, está ausente aqui. Na 

realidade, a ausência de qualquer universo moral, como ressaltam Núria Bou e Xavier 

Pérez, transforma Marienbad em “um absoluto deserto de gênero humano”21. 

A existência ruinosa é compartilhada pelos habitantes do hotel em Marienbad e 

pelos moradores do casarão aristocrático de Melancolia. No entanto, o estado de transe 

que envolve os personagens no prólogo do filme de von Trier se estende do início ao 

fim de Marienbad. No jardim-tabuleiro do hotel, a estátua do homem e da mulher que 

abruptamente interrompem sua caminhada são as únicas figuras com passado e futuro 

entre todos os personagens do filme. Conforme especulam X (Giorgio Albertazzi) e A 

(Delphine Seyrig), o casal teria abandonado seu país e viajava para um destino 

desconhecido até deter-se diante de um precipício: a obra registraria o gesto protetor do 

homem impedindo que a mulher se aproximasse da borda, enquanto ela, olhando além 

do precipício, chama a atenção do companheiro para o mar. Essa humanização das 

estátuas de pedra, diante da imobilização das figuras humanas no dois filmes nos revela 

a uma situação de existência limite, uma espécie de morte em vida que acomete os 

personagens. A ideia é ilustradas pela estátua grega de colossos, referência evocada por 

Núria Bou e Xavier Perez para explicar a existência em Marienbad, e que podemos 

estender a Melancolia: 

No estamos lejos, en este momento del filme, de la esotérica mitología del 
colossos, aquel modelo de estatua griega tan bellamente descrita por Jean-Pierre 
Vernant como intermediario entre dos mundos opuestos hasta el punto de 
convertirse no en imagen del difunto, sino en el doble de éste. Porque, al estilo 
de la antigua mitología griega evocada por Vernant, no se trata, en el filme de 
Resnais, de distinguir los muertos de los vivos, sino de entender los unos como 
dobles de los otros.22  

20 LEUTRAT, Jean-Louis. L'Année dernière à Marienbad. Londres: British Film Institute Publishing, 2000. 
Pág. 38. 
21 BOU, Núria; PÉREZ, Xavier. “Todos estos años en Marienbad.” Em: A.A.V.V., Alain Resnais: viaje al 
centro de un demiurgo. Barcelona/Sitges: Paidós/Festival Internacional de Cinema de Catalunya, 1998. 
Pág. 98. 
22 Ibid. Págs. 103 e 104.  
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2.2. A ambiguidade da natureza 

Após analisar a tensão gerada pela dialética espaço interior/exterior em Take 

Shelter, bem como o estado ruinoso dos personagens e do ambiente em Melancolia, me 

aprofundarei a partir de agora no estudo da representação da natureza nos dois filmes, 

associada às manifestações apocalípticas. O conflito entre ser humano e natureza 

frequentemente é o mote dos chamados filmes-catástrofe, no quais o homem, do alto de 

seu avanço técnico e científico, é obrigado a enfrentar-se com a primitiva e irrefreável 

força natural. Segundo Julio Cabrera, o conflito parte da dicotomia “natureza-princípio” 

e “natureza controlada pelo método científico”23, na qual a primeira mostra-se vingativa 

e ressentida dos abusos cometidos pelo ser humano. No entanto, a abordagem, tanto em 

Melancolia como em Take Shelter, difere do tratamento do filme-catástrofe tradicional, 

cujo relato é frequentemente externalizado, com enfoque na ação e no espetáculo da 

destruição. Nos dois exemplos, há uma compreensão de que a inquietude originada do 

confronto entre homem e natureza não é totalmente objetiva, como salienta Cabrera:  

La llamada ‘lucha contra la naturaleza’ no sigue la lógica sujeto-objeto, como si 
la naturaleza fuese una fuerza totalmente exterior y objetiva, contra la que 
luchamos de manera frontal y nítida (…) naturaleza y humanidad son 
proyectados un en otro de maneras complejas. El conflicto con la naturaleza es, 
inevitablemente un conflicto de los hombres consigo mismos24. 

 

Assim, ainda que abordem eventos catastróficos, Take Shelter e Melancolia 

optam pelo caminho da subjetividade, inclusive ao representar o ambiente natural. No 

filme de von Trier vemos o contraste da natureza concebida como um espetáculo de 

beleza e morte, com a qual a Justine identifica-se. Por outro lado, em Take Shelter a 

natureza aparece como um problema, uma alteridade a ser dominada pelo protagonista, 

que se desestabiliza com sua repentina perda de controle.  

A ambivalência da natureza foi um motivo bastante explorado na pintura 

romântica. Ao analisar a representação da paisagem nesse período, Rafael Argullol 

destaca a irreparável cisão entre homem e o ambiente - e o desejo desesperado de 

recuperação desse laço. Para o autor, a Natureza saturnina, maternal e reconfortante, à 

qual almejavam os românticos, contrapõe-se à Natureza jupteriana, cruel e devoradora, 

que frequentemente figurava nos quadros desse período:   

23 CABRERA, Julio. Cine: 100 años de filosofía – Una introducción a la filosofía a través del análisis de 
películas. Barcelona: Gedisa, 1999. Pág. 104. 
24 Ibid. Pág. 105. 
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En realidad, la fascinación del romántico por la Naturaleza está directamente 
relacionada con la <<doble alma>> de ésta: se siente atraído, sí, por la promesa 
de totalidad que cree ver en su seno y, como tal, recibe el impulso de sumergirse 
en ella; pero al mismo tiempo, no está menos atraído – terroríficamente atraído, 
podríamos decir – por la promesa de destructividad que la Naturaleza lleva 
consigo. Junto a la seducción de la <<Madre Naturaleza>> - de la Naturaleza 
saturnina, evocadora de la mítica <<Edad de Oro>> - , el arte romántico recibe 
la seducción, violenta y fatal, del <<Padre Jupterino>>; es decir, la Naturaleza 
desatando todos sus elementos contra la especie humana. 25 

 

A alma dupla da natureza romântica aparece representada em Melancolia e Take 

Shelter: enquanto Justine se deixa seduzir pela natureza, agregadora ainda que 

moribunda, segundo a concepção de von Trier, Curtis mede forças com a fúria 

destruidora do “Pai Jupteriano”.  

Essa relação tormentosa entre o homem e seu ambiente é um tema recorrente na 

obra do alemão Caspar David Friedrich (1774 – 1840). Em The monk by the sea (1808-

1810), por exemplo, a diminuta figura humana aparece esmagada por uma paisagem 

aterradora. Diante do monge se estende um mar negro e um céu opaco, que parece 

composto pelo vapor desprendido da água ensombrecida. O quadro transmite a opressão 

de uma paisagem que se torna autônoma em sua grandiosidade; ela prescinde da 

interpretação humana para exercer sua potência e é, portanto, inescrutável e temível. A 

pintura parece registrar um momento de suspensão antes da catástrofe, a calmaria que 

precede à destruição do espaço e do tempo, tal qual o final inquietante de Take Shelter.  

 
 

Em The sea of ice (1823 – 1824) o mar aparece novamente, mas dessa vez, seu 

desígnio apocalíptico, apenas aludido no quadro anterior, parece ter se concretizado. 

Não mais negro, ele transforma-se em uma tumba gélida, em meio a um ambiente que 

exclui a figura humana; podemos ver apenas seus vestígios trágicos - os escombros de 

25 ARGULLOL, Rafael. La atracción del abismo: un itinerario por el paisaje romántico. Esplugues de 
Llobregat: Plaza & Janés, 1987. Pág. 91.  
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um barco solitário. A pintura nos sugere que a jornada da vida culmina em destruição e 

desolação, e a terrível Natureza Jupteriana é a única que prospera nesse cenário 

apocalíptico. Argullol analisa: 

Quizás <<El mar de hielo>> de Friedrich sea la muestra más perfecta de este 
destruir y crear de que habla Leopardi: ante él uno tiene la vaga impresión de 
hallarse sumido en un universo inhumano, anterior y posterior a los hombres; un 
universo en el caos de su formación o en apocalipsis de su destrucción.26  
 

 
O quadro é apropriadamente conhecido como The wreck of hope, transmitindo 

uma ideia de finalidade desesperançada da vida – a qual também permeia o mundo de 

Melancolia, condenado à aniquilação sem promessa de renascimento. 

 

2.3. Força antagonista  

Como nos filmes-catástrofe, a luta do herói de Take Shelter é contra a natureza 

destruidora, que ameaça lançar seu mundo familiar e previsível no caos. No entanto, o 

filme afasta-se totalmente do gênero, pois a situação-limite experimentada por Curtis é 

envolta por uma ambiguidade que nunca chega a resolver-se. Enquanto heróis de filmes 

tradicionais de catástrofe como Charlton Heston (Terremoto), Paul Newman (Inferno na 

Torre) e Gene Hackman (O Destino do Poseidon) lutam pela sobrevivência em um 

ambiente de destruição, em Take Shelter é o mundo interno de Curtis que desmorona, 

enquanto nada parece ter mudado ao seu redor.     

Por mais que as narrativas desenvolvam-se de maneira muito distintas, Curtis 

guarda semelhanças com o herói solar que lutava para não sucumbir às forças terríveis 

da natureza nos anos 1970: o instinto de batalha contra o tempo e a morte, bem como os 

“grandes medos solares”, que, segundo Núria Bou e Xavier Pérez, são associados “ao 

devoramento, à feminilidade, ao sangue, à escuridão, à caída”.27  

26 Ibid. Pág. 92.  
27 BOU, Núria; PÉREZ, Xavier. El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood. 
Barcelona: Paidós, 2000. Pág. 67.  
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A tendência belicosa desses personagens – Curtis incluso – pode ser explicada 

pelo caráter essencialmente antitético das figuras do regime diurno da imagem, 

conforme explica Gilbert Durand:   

La figura que lo expresa es la antítesis, y hemos visto que su geometría uraniana 
sólo tenía sentido como oposición a las caras del tiempo: oponiéndose el ala y el 
pájaro a la teriomorfa temporal, montando los sueños de la rapidez, de la 
ubicuidad y del vuelo contra la fuga corrosiva del tiempo, la verticalidad 
definitiva y varonil contradiciendo y dominando la negra y temporal 
femineidad; la elevación es la antítesis de la caída, mientras que la luz solar era 
la antítesis del agua triste y de las cegueras tenebrosas de los lazos del devenir.28 

 

Na lógica do regime diurno, o agir de Curtis se move contra a queda, segundo 

Durand, contra o tempo mortal de Cronos. O filme reitera esse motivo jogando 

habilmente com simbolismos, como no sonho em que Curtis é atacado por seu cachorro 

de estimação, cuja mordida ele sente mesmo depois de acordado. De acordo com 

Durand, há uma convergência entre a mordida canina e o temor ao tempo avassalador. 

“Cronos aparece aquí con la cara de Anúbis, del monstruo que devora el tiempo humano 

o ataca, incluso, a los astros que miden el tiempo”.29  

A ameaça do tempo em Take Shelter vem sempre do céu, em forma de uma 

densa tempestade que contamina o entorno de Curtis. De modo semelhante, símbolos 

relacionados à água e à tormenta também saem do mundo dos sonhos para a realidade 

em The Last Wave (Peter Weir, 1977). Na produção australiana, o advogado David 

Burton (Richard Chamberlain) tem uma série de sonhos envolvendo água abundante e 

símbolos aborígenes, enquanto uma chuva torrencial castiga a cidade. Sua atuação em 

um caso de assassinato, que pode ter sido levado a cabo por magia tribal, o aproxima do 

universo místico aborígene, levando-o a crer que suas visões são premonitórias.   

Em seu Dicionário de Símbolos, Jean Chevalier associa a tormenta à cólera 

divina, podendo significar as calamidades vingadoras perpetradas por Deus. Por outro 

lado, do caos gerado pela tormenta, também pode desdobrar-se a ação criadora: “En la 

tormenta aparecen los grandes comienzos y los grandes fines de épocas históricas: las 

revoluciones, los nuevos regímenes, el tiempo escatológico, el Apocalipsis. Los dioses 

creadores y organizadores del universo son dioses de la tormenta (…)”.30  

28 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas del imaginario. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004. Pág. 185.  
29 Ibid. Pág. 91. 
30 CHEVALIER, Jean. Diccionario de los Símbolos. Barcelona: Herder, 1986. Pág. 1001. 
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Perturbado por seus sonhos, Burton encontra respostas na mitologia aborígene, 

com a ajuda de Chris Lee (David Gulpilil), que o inicia na mística tribal. O grande 

momento de revelação do filme é quando Burton se descobre um mulkurul, uma antiga 

divindade que se manifesta em pessoas de poder espiritual incomum. Enquanto Chris 

Lee valoriza os mistérios tribais em seus enigmáticos ensinamentos, o esclarecimento 

objetivo sobre o que se passa com Burton vem justamente de uma antropóloga branca: 

ela explica a Burton que mulkurul manifesta-se por meio das pessoas em fins de ciclos, 

quando a “natureza deve renovar-se a si mesma”. “Each cycle ends with an apocalypse 

of some kind”, ela revela, “And then there is a rebirth.”      

A crença ancestral na natureza como algo vivo e na destruição como princípio 

para a renovação dá base à jornada espiritual de Burton, que, em seus sonhos, sempre vê 

uma figura aborígene no meio da tempestade. Curtis, por outro lado, não consegue 

enxergar nada além da sinistra massa de nuvens negras. Os esclarecimentos que busca 

estão em livros sobre doenças mentais, por conta própria. Não há guia, muito menos a 

ideia de que exista algum fundo de espiritualidade em seus pesadelos. Há apenas o 

horror diante da incerteza. Ao contrário de The Last Wave, que entende a natureza como 

entidade cíclica, em Take Shelter, não há compreensão: a natureza aparece como o 

Outro ameaçador e “o que era princípio de vida, transforma-se em princípio de 

morte”31.  

 

 
 

Em cada filme, os protagonistas encaram seus pesadelos de maneiras muito 

diferentes. Burton determina-se a desvendar o segredo aborígene, manifestado em seu 

inconsciente por meio de símbolos. Ao final do filme, descobre que sonhava com 

acontecimentos determinados há muito tempo: cada sinal – a chuva de petróleo, as 

visões de inundação e a enorme onda – estão gravados nas paredes sagradas do 

santuário aborígene urbano. Em momento algum, Burton trabalha no sentido de impedir 

31 CABRERA, Julio. Op. Cit. Pág. 116.  
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a catástrofe ou proteger sua família. A jornada de autodescoberta é o mais importante. 

Curtis por outro lado, concentra toda sua energia em salvar a família, sem ao menos 

tentar compreender o que acontece, seguindo a inclinação para a ação do herói diurno. 

A introspecção de Burton e a disposição combativa de Curtis colocam os dois 

protagonistas em regimes de imagem opostos. Para Gilbert Durand: “El héroe solar 

siempre es un guerrero violento, y en esto se opone al lunar, que, como veremos, es un 

resignado. En el héroe solar, más que su sumisión a un destino, lo que más cuenta son 

las hazañas”.32 

Além da tormenta, outros motivos celestes recorrentes nos sonhos e alucinações 

de Curtis são bandos de pássaros em estranhas formações, raios e estrondo de trovões 

ainda que não haja nenhuma nuvem no céu. Este último também aparece no prólogo de 

The Last Wave, pouco antes de uma bizarra tempestade de granizo. 

 

 
 

Curtis encara o céu constantemente. Para o herói solar, a ameaça não cessa, 

como explica Durand: “Del mismo modo, las grandes divinidades uranianas siempre 

están amenazadas y, por lo tanto, en constante alerta. Nada es más precario que un 

cima”33. No entanto, contrariando a tendência à verticalidade e à ascensão (contra a 

queda) das figuras solares, a obsessão de Curtis é por enterrar-se no solo, já que é do 

alto que vem a ameaça. Ele constrói para si um abrigo, uma espécie de gruta forjada por 

suas próprias mãos.   

32 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 165. 
33 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 165.  
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A gruta de Curtis é obra humana, já que a natureza não é mais confiável. No 

entanto, esses dois tipos de cavidades no solo compartilham o mesmo princípio de 

refúgio, que de acordo com Bachelard, sugere a retomada de controle de um mundo, 

satisfazendo todas as nossas expectativas de segurança - ainda que o esconderijo seja 

precário34.  

Entretanto, no momento em que a gruta é usada no filme – durante uma 

tempestade natural, que não se compara à força violenta que aparece nos pesadelos de 

Curtis –, ela é percebida como produto da paranoia do protagonista e, de refúgio, passa 

a ser uma tumba da qual a família não pode escapar. O pai protetor, por um instante, 

transforma-se em algoz ao bloquear a saída. Em sua neurose, ele acredita que a 

existência no abrigo debaixo da terra é a única possível. Segundo Bachelard, no interior 

da gruta, dissolve-se a oposição entre vida e morte: 

Por el inconsciente se establece un orden de verosimilitud que debilita toda 
apariencia de paradoja. La dialéctica de la vida y de la muerte es entonces 
sofocada en beneficio de un estado sintético. El héroe sepultado vive en las 
entrañas de la Tierra, con una vida lenta, soñolienta, pero eterna35. 
 

A concepção do refúgio como primeira e última morada, converte a gruta ao 

mesmo tempo em imagem de maternidade e de morte, ressalta o autor. Esse desejo de 

enterrar-se, de retorno à “tumba que prepara a Terra-Mãe”36, revela uma insuspeita 

afinidade do protagonista com o regime noturno da imagem. É neste momento do filme 

em que a temida queda, é eufemizada em descenso anelado. No entanto, essa lenta 

entrega do protagonista à profundidade da terra não dura muito. Ao final, ele se vê 

removido da gruta protetora para ser confrontado uma última vez com seu pesadelo a 

céu aberto.   

34 BACHELARD, Gaston. La tierra y las ensoñaciones del reposo. México: Fondo de Cultura Económica, 
2006. Págs. 210 - 211.  
35 Ibid. Pág. 233. 
36 Ibid. Pág. 231. 
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O hermetismo da gruta de Curtis reforça a impossibilidade de elevação no 

universo desolado e fatalista do protagonista. Se opõe completamente à arquitetura 

ruinosa que Andrei Tarkovski usa em Nostalgia (1983) como maneira de aproximar o 

terrestre e o transcendente. No filme, o poeta russo Andrei Gorchakov (Oleg 

Yankovskiy), em viagem pela Itália, encontra-se com Domenico (Erland Josephson), 

que por sete anos manteve sua família aprisionada dentro de casa à espera do fim do 

mundo.    

Os amplos espaços que compõem os cenários do filme são uma espécie de limbo 

entre dentro e fora. A casa de Domenico, que já foi tão impenetrável quanto o abrigo de 

Curtis, agora aparece infiltrada pela água, invadida pela natureza. Trata-se de uma 

construção que não mais se presta a sua função original de oferecer proteção contra as 

intempéries. Pelo contrário, se deixou corroer pelo tempo, ao ponto de tornar-se 

praticamente inabitável. De acordo com Nariman Skakov: “The idea of a building as a 

shelter that protects humans from nature’s elements is undermined: the inside-outside 

binay is dismantled.”37 

 

 
Nessas ruínas, no entanto, existe uma promessa de renovação, apesar de sua 

decadência. Acontece que o apocalipse tarkovskiano nunca é final, mas aproxima-se do 

conceito de revelação do livro bíblioco de João de Pátimos, a qual Skakov define como 

a comunicação de conhecimentos especiais por meios divinos ou sobrenaturais. Ainda 

que seja visto como louco pelas pessoas da região, Domenico carrega consigo uma 

verdade compreensível somente para Gorchakov. Dessa maneira, as construções abertas 

de Tarkovski, melancolicamente habitadas por Domenico, são como templos capazes de 

unir o mundano e o celestial:  

In Nostalghia the viewer witnesses, in Hamid Nacify’s words, ‘the action of 
water and time on the physical world as they gradually decay, erode, and 
transform it from a structure into a ruin, from culture into nature’. Gorchakov, 

37 SKAKOV, Nariman. The cinema of Tarkovsky: labyrinths of space and time. London; New York: I.B. 
Tauris, 2012. Pág. 185.  
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who in the planning stages of the film was an architect, is an explorer of ruins, 
while Domenico inhabits them. The ruined edifice is a symbol of decay, but it 
also contains within it the possibility of future revival.38  
 

O abrigo de Curtis, por outro lado, encerra somente medo e paranoia. Em sua 

obsessão, ele esforça-se por fazer sua prisão o mais compacta possível. Se em Tarkovski 

a natureza é uma manifestação da espiritualidade que envolve os personagens, cuja 

força atesta a permanência da vida, em Take Shelter, ela é alteridade que traz a morte.  

 

2.4. A beleza na morte 

Em Melancolia nos aprofundamos no regime noturno da imagem. A segunda 

parte do filme de Von Trier ilustra perfeitamente o processo de eufemização que 

substitui as antíteses do regime diurno. Aqui não há mais a oposição ferrenha aos 

efeitos do tempo, nem com relação às trevas:  

El régimen heroico de la antítesis va a ser remplazado por el régimen pleno del 
eufemismo. No sólo la noche remplaza al día, sino aun, y sobre todo, a las 
nefastas tinieblas. Cuando estudiamos las tenebrosas caras del tiempo, ya 
verificamos la tendencia progresiva a la eufemización de los terrores brutales y 
mortales en simples temores eróticos o carnales.39 
 

A relação de Justine com os elementos se dá de maneira íntima, não conflituosa. 

Ela não se confronta com a catástrofe, tentando remediá-la. Pelo contrário, a ideia de 

destruição iminente não incomoda a protagonista, que conforta-se em meio a uma 

natureza definhante. A natureza em Melancolia é dotada de uma beleza fúnebre, 

evanescente, com a valorização da fria luz azul do planeta, bem como do verde 

profundo e úmido da vegetação. O efeito de câmera lenta do prólogo atribui à natureza 

uma viscosidade, que torna a água do córrego mais densa, transforma a grama em 

matéria movediça e dá aos galhos das árvores uma elasticidade sobrenatural para 

agarrarem-se à Justine.  

A beleza mórbida no filme de von Trier nos remete ao estudo que Bachelard faz 

da obra de Edgar Allan Poe. O autor explica o significado do verde sombrio nas 

imagens criadas pelo poeta norte-americano:  
La muerte del valle y de las aguas no es en Poe un romántico otoño. No está 
hecha de hojas muertas. Los árboles no se ponen amarillos. Apenas si las hojas 
pasan de un verde claro a un verde sombrío, a un verde material, a un verde 
cargado, que es, según nos parece, el color fundamental de la metapoética de 
Edgar Poe. Las tinieblas mismas tienen a menudo en la visión de Poe, este color 

38 Ibid. Pág. 185. 
39 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 200.   
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verde: "Los ojos seráficos han visto las tinieblas de este mundo: ese verde 
grisáceo [that greyish green] que la Naturaleza prefiere para la tumba de la 
Belleza" (Al Aaraaf) (…) Es la muerte decorada con los colores de la vida40. 

 

Também em von Trier a cor verde e a escuridão estão relacionadas. Em um dos 

momentos mais belos e perturbadores do filme, Claire, que contempla o céu noturno 

iluminado pela Lua e por Melancolia, surpreende-se ao avistar Justine caminhando, 

como que hipnotizada pela serenidade gélida do planeta. Claire segue a irmã para 

descobri-la nua, deitada sobre a folhagem junto ao córrego, expondo seu corpo ao astro 

mortífero. A sensualidade nos gestos de entrega da personagem – entrega à luz, entrega 

ao solo que a acomoda – aproxima Justine da imagem da ninfa em sua intimidade com 

os elementos naturais.   

 

 
 

Aqui, a personagem de Kirsten Dunst se coloca em condição de vulnerabilidade 

com relação ao ambiente, que difere completamente da terrível natureza absorvedora de 

Anticristo (Lars von Trier, 2009). Durante uma sessão de hipnose com o marido, vivido 

por Willem Dafoe, a personagem de Charlotte Gainsbourg visita o bosque de Éden, 

local que a aterroriza. Aqui também o efeito radical de câmera lenta confere viscosidade 

ao ambiente (“It’s like walking through mud”, relata Ela). No entanto, em Anticristo, 

von Trier substitui a melancolia pelo horror diante do Outro.  

Os planos abertos, que diminuem a personagem diante do cenário sombrio e 

enevoado, reforçam a ideia de isolamento. A mulher percorre o bosque enfeitiçado, 

40 BACHELARD, Gaston. El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2003. Págs. 100 -101.  
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vigiada pelas criaturas que ali habitam. Ao caminhar lentamente pela mata 

ensombrecida, Ela observa que, naquele local, a escuridão chega mais cedo, as águas 

correm sem ruído e os troncos das árvores apodrecem vagarosamente. A princípio, a 

personagem não se harmoniza com seu entorno, mas sente repugnância diante dele.  

 

  

  
No momento em que a mulher se permite contato com o entorno, ela deita-se na 

grama e o marido ordena: “I want you to melt into the green. Don’t fight it. Just turn 

green.” Diferentemente do momento de entrega de Justine em Melancolia, aqui a 

natureza dissolve o corpo da personagem de Gainsbourg. Ou seja, em Anticristo, 

entregar-se à natureza é ser devorado por ela.  
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3. Loucura e negatividade 

Nesse capítulo, discuto a maneira com que os transtornos mentais dos protagonistas 

de Melancolia e Take Shelter – respectivamente, a depressão e a esquizofrenia – são 

trabalhados como motivo apocalíptico nos filmes. Dentro dessa proposta, o horizonte 

negro concebido por Mark Rothko (1903 – 1970) em suas últimas obras – ele mesmo 

assolado pela depressão e pela paranoia – parece ilustrar, em cores densas e inquietas 

pinceladas, a enorme sombra que os protagonistas projetam sobre o mundo. Antes de 

suicidar-se, o pintor produziria ainda uma última série de pinturas em que trabalha o 

preto sobre o cinza (1969 – 1970). Melancólicos e herméticos, esses trabalhos em 

acrílico já não tinham o caráter luminoso associado às suas pinturas a óleo. Próximo de 

sua morte, a depressão que sempre atormentou o artista agravou-se, assim como seu 

estado de saúde, após um aneurisma da aorta. O aspecto apocalíptico dessa série não 

tem a ver somente com o tema sombrio que Rothko desenvolve com as cores, mas 

também com o ponto sem retorno que tais pinturas representam em sua trajetória. Ao 

analisar cronologicamente as obras do artista, é possível detectar uma lógica que o leva 

em direção à simplicidade de formas: das pinturas surrealistas de temas mitológicos, da 

época da Segunda Guerra Mundial, até sua fase madura, em que busca expressar a 

complexidade das emoções humanas por meio das cores. Trabalhando o preto e o cinza, 

Rothko atingiu um nível de simplificação que acabou por aprisioná-lo: 
En los últimos tiempos, Rothko parecía haber perdido la inspiración y la pasión. 
Sus últimas obras las pintó sobre papel y lienzo con colores acrílicos de 
tonalidad mate; eran trabajos rígidos, oscuros y herméticos, y parecían haber 
perdido toda la fuerza sensual que hacía posible un diálogo vivo entre 
espectador y cuadro.  Parecían reflejar lo que sentía en su interior más profundo: 
desánimo, depresión, frustración, melancolía y soledad.41  
 

De acordo com Lee Saldes, as últimas telas de Rothko foram descritas como 

“ominosas”, convergindo uma sensação de “fatalidade iminente”. Porém, ele explica, as 

pinturas também representaram uma renovação para o artista, que praticamente havia 

esgotado sua gama de cores: 
But there is little question, no matter what the reactions they inspired, that for 
Rothko, these new works represented a kind of a renewal (...). He painted some 
twenty different blacks on greys. Like the chapel murals, these paintings would 
affect viewers with their awesome sense of finality (...)42    

 

41 BAAL-TESHUVA, Jacob. Mark Rothko 1903-1970: cuadros como dramas. Madrid: Taschen, 2007. Pág. 
86.  
42 SALDERS, Lee. The Legacy of Mark Rothko. New York: Da Capo Press, 1996. Pág. 84.   
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Antes da série, Rothko havia concluído os murais que fariam parte da Houston 

Chapel, trabalho comissionado pelos colecionadores John e Dominique de Menil. Aqui 

as 14 telas que compõem a capela ecumênica, inaugurada um ano após sua morte, já 

apresentavam uma composição mais sombria, como observa Jacob Baal Teshuva: “En 

la capilla sin ventanas, los oscuros murales parecen reflejar la melancolía y la soledad 

que Rothko experimentó de modo creciente durante sus últimos años de vida. Era como 

si hubiese ido alejando del mundo.”43  

Com a série em preto e cinza, o artista completa seu movimento em direção à 

introspecção total. Em sua incrível simplicidade, as telas evocam um sentido de 

isolamento melancólico profundo. As paisagens opressivas e nebulosas de Friedrich 

parecem antecipar a dissolução da forma em Rothko, especialmente nessa fase final. As 

cores não mais transluzem como em seus trabalhos em óleo; o observador é confrontado 

com uma opacidade que - embora torne as pinturas mais herméticas - não impede a 

dispersão da negatividade ali condensada.  Ainda que o campo em negro pareça sólido e 

compacto, a massa cinza agita-se em pinceladas visíveis na parte inferior do quadro, 

convergindo uma inquietação própria de desgraça iminente, da premonição de algo 

terrível e inevitável. Se podemos falar em uma dimensão de tempo na tela de Rothko, 

trata-se de um tempo prestes a esgotar-se, com o peso opressivo do preto sobre o cinza 

instável. As cores de luto aqui evocam não apenas um sentido de morte, mas de morte 

final.   

 

 

43 BAAL-TESHUVA, Jacob. Op. Cit. Pág. 75. 

33 
 

                                                           



 

 O preto opaco e compacto que cobre a parte superior da pintura nos remete à 

negatividade impenetrável que isola Justine de seu entorno em Melancolia, enquanto o 

cinza, tempestuoso e convulso, nos transmite o sentimento de agitação que move Curtis 

ao longo de Take Shelter. O caráter trágico e fatalista, que se lê inclusive nas obras mais 

luminosas do artista, também remete ao universo apocalíptico desse estudo. Conforme 

observa o curador Peter Salz, no catálogo que acompanhava a exposição de Rothko no 

Museum of Modern Art, em Nova York, em 1961:  
(…)<<para celebrar la muerte de la civilización… los rectángulos abiertos por 
sus bordes recuerdan las llamas de un fuego ardiente o evocan las entradas a las 
tumbas que en cierto modo representan el portal de acceso a los lugares de 
reposo de los muertos en las pirámides egipcias, tras los cuales los escultores 
mantenían a los reyes “vivos” en su ka para toda la eternidad. Pero 
contrariamente a las puertas de las moradas de los muertos, que tenían por 
objeto excluir a los vivos del centro del poder absoluto y sobre todo de la 
muerte de los ciudadanos de rango más elevado, estas pinturas - sarcófagos 
abiertos - se atreven a exhortar al espectador, de modo casi melancólico, a 
entrar en su círculo orifico; su tema podría ser la muerte y la resurrección en la 
mitología clásica no cristiana…>>44 

 

Os últimos quadros do artista, no entanto, focam-se na morte como fronteira 

final, sem prefigurar uma promessa de renovação além da terrível massa negra, 

convergindo o sentido de negatividade que reina nos universos de Melancolia e Take 

Shelter. 

 

 

 

3.1. A “noite do mundo” hegeliana 

 

“The human being is this night, this empty nothing, that contains everything in its 

simplicity - an unending wealth of many representations, images, of which none 

belongs to him - or which are not present. This night, the interior of nature, that exists 

here - pure self - in phantasmagorical representations is night all around it, in which 

here shoots a bloody head - there another white ghastly apparition, suddenly here before 

44 BAAL-TESHUVA, Jacob. Op. Cit. Pág. 66.  
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it, and just so disappears. One catches sight of this night when one looks human beings 

in the eye - into a night that becomes awful.”45  

G.W.F. Hegel 

Zizek argumenta que o parágrafo sobre “a noite do mundo” de Hegel se refere 

ao poder negativo da imaginação, que decompõe e dispersa a realidade contínua em 

uma indistinta multidão de objetos fantasmagóricos e fragmentados. Esse é o imenso 

poder destrutivo da imaginação:  

Ultimately, imagination stands for the capacity of our mind to dismember what 
immediate perception puts together, to 'abstract' not a common notion but a 
certain feature from other features. To 'imagine' means to imagine a partial 
object without its body, a colour without its shape, a shape without a body: 'here 
a bloody head - there another white ghastly apparition'. This 'night of the world' 
is thus transcendental imagination at its most elementary and violent - the 
unrestrained reign of the violence of imagination, of its 'empty freedom' which 
dissolves every object link, every connection grounded in the thing itself (...). 46 

Em última instância, não é a pura “violência da imaginação” que 

experimentamos diante dos quadros de Rothko? A própria “cor sem sua forma” (ou 

mesmo a “forma sem corpo”) é o motivo constante do artista para expressar uma 

miríade de sensações. Disse Rothko: “Sólo me interesa expresar las emociones humanas 

más elementales. La tragedia, el éxtasis, la fatalidad del destino y cosas así.”47 Sua ideia 

de clareza era “a eliminação de todos os obstáculos entre o pintor e a ideia e entre a 

ideia e o observador.”48 Pode-se dizer que em sua última série ele consegue exatamente 

isso, aos expressar tais emoções com um minimalismo impressionante. Aqui a pintura 

vai além da representação do fim; com a redução extrema dos códigos visuais, ela 

parece encerrar o estado de morte em si mesma.   

O caos de sentidos e emoções contidas nas pinturas de Rothko remetem 

justamente ao estado pré-ontológico que Zizek associa à “noite do mundo”:   

The pre-onthological is the domain of the 'night of the world' in which the void 
of subjectivity is confronted by the spectral proto-reality of 'partial objects', 
bombarded with these apparitions of le corps morcelé. What we encounter here 
is the domain of pure, radical fantasy as pre-temporal spatiality.49 

45 HEGEL, G.W.F., Jaener realphilosophie. Citado em: ZIZEK, Slavoj. The ticklish subject: the absent centre 
of political ontology. Londres: Verso, 2000. Págs. 29 - 30. 
46 ZIZEK, Slavoj. The ticklish subject: the absent centre of political ontology. Londres: Verso, 2000. Pág. 
30.  
47 BAAL-TESHUVA, Jacob. Op. Cit. Pág. 57. 
48 GOLDING, John. Caminos a lo absoluto: Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko y 
Still. Madrid: Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, 2003. Pág. 219.  
49 ZIZEK, Slavoj. Op. Cit. Pág. 63. 
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Esse capítulo concentra-se no poder perturbador da imaginação – e sua 

capacidade de despedaçar a realidade palpável. Essa realidade precisa ser destruída para 

que surja, a partir do caos pré-ontológico de fragmentos espectrais, a subjetividade. Para 

Zizek:  
Consequently, what one should bear in mind is that, for the object to be ‘born 
out of the I’, it is necessary, as it were, to start with a clean slate - to erase the 
entirety of reality in so far as it is not yet ‘born ou of the I’ by passing through 
the ‘night of the world’. This, finally, brings us to madness as a philosophycal 
notion inherent to the very concept of the subjectivity.50 

 

A imaginação destruidora está ligada à noção de loucura de acordo com Hegel. 

O filósofo concebe a insanidade como um ato de contração violento, que corta as 

conexões do sujeito com a externalidade e “nega todo ser fora dele mesmo”51. O 

transtorno mental tem um valor premonitório para Justine e Curtis. É a suposta 

insanidade que os permite ver a destruição iminente, ao contrário dos demais 

personagens. E a abordagem subjetiva dos diretores aproxima o espectador dessa 

dimensão interior dos protagonistas, na qual a realidade aparece destroçada. De acordo 

com Zizek, o imaginário do romantismo – destacado em Melancolia – dotou a loucura 

com a capacidade de fazer surgir a “normalidade” genuína: 
Uno de los lugares comunes sobre el romanticismo es decir que señala la locura 
como el fundamento positivo de la <<normalidad>>: la locura no es ya una 
deformación secundaria y accidental de la normalidad, sino que la normalidad 
misma es más bien (por citar a Schelling) locura reconducida/regulada. El 
romanticismo anuncia, pues, claramente la tesis freudinana de que lo 
<<patologico>> contiene la clave de lo <<normal>>.52 

 

No caso de Justine, von Trier dota a personagem de um tipo de clarividência, 

uma sabedoria sobrenatural que a coloca em um nível de conhecimento superior ao de 

sua família. Em sua loucura, ela encara o fim do mundo com serenidade.  

Por outro lado, a suposta esquizofrenia de Curtis em Take Shelter, poderia ser 

usada como estratégia para lidar com as ansiedades do mundo atual, segundo Patricia 

Pisters. Considerando o estado caótico da atual era da informação, a autora defende a 

50 ZIZEK, Slavoj. Op. Cit. Pág. 34. 
51 ZIZEK, Slavoj. Op. Cit. Pág. 34.  
52 ZIZEK, Slavoj. Lacrimae rerum: ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Op.Cit. Pág. 233.  
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loucura como forma de resistência “contra as estruturas insuportáveis da vida, tanto da 

vida privada, como da vida coletiva (geopolítica)”53:  
Chaos is the enemy but it can also be your best friend. And therefore it can also 
function as a defence against the madness of capitalism that increasingly plays 
on our brain screen. So here we see emerging more explicitly the idea (...) that 
insanity, schizophrenia or schizoid mind can be a form of “mad but lucid” 
insight into the resistance against the contemporary world.54 
 

Em Take Shelter, no entanto, o fim chega antes do entendimento para Curtis. Ao 

contrário de Justine que intui e aceita a devastação, a Curtis não é permitida a lucidez 

plena. Seguindo a lógica esquizoide do confrontamento, ele prepara-se para uma 

batalha, fixando toda sua energia na construção de um abrigo que ao final será inútil. 

A seguir, discorro sobre o processo de formação da subjetividade de Justine, que 

passa pela “noite do mundo” hegeliana. Também destacarei algumas características do 

padrão de comportamento esquizofrênico de Curtis: a motivação excessivamente 

analítica de suas ações, bem como a desproporcionalidade ameaçadora que adquire o 

ambiente externo.      

 

3.2. A Ofélia de von Trier 

No prólogo de Melancolia, von Trier evoca uma figura específica para ilustrar o 

desejo de morte de Justine: vestida de noiva, com seu buquê entre as mãos, ela se deixa 

levar pelas águas do córrego, tal qual Ofélia. A personagem shakespeariana é uma 

representação visual clássica da loucura feminina. Na verdade, o plano é uma referência 

à famosa obra do inglês John Everett Millais (1829 – 1896):  

 

  
 

53 PISTERS, Patricia. “Madness, miracles, machines: living in a delirious world without walls”. Em: DE 
BOEVER, Arne; NEIDICH, Warren. Psychopathologies of Cognitive Capitalism, Part One. Berlin: Archive, 
2013. Pág. 178. 
54 Ibid. Págs. 176 e 177.  
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Jane E. Kromm explica que as imagens de Ofélia começaram a proliferar em 

1780, quando as encenações de Hamlet passaram a ser frequentes. A personagem de 

Shakespeare foi levada à loucura pelo luto, após saber que o pai, Polônio, foi 

assassinado por Hamlet, seu pretendente. O momento do suicídio de Ofélia acontece 

fora de cena, mas é relatado de maneira evocativa pela rainha Gertrude. A personagem 

ressalta a passividade de Ofélia diante da morte, relatando que, enquanto se afogava, 

parecia não tomar consciência do que se passava. Ela flutuava na água, graças ao seu 

vestido, como “criatura ali nascida e feita para aquele elemento”, cantando canções 

antigas, logo antes de afundar-se para sua morte lamacenta. Segundo Kromm: 

Portrayals of Ophelia as a sufferer from love melancholy include elements 
ranging from the naive to the knowledgeable - the innocent flower girl to the 
close-to-nature erotomaniac. The seemingly contradictory yet always sexualized 
elements within this range derive in part from the poetic imagery of the goddess 
Flora.55 

 

Bachelard explica que a água é a substância da morte mais feminina, justificando 

as evocações da imagem de Flora nas representações de Ofélia. Trata-se de um convite 

a um tipo de “morte especial”: “El agua es el elemento de la muerte joven y bella, de la 

muerte florecida y, en los dramas de la vida y de la literatura, es el elemento de la 

muerte sin orgullo ni venganza, del suicidio masoquista”56.  

Millais capta em sua pintura o sentido de paz e a graciosidade na morte de 

Ofélia, cujo túmulo é absolutamente bucólico. Ela ainda conserva os restos de suas 

grinaldas entre os dedos, enquanto algumas flores cobrem parte de seu corpo, e o 

vestido, convertido em mortalha cinzenta, parece feito da mesma substância do rio. A 

55 KROMM, Jane E. The feminization of madness in visual representation. Feminist Studies, Vol. 20, 507-
535. Feminist Studies, Inc., 1994. Pág. 513.  
56 BACHELARD, Gaston. El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia. Op. Cit. Pág. 
128.  
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jovem tem os braços abertos, o olhar arrebatado, fixado em um plano superior, e, com 

as palmas das mãos voltadas para cima, entrega-se à morte. Podemos entender esses 

gestos como sinal de uma espiritualidade, um sentimento de transcendência que não 

existe no universo de Melancolia. 

A Ofélia encarnada por Kirsten Dunst aparece no plano em uma postura mais 

rígida: os olhos fechados não buscam as alturas e as mãos entrelaçadas sobre o corpo 

com o buquê de flores sugerem um cadáver – ao contrário da Ofélia de Millais, que 

ainda parece cantar. A materialidade do cadáver se opõe à ideia de transcendência 

espiritual: é o caráter final da morte em Melancolia. A escolha de von Trier por essa 

releitura visual da morte aquática de Ofélia em seu prólogo tem função alegórica, ao 

evocar um tipo de morte feminina, desejada. 

A Ofélia de von Trier, recém-casada, leva uma aliança na mão esquerda, ou seja, 

não tem a inocência da Ofélia shakespeariana, que morre antes de suas bodas. Outra 

diferença fundamental é que ao contrário da personagem de Shakespeare, levada à 

loucura pelo pesar, Justine não tem sentimentos de luto pela humanidade. “The Earth is 

evil”, ela conclui. “We don’t need to grieve for it.” Sua “insanidade” vem de um 

sentimento oposto: a resignação fria com que encara o extermínio da vida na Terra, a 

qual ela considera perniciosa. A incapacidade de Justine de lamentar a aniquilação da 

vida denota a profunda ruptura entre mundo interno e mundo externo, que deve perecer. 

Julia Kristeva, ao relatar o caso de uma paciente depressiva, Helène, descreve uma 

sensação de imobilidade total do corpo e da mente, e de “dissociação irremediável” 

entre ela e os demais: 
Ausencia de sensaciones, pérdida del dolor o vaciamiento de la pena: un 
embotamiento absoluto, mineral, astral, acompañado sin embargo de la 
percepción, casi física, de que ese «estar muerta»  - por más físico y sensorial 
que fuese - era a la vez una nebulosidad de pensamiento, una imaginación 
amorfa, una representación confusa de alguna impotencia implacable.57   
 

É significativo que a autora caracterize o sentimento de embotamento da 

paciente como um tipo de “morte oceânica” que engolia o mundo e a própria pessoa de 

Helène em uma passividade paralisante: “Ese océano letal podía instalarse durante días 

o semanas enteras, sin interés ni acceso a ninguna exterioridad”58. Bachelard esclarece 

que a água é um elemento de natureza melancólica: “Al estar tan fuertemente ligadas al 

agua todas las interminables ensoñaciones del destino funesto, de la muerte, del 

57 KRISTEVA, Julia. Op. Cit. Pág. 66.    
58 KRISTEVA, Julia. Op. Cit. Pág. 66. 
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suicidio, no hay que asombrarse de que el agua sea para tantas almas el elemento 

melancólico por excelencia. Más exactamente, empleando una expresión de Huysmans, 

el agua es el elemento melancolizante”59. 

Essa melancólica “morte oceânica” que invade e embota o sujeito em relação 

aos estímulos externos nos remete à passagem pela ‘noite do mundo’, o enfrentamento 

necessário com a negatividade absoluta, do qual nascerá o universo simbólico.    

 

3.3. Melancolia devoradora 

Em entrevista à época de lançamento de seu filme, Lars von Trier ressaltou a 

importância da ideia de “devoramento” para o encontro entre Melancolia e a Terra: 

“And it was very poignant that it should not just be a collision between two planets, but 

that Melancholia should devour the Earth.”60 Acontece que Justine deseja ser devorada. 

A deglutição, a intimidade digestiva, está relacionada ao descenso que, na lógica de 

eufemização, substitui a temida queda. De acordo com Durand: “Si la ascensión es un 

llamado a la exterioridad, a un más allá de lo carnal, el eje del descenso es un eje 

íntimo, frágil y mullido. El retorno imaginario siempre es un ‘regreso’ más o menos 

cenestésico y visceral (…)”.61    

 

  
 

O movimento digestivo do devoramento implica a transformação daquilo que é 

devorado, por meio da destruição, do despedaçamento - ao contrário do engulimento 

que não causa deterioração do objeto, mas “com muita frequência até valoriza ou 

sacraliza”.62 Não por acaso, o planeta associado à melancolia é Saturno – ou Cronos, 

titã devorador dos próprios filhos. Freud também alude à ideia de devoramento ao 

59 BACHELARD, Gaston. Op. Cit. Pág. 141. 
60 THORSEN, Nils. Longing for the end of all. Acesso em 3 de maio de 2014 em: 
http://www.melancholiathemovie.com/#_interview.  
61 DURAND, Gilbert. Op. Cit.  Pág. 209. 
62 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 214.  
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explicar a maneira com que o ego incorpora o elusivo objeto da perda que causa a 

melancolia: “The ego wants to incorporate this object into itself, and, in accordance 

with the oral or cannibalistic phase of libidinal development in which it is, it wants to do 

so by devouring it.”63 

Ao enumerar as características que se relacionam à bile negra (ou melancolia), 

Agamben destaca a influência saturnina nesse humor e suas consequências destrutivas:  
In medieval humoral cosmology, melancholy is traditionally associated with the 
earth, autumn (or winter), the dry element, cold, the north wind, the color black, 
old age (or maturity); its planet is Saturn, among whose children the 
melancholic finds himself with the hanged man, the cripple, the peasant, the 
gambler, the monk, and the swine herd.64 
 

Ao conceber o planeta Melancolia, von Trier projeta em um colossal corpo 

celeste azulado todo o potencial devorador de Saturno, diante do qual, a Terra aparece 

diminuta. Se por um lado, a melancolia saturnina é devastadora, por outro, ela pode 

conduzir a um estado de conhecimento transcendental obtido por meio da introspecção: 

(...) the rehabilitation of melancholy went hand in hand with an ennobling of the 
influence of Saturn, which the astrological tradition associated with the 
melancholic temperament as the most malignant of planets, in the intuition of 
polarized extremes where the ruinous experience of opacity and the ecstatic 
ascent to divine contemplation coexisted alongside each other. In this context, 
the elemental influence of the Earth and the astral influence of Saturn were 
united to confer on the melancholic a natural propensity to interior withdraw 
and contemplative knowledge.65  

O gesto extremo de recolhimento do indivíduo, associado à melancolia feminina, 

bem como a intensidade do devoramento saturnino, que transforma a matéria por meio 

da fragmentação, nos traz de volta ao estado pré-ontológico das coisas, à “noite do 

mundo”. Para que o sujeito possa passar por ela, nos diz Zizek, é necessário um gesto 

introspectivo radical, que rompa as ligações entre indivíduo e mundo exterior. Nesse 

caso, se desfaz a relação causal dos acontecimentos, sendo que o próprio sujeito é a 

brecha que separa causa e efeito da realidade perceptível em favor de um estado de caos 

cognitivo:     

En otras palabras, ¿qué es esta depresión femenina que suspende el lazo causal, 
la conexión causal entre nuestros actos y los estímulos externos, sino el gesto 
fundante de la subjetividad, el acto de libertad primordial, por el cual 
rechazamos nuestra inserción en el nexo de causas y efectos? El nombre 

63 FREUD, Sigmund. “Mourning and Melancholia”. Em: STRACHEY, James. The standard edition of the 
complete psychological works of Sigmund Freud. Vol XIV, 1914-1916. London: The Hogarth press e The 
Institute of Psycho-Analysis, 1957. Págs. 249 - 150.  
64 AGAMBEN, Giorgio. Stanzas: word and phantasm in Western culture. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1993. Pág. 11. 
65 Ibid. Pág. 12. 
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filosófico para esta ‘depresión’ es negatividad absoluta, lo que Hegel llamó ‘la 
noche del mundo’, el retiro del sujeto en sí mismo. En síntesis, la mujer, no el 
hombre, es el sujeto par excellence. Y el lazo entre esa depresión, el retiro-en-
sí-mismo es el acto primordial de recogimiento, de mantenimiento de una 
distancia respecto de la indestructible sustancia vital, haciéndola aparecer como 
un destello repulsivo.66  

Durante o casamento, vemos Justine pouco a pouco separando-se do luminoso 

ambiente que a cerca. No início da segunda parte do filme, a personagem aparece 

afundada em sua própria interioridade. Sua apatia se manifesta em um nível físico e 

emocional. Ela não responde ao toque da irmã porque não há gestualidade que possa 

restaurar os laços com o mundo exterior. Ao afirmar categoricamente que a Terra é o 

único lugar em que existe vida, Justine aprofunda o sentimento de isolamento e 

finalidade do apocalipse. Na verdade, o desprezo que a personagem nutre pela vida – 

pela externalidade ou por tudo que não seja o “Eu” – se manifestou de maneira muito 

mais intensa e explícita no filme anterior de von Trier, Anticristo. Embora os dois 

filmes tratem da loucura como caminho para o nascimento do universo simbólico 

feminino, explorando motivos apocalípticos, Anticristo e Melancolia o fazem com 

abordagens totalmente distintas. Se em Melancolia, o apocalipse é um fenômeno de 

beleza e, ao final, de pacificação, Anticristo é todo o caos e violência que governam a 

“noite do mundo”.  

Ao chegar a Éden – bosque para onde o casal protagonista de Anticristo se retira 

–, Ela declara seu sentimento de repugnância com relação ao mundo exterior, enquanto 

as sementes de carvalho caem durante a madrugada inteira sobre o telhado da cabana. 

“The acorns fell on the roof then too”, ela diz. “They kept falling and falling, and dying 

and dying. And I understood that everything that was beautiful about Eden was perhaps 

hideous. Now I could hear what I couldn’t hear before: the cry of all the things that are 

to die.” Assim como Justine, a personagem de Gainsbourg só consegue enxergar morte 

na natureza – tanto a selvagem, quanto a humana. A conclusão a que chega a 

protagonista em Anticristo, na verdade, prefigura a aniquilação que conclui Melancolia. 

Enquanto, no primeiro filme, a energia (auto)destrutiva da personagem é engatilhada 

pelo luto pela perda do filho, em Melancolia, a negatividade de Justine está relacionada 

a um sentimento de ausência fantasmagórica, sem um alvo específico. Para Freud, o 

66 ZIZEK, Slavoj. Las metástasis del goce: seis ensayos sobre la mujer y la casualidad. Buenos Aires: 
Paidós, 2003. Págs. 185 - 187.  
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mecanismo melancólico relaciona-se tanto ao sentimento de luto, quanto ao processo de 

regressão narcisista. Agamben o interpreta da seguinte maneira:  

(...) in mourning, the libido reacts to proof of the fact that the loved one has 
ceased to exist, fixating itself in every memory and object formerly linked to the 
loved object, so melancholy is also a reaction to the loss of a loved object; 
however, contrary to what might be expected, such loss is not followed by a 
transfer of libido to another object, but rather by its withdraw into the ego, 
narcissistically identified with the lost object.67  

De acordo com Freud, no caso do luto, o mundo se torna pobre e vazio; para os 

melancólicos o próprio ego é esvaziado68. Agamben ressalta a característica espectral da 

melancolia tal como é descrita por Freud, referindo-se ao sentimento de perda 

imaginária experimentada pelo melancólico, cujo objeto é difuso:  
In his essay “Mourning and Melancholia” Freud barely hints at the eventual 
phantasmatic character of the melancholic process, observing that the revolt 
against the loss of the loved object can be so intense that a turning away from 
reality takes place, a clinging to the object through the medium of a 
hallucinatory wishful psychosis.69 
 

Em Anticristo, o luto pela morte do filho conduz a personagem de Charlotte 

Gainsbourg a uma dolorosa jornada ao interior de si mesma. A identificação genérica do 

casal – Ele e Ela – é adequada, já que os personagens resumem as características dos 

arquétipos feminino e masculino dentro do universo de von Trier: Ele, movido por uma 

racionalidade inescrutável; Ela, pura força emocional. Esse antagonismo básico que 

move as tramas do diretor aqui aparece em seu confrontamento mais visceral. O 

anonimato do casal só ressalta o caráter alegórico da fábula sombria de von Trier, que 

projeta nesse Éden pagão o interior monstruoso da protagonista.  

 

 

67 AGAMBEN, Giorgio. Op. Cit. Pág. 19.  
68 FREUD, Sigmund. Op. Cit. Pág. 246.  
69 AGAMBEN, Giorgio. Op. Cit. Pág. 22.  
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Em um primeiro momento o desesperado lamento da mulher dá lugar a um 

sentimento de repulsa à toda forma natureza, a qual ela considera maligna. Éden é 

povoado pelas “aparições horrendas”, características da noite do mundo hegeliana: um 

veado que ainda carrega a cria natimorta como se fizesse parte de seu corpo, a raposa 

demoníaca que devora as próprias entranhas e anuncia o reino do caos. Ao declarar-se 

“curada” do sentimento de pânico em relação ao bosque, Ela aceita sua passagem 

através da “noite do mundo”. Com isso a personagem se deixa possuir pela força 

destrutiva da natureza – tal qual as mulheres acusadas de bruxaria, séculos atrás. 

“Women do not control their own bodies”, ela afirma. “Nature does”.  

O capítulo seguinte do filme – intitulado “Despair (Gynocide)” – é marcado pela 

explosão de fúria do personagem feminino contra ela mesma e o marido, bem como o 

ápice do ritual de imolação desencadeado pela morte do filho. Em particular, a 

agressividade da protagonista busca destroçar a racionalidade empedernida representada 

pelo marido. Os personagens são consumidos pela violência da imaginação que domina 

a dimensão pré-simbólica. Zizek explica que essa violência pode ser analisada em dois 

níveis:  

(...) it is the violence of imagination itself (our senses are streched to their 
utmost and bombarded with images of extreme chaos), as well as the violence 
done to the imagination by Reason (which compels our faculty of imagination 
to exert all its powers and then to fail miserably, since it is unable to 
comprehend Reason). Every imagination is already violent in itself, in the guise 
of the tension between apprehension [Auffassung] and comprehension 
[Zusammenfassung]: the second, can never fully catch up with the first.70  

No universo de von Trier, a pura imaginação se rebela com violência contra a 

razão opressora e acaba sobrepujando-a – ainda que fisicamente a personagem de 

Gainsbourg pereça. O caráter destrutivo da imaginação ganha uma característica própria 

em Anticristo, se consideramos o discurso de gênero que permeia o filme. Ao retirar-se 

em Éden para concluir sua tese de doutorado sobre a história da violência contra a 

70 ZIZEK, Slavoj. The ticklish subject: the absent centre of political ontology. Op. Cit. Pág. 42. 

44 
 

                                                           



mulher, a personagem acaba incorporando os séculos de misoginia, revertendo-a em 

uma força de proporção apocalíptica, conforme analisa Linda Badley: 

Representing misogyny from both sides, Antichrist settles only as She, 
understanding female abjection all too well and pushed to the limit by 
masculine denial, internalizes and performs it on an apocalyptic scale, 
unleashing it (through reactive, ritualized male violence) once again throughout 
the world.71    

Ao final, a fogueira feita com o cadáver da mulher evoca os fantasmas femininos 

que habitam Éden e sabemos que a presença masculina ali é intrusa. Os corpos pálidos 

enchem o quadro em uma composição boschiana, que diminui a figura ferida do 

homem. No epílogo, dezenas de mulheres sem rosto passam por ele, repovoando o 

bosque. Para Badley, Anticristo culmina em uma celebração da energia primitiva da 

mulher:  

Thus read, the title supports the culminating vision of a pre-Christian, pagan 
Eden as, in the film’s final moments, hordes of glowing, faceless (but otherwise 
ordinary, sturdy European) women surround and move past him and nature is 
restored to benignly indifferent fecundity.72 

 

A mesma concepção pagã da natureza conectada à força primordial feminina 

existe em Melancolia. A frágil cabana construída com galhos por Justine e o sobrinho é 

o único ritual válido para a personagem diante do fim do mundo. Debaixo dos gravetos, 

as duas irmãs, forças conflituosas ao longo do filme, tornam-se uma só matéria no 

momento do impacto – o que, para von Trier, indica um final feliz. 

  

71 BADLEY, Linda. Lars von Trier. Urbana; Chicago; Springfield: University of Illinois Press, 2010. Pág. 149.  
72 Ibid. Pág. 149.  
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3.4. Excesso de realidade 

Em Take Shelter, quando os sonhos de Curtis começam a transformar sua 

realidade, ficam claros os sintomas da esquizofrenia em seu comportamento. De fato, o 

próprio protagonista reconhece sua propensão para o transtorno mental, devido ao 

histórico familiar – sua mãe teve de ser internada após abandoná-lo sozinho em um 

estacionamento. Ao fazer manifestar as visões apocalípticas de Curtis por meio de um 

padrão esquizofrênico, Jeff Nichols aprofunda a ambiguidade em seus pesadelos. 

No início do filme, as visões estão confinadas ao inconsciente do personagem, 

revelando-se por meio de sonhos, nos quais a tempestade apocalíptica é associada ao 

comportamento violento de seus conhecidos. A partir do momento em que o 

personagem começa a tomar remédios para tratar o sono inquieto, a tempestade passa a 

manifestar-se também em um nível consciente, em forma de alucinações. De acordo 

com Patricia Pisters, os sintomas da esquizofrenia podem ser “positivos” ou 

“negativos”:  

Positive symptoms include (paranoid) delusions, hallucinations (often auditory), 
thought disorder and incoherent verbal expression and bizarre behaviour (all 
related to a feeling of “too much” of everything, very energetic, frantic). 
Negative symptoms include emotional flattening, social withdrawal, apathy, 
impaired judgement, difficulties in problem solving and poor initiative (all 
related to a lack of energy, to the point of catatonic colapse).73  

Curtis não ouve “vozes” que comandam suas ações; o foco das alucinações é 

uma natureza caótica, que expressa sua desordem por meio do comportamento bizarro 

dos pássaros ou estrondos de trovão em um céu limpo. A sensação de um “excesso” 

esmagador contribui para o retraimento social de Curtis, que se isola progressivamente 

da realidade. Segundo Pisters, sentir-se oprimido por uma realidade transbordante e 

73 PISTERS, Patricia. “Delirium Cinema or Machines of the Invisible?”. Em: BUCHANAN, Ian; 
MACCORMACK, Patricia, eds. Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema. London: Continuum, 2008. Pág. 
103. 
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incontrolável tem também uma raiz política-social. O “excesso” que atormenta o 

esquizofrênico é uma característica da realidade atual, saturado de imagens e 

informações:  

As Deleuze and Guattari have argued, schizophrenia, both clinical and critical, 
deals with the socio-political. So is this form of madness indeed a typical 
psychopathology of cognitive capitalism that we are discussing here today? Or 
in Giorgio Agamben’s words, is this illness an ‘out-of-jointness’ with the 
demands of time that indicates what it means to be contemporary, seeing the 
darkness of our age?74 

Segundo a autora, com a fluidez de informações no mundo contemporâneo, em 

que o público e o privado se entrelaçam, é possível dizer que “de muitas maneiras, nós 

literalmente vivemos em um delirante mundo sem paredes”75. É essa ansiedade da 

exposição total que impulsiona a paranoia de Curtis por construir um abrigo, enterrar-se 

no solo, isolar-se definitivamente do mundo externo.  

3.5. Conflito com a externalidade 

Ao discorrer sobre as imagens do regime diurno, Gilbert Durand destaca a lógica 

esquizofrênica por meio da qual elas se organizam. Entre as estruturas esquizomorfas 

que as caracterizam está o pensamento por antítese, na qual a atitude conflitiva entre o 

sujeito e o mundo é levado às últimas consequências. Desta maneira, o herói diurno, 

bem como o esquizofrênico, encontra-se constantemente em uma atmosfera de conflito 

com seu entorno76. 

Jeff Nichols também usa imagens antitéticas para representar a vida familiar em 

Take Shelter. O ambiente doméstico está dividido entre uma masculinidade e uma 

feminilidade fortes que até então viviam em harmonia. Curtis e Sam compartilham a 

habilidade para o trabalho manual: ele, em construção civil, ela através da costura e do 

artesanato, com os quais complementa o orçamento da família. O filme contrasta a 

maneira com que os dois personagens “constroem” o lar - o pai é associado à estrutura e 

à proteção; a mãe ao calor e ao conforto domésticos.  

74 PISTERS, Patricia. “Madness, miracles, machines: living in a delirious world without walls”. Op. Cit. 
Pág. 159.  
75 Ibid. Pág 178.  
76 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 194.  
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A masculinidade lacônica de Curtis não lhe permite compartilhar a angústia das 

visões; ele apenas trabalha com foco em cumprir seu papel protetor diante da catástrofe 

que se anuncia. Esse aspecto silencioso e diligente do universo masculino também é 

explorado nos outros dois filmes de Nichols – Shotgun Stories (2007) e Mud (2012). Em 

ambos os exemplos, bem como em Take Shelter, a masculinidade manifesta-se por meio 

da ação. Há um código de honra silencioso intrínseco a esses personagens masculinos, 

que compõe a sua própria natureza. Em Shotgun Stories, a ferida deixada pelo abandono 

paterno, se transforma em um conflito mortal entre irmãos. Em Mud, os laços 

emocionais entre o garoto Ellis (Tye Sheridan) e o fora da lei Mud (Matthew 

McConaughey) se formam a partir de um pacto de honra tácito. Se no primeiro filme, o 

mundo interior dos protagonistas permanece oculto para o espectador, Take Shelter 

marca o encontro (traumático) da masculinidade com a própria subjetividade, enquanto 

Mud trabalha o investimento emocional dos personagens nesse código de honra que os 

motiva.  

Para Durand, o papel de protetor da família relaciona-se ao arquétipo “do 

monarca paternal e dominador”77. No entanto, a função paterna de construir adquire em 

Take Shelter um viés doentio, a partir do momento em que o abrigo se transforma em 

ideia fixa para Curtis. A obsessão por trabalhar, fabricar, construir com as próprias mãos 

de acordo com um plano que deve ser levado a cabo é destacada por Durand ao 

discorrer sobre a esquizofrenia: “No quiero perturbar mi plan a ningún precio - dice el 

77 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 143.  
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enfermo - perturbo más la vida que el plan. Lo que me atrae de mi plan es el gusto por 

la simetría, por la regularidad. La vida no muestra ni regularidad ni simetría, y por eso 

yo fabrico la realidad’.”78 O abrigo é a maneira que Curtis encontrou para estabelecer 

algum tipo de ordem em uma realidade que se mostra cada vez mais estranha e instável.  

Considerando o racionalismo extremo que domina o regime diurno, Durand 

destaca a visão analítica de mundo do esquizofrênico, que estilhaça os objetos, os retira 

de seu contexto original, recombinando-os segundo uma estética própria do 

abstracionismo.   

“Lo racional - escribe Minkowski - se complace en lo abstracto, en lo inmóvil, 
en lo sólido y lo rígido; lo movible y lo intuitivo se le escapan; piensa más de lo 
que siente y no capta de una manera inmediata; es frío, a semejanza del mundo 
abstracto; discierne y separa, y por ello los objetos con sus contornos tajantes, 
ocupan en su visión del mundo un lugar privilegiado; así llega a la precisión de 
la forma” (…). Este racionalismo extremo y, en su punto límite, “mórbido” 
pone bien de manifiesto las estructuras esquizomorfas del Régimen Diurno de la 
representación.79 

Considerando a associação de Durand entre o abstracionismo e a frieza 

emocional, compreendemos porque Rothko insistia em negar-se como artista abstrato. 

Em entrevista a Selden Rodman, ele esclareceu que, antes da relação entre cores e 

formas própria do abstracionismo, lhe interessava expressar as emoções humanas 

básicas80. A simplicidade da série em preto e cinza, nos remete ao esforço do artista por 

livrar-se das formas, atingindo a pureza da emoção na tela. A torrente de inquietação e 

negatividade transborda do quadro da mesma maneira tempestuosa com que manifesta-

se a subjetividade de Curtis. Dentro do mundo racional do personagem de Michael 

Shannon, a simetria e a solidez são abaladas pelos inexplicáveis pesadelos. Seguindo a 

lógica antitética diurna, a descoberta desse indômito mundo interior desperta o conflito. 

A imaginação – devastadora, tal como concebida por Hegel – irrompe repentinamente 

na realidade ordenada do protagonista. Ao contrário das personagens femininas de von 

Trier, Curtis não se deixa tocar pelo negativo, mas trava batalha contra ele. Para Hegel, 

a vida do espírito precisa, não desviar-se da morte, mas prosperar diante dela:  

But the life of Spirit is not the life that shrinks from death and keeps itself 
untouched by devastation, but rather the life that endures it and mantains itself 
in it. It wins its truth only when, in utter dismemberment, it finds itself. It is this 
power, not as something positive, which closes its eyes to the negative, as when 

78 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 194. 
79 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 190.  
80 BAAL-TESHUVA, Jacob. Op. Cit. Pág. 57.  
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we say of something that it is nothing or it is false, and then, having done with 
it, turn away and pass on to something else; on the contrary, Spirit is this power 
only by looking the negative in the face and tarrying with it. This tarrying with 
the negative is the magical power that converts it into being.81 

Não por, acaso, Zizek declara a mulher, e não o homem, como sujeito por 

excelência. A atitude combativa do herói diurno não o permite seu contato com a 

própria negatividade.  

3.6. Vastidão ameaçadora 

Logo no início do filme, Nichols contrasta a tormenta apocalíptica das visões de 

Curtis e a tempestade natural, ressaltando os motivos que caracterizam os pesadelos. 

Para o protagonista, as nuvens, de um cinza profundo, movem-se agressivamente no 

céu, formando pequenos tornados. O enquadramento – sempre o mesmo, tanto nos 

sonhos quanto nas alucinações a céu aberto – coloca o personagem em primeiro plano, 

contra a vastidão. A pouca profundidade de campo salienta o encurtamento de distância 

entre Curtis e a tempestade, a qual avança pouco a pouco. A composição cria um 

estranho contraste entre agorafobia e claustrofobia dentro do quadro.     

   

Através da perspectiva de Curtis, a tormenta adquire uma proporção monstruosa. 

A desproporcionalidade que ganha o ambiente externo em Take Shelter tem a ver com a 

percepção hiperbólica das imagens que caracteriza a esquizofrenia:  

Los enfermos experimentan la sensación de que un objeto del campo perceptivo 
crece desmesuradamente. Tienen conciencia de que ‘algo crece’, ya sea un 
objeto, un personaje o un lugar. Hay en ellos una exageración hiperbólica de las 
imágenes, una obsesión del agrandamiento que provoca crisis de angustia. 
Veremos que este agigantamiento mórbido se decora muy exactamente con las 
imágenes de la luz y con la claridad anormal de las formas. El esquizofrénico 
está angustiado porque se sente alienado por este poder gigantesco que 
transmuta todas sus percepciones.82 

81 HEGEL, G. W. F. Phenomenology of spirit. Citado em: ZIZEK, Slavoj. The ticklish subject: the absent 
centre of political ontology. Op. Cit. Pág. 30 – 31. 
82 DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 141.  
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Sam nota o comportamento estranho de Curtis, mas ele resiste em compartilhar 

seus temores, o que o colocaria em uma posição de fraqueza e vulnerabilidade. A 

comunicação entre o casal vai se deteriorando e a personalidade taciturna de Curtis o 

isola dentro de casa e da comunidade. Ao trazer à tona a violência subjacente em volta 

do protagonista, a tempestade acaba revelando os aspectos opressivos da rotina 

doméstica. Pequenas pressões parecem ganhar peso e o delicado equilíbrio do lar se 

desfaz. Aspirações simples como férias na praia e a cirurgia auditiva da filha ganham 

um aspecto impositivo. O empréstimo que Curtis faz para construir o abrigo e o fato de 

perder o emprego lançam a família em uma crise. Ao final, o lar transforma-se em algo 

ameaçador para o protagonista, que está convencido de que o abrigo é o único lugar 

seguro. 

Núria Bou e Xavier Pérez discorreram sobre a ambiguidade que o ambiente 

doméstico representa para herói solar ao analisar O Incrível Homem que Encolheu (Jack 

Arnold, 1957). A ficção científica encena, de maneira literal, a revelação do potencial 

violento e aprisionador do lar para o homem. “El anhelado hogar para el descanso del 

hombre supuestamente enamorado acaba revelándose un espacio agresivo, castrador, 

definitivamente mortífero, habitado por monstruos voraces y atenazadores, vinculados a 

la feminidad.”83   

Contaminado por uma mistura de radiação e inseticida, Scott Carey (Grant 

Williams) começa a encolher, em um processo aparentemente irreversível. No entanto, 

podemos fazer uma leitura inversa dessa desproporcionalidade do ambiente no filme, 

por meio da ótica do agigantamento esquizofrênico:  

El relativismo de las proporciones contiene una paradoja que no ha de pasarnos 
desapercibida: la miniaturización del cuerpo del hombre supone, en paralelo, un 
agresivo y caricaturesco agigantamiento del entorno. Por más que la película 
nos hable de un increíble hombre menguante, no es menos cierto que el punto 
de vista que prevale es el del sufrido protagonista que, a medida que disminuye 
de tamaño, va descubriendo una increíble realidad creciente.84 

O Incrível Homem que Encolheu nos proporciona a visão caricatural desse 

pesadelo masculino, no qual o ambiente doméstico, comandado por uma feminilidade 

dominadora, acaba por engoli-lo. Dentro do lar, a lógica antitética que move a ação do 

83 BOU, Núria; PÉREZ, Xavier. El Tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood. Op. Cit. 
Pág. 44.  
84 Ibid. Pág. 45 
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personagem masculino desencadeia um combate o qual poderá resultar em sua própria 

anulação, já que a casa e a família podem significar a paralisação do herói solar.  

Para Bou e Pérez, a conversão do lar em inferno está relacionada à feminilidade 

agressiva oculta. Não por acaso, em Take Shelter, os pesadelos de Curtis culminam com 

uma visão sinistra de Sam. A mulher surge na cozinha de maneira fantasmagórica, 

ensopada pela chuva suja. Ela encara Curtis com frieza, os olhos vitrificados em um tipo 

de transe, e em seguida se volta para uma faca sobre o balcão. A cena é interrompida 

nesse momento e vemos Curtis na mesa de café da manhã transparecendo toda a 

perturbação que o pesadelo lhe causou. Sam está no mesmo lugar em que apareceu no 

sonho, preparando o café da manhã. A luz calorosa volta a encher o ambiente. Sam 

percebe a inquietação de Curtis e tenta conversar com o marido, porém ele recua 

quando a mulher toca-lhe o braço.  

  

   

  

A contaminação de Sam pela tempestade significa a ruína da própria essência de 

lar para o protagonista. Esse descubrimento traumático da natureza devoradora da 

realidade doméstica é ilustrada em O Incrível Homem que Encolheu: “(…) asistimos al 

progresivo desmantelamiento de todas las convicciones y convenciones en que el 
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protagonista había sustentado su vida, mediante un pasivo descubrimiento de la soledad 

y del terror escondidos tras la realidad cotidiana, inesperadamente convertida en 

catastrófica”85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Ibid. Pág. 46.  
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4. O sacrifício ausente 

No momento em que Justine declara a maldade da vida na Terra, von Trier nos 

revela que não há sacrifício que possa evitar o fim dos tempos em Melancolia. Acontece 

que não existe força superior que governe esse universo condenado. A sensação de 

solidão cosmológica é intensificada pela escolha de von Trier em limitar toda a ação à 

casa de Claire e John – uma propriedade exageradamente grande para uma família de 

três pessoas. A impossibilidade de fuga desse cenário, no entanto, não causa o efeito de 

claustrofobia típico do confinamento, mas evoca a desolação. Os personagens são 

confrontados com um excesso de espaço vazio dentro da casa, um vazio que ameaça 

engoli-los.  

O que os separa desse imenso nada são suas convicções seculares: John fia-se na 

ciência e na razão, enquanto Claire busca consolo nos rituais sociais e na rotina familiar. 

Esses frágeis alicerces começam a ruir com a desastrosa festa de casamento de Justine e 

Michael (Alexander Skarsgård) na primeira parte do filme. O desmoronamento se 

intensifica com a aproximação de Melancolia. O microcosmos de von Trier é dominado 

por uma horizontalidade de experiências mundanas mecânicas, fatalmente condenadas à 

deterioração. Ao contrário das heroínas da trilogia Gold Heart – em especial Bess 

(Emily Watson), de Breaking the Waves (1996) – a capacidade premonitória de Justine 

não está subordinada a uma força transcendente. Ela simplesmente sabe que estamos 

sozinhos no universo, assim como ela sabe com precisão a quantidade de feijões que 

havia na garrafa em seu casamento. Não há uma justificativa para sua clarividência, 

além da própria melancolia que assola a personagem, ao mesmo tempo que a dota de 

uma misteriosa capacidade de visão que vai muito além da realidade imediata. A única 

verticalidade que von Trier concebe em Melancolia é o planeta que destruirá a Terra.  

Em seu estudo sobre o sacrifício de Abraão, Kierkegaard discorre sobre a 

desolação desesperada de um mundo que não admite a ideia do eterno e do absoluto por 

trás da existência, descrevendo uma realidade muito próxima do que criou von Trier em 

Melancolia: 

Si no existiera una conciencia eterna en el hombre, si como fundamento de 
todas las cosas se encontrase sólo una fuerza salvaje y desenfrenada que 
retorciéndose en oscuras pasiones generase todo, tanto lo grandioso como lo 
insignificante, si un abismo sin fondo, imposible de colmar, se ocultase detrás 
de todo, ¿qué otra cosa podría ser la existencia sino desesperación? Y si así 
fuera, si no existiera un vínculo sagrado que mantuviera la unión de la 
humanidad, si las generaciones se sucediesen unas a otras del mismo modo que 

54 
 



renueva el bosque sus hojas, si una generación continuase a la otra del mismo 
modo que de árbol a árbol continúa un pájaro el canto de otro, si las 
generaciones pasaran por este mundo como las naves pasan por el mar, como el 
huracán atraviesa el desierto: actos inconscientes y estériles; si un eterno olvido 
siempre voraz hiciese presa en todo y no existiese un poder capaz de arrancarle 
el botín, ¡cuán vacía y desconsolada no sería la existencia!86  

O mundo que vemos através dos olhos de Justine se resume a esse abismo, e a 

vida resulta repugnante. Desta forma, Justine rompe os laços com toda substância 

orgânica, em um ato de recolhimento que a impedirá de tomar parte em qualquer ritual, 

inclusive o sacrifício. Com esse gesto Justine se desvencilha do que Zizek chama de 

“rede de ficções simbólicas que servem de apoio à sua vida diária e confronta-se uma 

vez mais com a negatividade em que estão fundadas”87. O sacrifício, como todos os 

rituais, é vazio. 

4.1. O paradoxo da renúncia 

Melancolia poderia ser interpretado como uma resposta niilista a O Sacrifício 

(1986) de Andrei Tarkovski. A representação romântica e sensorial da natureza, que 

marca a filmografia do diretor soviético, inspira von Trier também em Melancolia. No 

entanto, a espiritualidade que move as ações dos personagens e sua relação com o 

ambiente em Tarkovski é substituída pelo medo e pelo fatalismo no apocalipse de von 

Trier.  

Em O Sacrifício, os personagens são confrontados com a iminência de uma 

guerra nuclear, que significará o fim da existência. O anúncio acontece no dia do 

aniversário de Alexander (Erland Josephson), crítico de teatro e professor universitário. 

No início do filme, Alexandre afirma ter uma relação “inexistente” com Deus. Acontece 

que o contato do professor com a fé aparece mediado pela estética até aquele momento. 

Ao folhear um livro de arte, por exemplo, ele é capaz de admirar a intensa 

espiritualidade que as pinturas bizantinas conseguem convergir com traços tão simples e 

despretensiosos, ainda que não a experimente subjetivamente. A ameaça do fim dos 

tempos o fará reconectar-se com a espiritualidade por meio do sacrifício, que tem como 

função estabelecer uma linguagem comum entre o homem e seu deus. De acordo com 

Hubert e Mauss: “(…) la cosa consagrada sirve de intermediaria entre el sacrificante, o 

el objeto que debe recibir los efectos útiles del sacrificio, y la divinidad a la que 

86 KIERKEGAARD, Sören. Temor y temblor. Madrid: Alianza Editorial, 2001. Pág. 63.  
87 ZIZEK, Slavoj. ¡Goza tu síntoma! : Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 2004. Pág. 72.  
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generalmente es dirigido el sacrificio. El hombre y el dios no están en relación 

inmediata.”88  

A concepção apocalíptica de Tarkovski está fortemente relacionada ao livro 

bíblico de João de Patmos, em que a destruição do velho e imperfeito mundo deverá 

levar ao renascimento. O mesmo paradoxo é válido para o sacrifício: a renúncia não 

significa perda, mas a conquista de um valor transcendente. A ameaça do fim e a 

promessa de um novo começo se entrelaçam no filme de Tarkovski, conforme destaca 

Nariman Skakov: 

The end is never a definite finalization or a violent rejection, but is – usually – 
the demolition of an old, obsolete order so that a new one may emerge. The 
same ambivalence is present in the very idea of sacrifice, which is an act of 
destruction for the sake of regaining something of a higher order; sacrifice is 
never a mere rejection (for instance, the slaughter of an animal for its own sake 
– that is, an elimination of its live) but always a confirmation (such as a 
surrender to God or deity).89  

O ato de renúncia que poderá salvar o mundo no filme de Tarkovski - o qual 

exige a entrega incondicional do personagem - nos remete ao sacrifício de Abraão. 

Tanto o personagem bíblico como Alexander estão dispostos a entregar seus bens mais 

preciosos em troca da eternidade:  

Hace falta un valor puramente humano para renunciar a la temporalidad en 
todas sus manifestaciones, y así obtener la eternidad, pero, una vez conseguida 
no puedo renunciar a ella, ya que sería una contradicción. Pero se requiere un 
valor humilde y paradójico para hacerse, a continuación con la temporalidad en 
virtud del absurdo; ése valor es el de la fe.90  

Tanto para Kierkegaard, quanto para Tarkovski, a temporalidade é uma ideia 

central. Com seu sacrifício, Alexander confirma a permanência do tempo, a 

continuidade da vida para gerações futuras, em especial para seu filho. De acordo com 

Mauss e Hubert, uma das funções do sacrifício é justamente “garantir a continuidade 

ininterrupta da vida, que através dele assegura a durabilidade e a transmissão”91. 

Após o anúncio da guerra, a suave luz branca que envolve Alexander e o filho 

no início do filme dá lugar a uma atmosfera lúgubre, como se a estranha sombra que 

cobre A Adoração dos Magos – um dos quadros que decora a casa do professor – 

88 HUBERT, Henri; MAUSS, Marcel. De la naturaleza y de la función del sacrificio. L’Année Sociologique, 
Vol. 2, 143 – 248, 1899. Pág. 153. 
89 SKAKOV, Nariman. Op. Cit. Págs. 195 - 196 
90 KIERKEGAARD, Sören. Op. Cit. Pág. 104.  
91 MAUSS, Marcel; HUBERT, Henri. Op. Cit. Pág. 224.  
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tivesse tomado conta do ambiente. O que temos nesse momento é um tempo suspenso, 

estagnado com a incerteza. Quanto a televisão anuncia a guerra final, é para essa pintura 

que Alexander se volta.  

O quadro inacabado de Leonardo da Vinci (1452 – 1519) mostra, em tons de 

sépia e marrom escuro, a Virgem Maria ao centro com o menino Jesus no colo, 

enquanto os três reis ajoelham-se em adoração. Um grupo de personagens 

indeterminados os cerca e, ao fundo, é possível identificar figuras a cavalo combatendo 

entre ruínas. A pintura também serve como fundo para os créditos iniciais do filme. A 

imagem concentra-se no detalhe da oferenda de um dos reis ao menino. No fim da 

sequência de créditos, a câmera faz um movimento ascendente, percorrendo as raízes e 

o tronco da árvore sagrada que se coloca logo atrás de Jesus, em direção ao background 

caótico. O close-up nos permite ver as formas inacabadas e os traços de esboço, que dão 

um caráter fantasmagórico pintura. A ênfase no gesto humilde de oferta que une o mago 

e o Salvador prefigura o sacrifício de Cristo pela humanidade. Do mesmo modo, a 

presença destacada da árvore da vida nos remete à via crucis, já que sua madeira 

também serve para a confecção da cruz.  

       

De acordo com Skakov, essa sequência serve de prólogo para o filme ao mesmo 

tempo em que revela traços de um epílogo, em uma sobreposição de temporalidades:  

The amalgamation of temporal segments (the present adoration of Christ and his 
future passion) is not acidental: indeed, it embodies the essence of Leonardo’s 
vision of painting (...) This ontological ambivalence is of the utmost importance 
to the film’s general aesthetic strategy. Sacrifice is permeated by the sense of 
generational continuity: the relationship between the father (the past and the 
presente) and the son (the future) unfolds against an apocalyptic background – 
the ultimate end of space and time.92   

92 SKAKOV, Nariman. Op. Cit. Págs. 198 - 199.  
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Para garantir a continuação da vida, Alexander deverá manter relações com 

Maria, empregada em sua casa e considerada bruxa pelos habitantes do vilarejo. 

Alexander jura em oração não dizer mais uma palavra e abrir mão de seus bens mais 

preciosos, a casa e a família, caso o mundo seja restaurado tal como era na manhã de 

seu aniversário, antes do terrível anúncio. Consumado o ato, Alexander desperta e 

encontra sua casa envolta em luz novamente. Ele mantém a promessa e, encerrado em 

silêncio, incendeia a dacha.  

  

     

O silêncio solitário de Alexander é significativo ao final do filme. Do mesmo 

modo, Abraão, ao receber a determinação de Deus, não disse nada a Sara, mas seguiu 

para o monte Moriah com diligência, crendo no absurdo. A relação entre Deus e o 

homem, segundo a concepção judaico-cristã tem uma natureza privada, que não admite 

uma mediação externa: 

Aquí se nos hace manifiesta la necesidad de recurrir a una nueva categoría, si 
queremos entender a Abraham. Y nos encontramos ante una forma de relación 
con la divinidad que no conoció el paganismo. El héroe trágico no establece una 
relación privada con la divinidad, sino que para él lo ético es lo divino; por eso 
lo paradójico de su situación puede referirse por mediación a lo general.  

Con Abraham no hay mediación posible, lo que también se puede expresar en 
los siguientes términos: no puede hablar. Tan pronto como hablo expreso lo 
general, pero si callo, nadie me puede entender.93 

Antes da desesperançada trilogia da Depressão, von Trier também explorou os 

mistérios da fé e do sacrifício em Breaking the Waves (1996). O filme que inicia a 

93 KIERKEGAARD, Sören. Op. Cit. Pág. 118. 
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trilogia Gold Heart – da qual fazem parte Os Idiotas (1998) e Dancer in the Dark 

(2000) – é também o que mais profundamente investiga essa conexão singular e 

inescrutável entre a protagonista e seu deus. O sacrifício que Bess faz para salvar a vida 

de Jan (Stellan Skarsgård) também é solitário e relegado à insanidade pelo mundo 

exterior. 

A união entre os dois marca o fim de uma fase de luto para Bess, por conta da 

morte do irmão. Ainda que o casamento impulsivo seja encarado com ceticismo por 

pessoas próximas, a convivência do casal é plena de felicidade, profundamente 

relacionada ao despertar sexual de Bess. Por não suportar a ausência do marido, que 

trabalha em uma plataforma de petróleo, ela roga à Deus que o traga de volta. As 

orações da personagem são um diálogo no qual ela interpreta, tanto a parte suplicante 

quanto a divindade. O deus de Bess se dirige a ela com condescendência, beirando o 

irônico, enquanto ela comporta-se de maneira infantil diante dele. O acidente de Jan, 

que o traz de volta para casa paralisado, é a concretização dessa cruel ironia divina.  

A cumplicidade entre Bess e Jan é construída através do sexo. A personagem 

encarna o paradoxo de um desejo carnal ingênuo e sincero pelo marido. Sem 

perspectivas de recuperar seus movimentos, Jan pede a Bess que tenha relações com 

outros homens e lhe relate os detalhes. Em seu anseio de entrega, a protagonista 

prostitui-se como maneira de estar novamente em união com Jan e curá-lo. No entanto, 

o comportamento de Bess faz com que ela seja rejeitada pela pequena comunidade 

religiosa e a expõe a situações cada vez mais perigosas.   

Em Breaking the Waves, von Trier constantemente sobrepõe momentos de 

transcendência e carnalidade, conferindo ambiguidade à ideia de sexo e sacrifício. Ao 

permitir a corrupção e violação de seu corpo, Bess prova a pureza de seu amor e 

conquista a eternidade. Em outras palavras, o sublime não é alcançado pela santidade 

fria dos anciãos do vilarejo, mas pela entrega ardente e incondicional de corpo e 

espírito. Como ressalta Berta M. Pérez, a personagem busca em Deus nada além do 

corpo de Jan94.  

O pecado de Bess é o excesso, característico do personagem trágico. O excesso 

de tristeza pela morte do irmão a levou à loucura aos olhos dos homens, assim como o 

94 PÉREZ, Berta M. Rompiendo las olas: una figuración posmoderna de lo trágico. Madrid: Akal, 2012. 
Pág. 149.  
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excesso de amor por Jan levará à destruição de seu corpo. Ao comparar Bess à mártir 

Joana D’Arc e à figura trágica de Antígona, Pérez encontra a exacerbação do amor 

como motivação maior do sacrifício dessas mulheres.  

Sea como fuere, es la identificación de ambas – tanto de Bess como de 
Antígona – con una ley, una divinidad o un poder supraindividual, lo que 
explica su desprecio por la vida. La decisión de Antígona es la de sacrificarla, 
porque también para ella, como para Bess o para Juana, se establece un 
conflicto entre su vida y su amor. Tanto la heroína como la mártir entregan la 
vida por amor. La entregan, en ambos casos, porque la vida aparece como un 
bien determinado, particular, mientras que el amor tiene tango de ley, de dios o 
de dioses, posee una divina universalidad de la que no goza ningún individuo. 
Tanto Bess como Antígona son excesivas, mujeres que arden en la llama divina 
que las anima, olvidadas de la tierra que las ata95.  

O excesso de sentimento que empurra Bess ao sacrifício contrasta com a total 

apatia da melancólica Justine diante da catástrofe em Melancolia. Acontece que a 

personagem reflete o vazio do universo que a cerca, ao ponto de ela ser incapaz de 

lamentar o fim da existência humana. Ao final de Breaking the Waves, von Trier 

confirma a verdade sobrenatural que Bess levava consigo por meio da imagem 

fantástica dos sinos que a recebem nas alturas. O céu transcendente e consolador de 

Breaking the Waves, que valida o sacrifício de Bess, se opõe ao céu apocalíptico de 

Melancolia. Ao analisar esse vazio que oprime desde cima no filme de von Trier, 

Byung-Chul Han evoca o céu que Blanchot descreve como cena originária de sua 

infância: 

Yo era un niño de siete u ocho años de edad, me encontraba en una casa aislada, 
cerca de la ventana cerrada, miraba hacia fuera, y de pronto, ¡nada podía ser 
más súbito!, fue como si el cielo se abriera, como si se abriera infinitamente a lo 
infinito, para invitarme a través de este arrollador momento de apertura a 
reconocer lo infinito, pero lo infinito infinitamente vacío. El resultado era 
extraño. El súbito y absoluto vacío del cielo, no visible, no oscuro - vacío de 
Dios: esto era explícito, y en ello superaba con mucho la mera referencia a lo 
divino (...)96   

Ao contrário de Breaking the Waves, o céu em Melancolia não está associado à 

santidade, mas esconde mistérios devastadores e abre-se apenas para trazer calamidade. 

Mesmo assim, ele é capaz de hipnotizar Justine e Claire, ainda que cause efeitos 

diferentes nas duas irmãs: a primeira comporta-se como se possuída pelo planeta 

Melancolia, enquanto a segunda o vigia aterrorizada.  

95 Ibid. Pág. 119.  
96 BLANCHOT, M. <<…absolute Leere des Himmels…>>. Citado em: HAN, Byung-Chul. La agonía de Eros. 
Barcelona: Herder Editorial, 2014. Págs. 17 -18.  
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4.2. O sacrifício como farsa 

Se admitirmos uma lógica sequencial entre os dois primeiros filmes da trilogia 

da Depressão de von Trier quanto à temática apocalíptica a partir do ponto de vista 

feminino, podemos interpretar o estado de dormência física e espiritual de Justine em 

Melancolia como consequência da jornada convulsa da protagonista de Anticristo 

através da própria negatividade. A frigidez, inclusive sexual, de Justine parece resultado 

da violenta autoimolação a que se submete a personagem de Charlotte Gainsbourg no 

filme anterior. O sacrifício em Anticristo, no entanto, não é praticado para a expurgação 

do mal e da culpa, mas revela-se uma sádica encenação ao final.    

Enquanto em Breaking the Waves as ações de Bess são motivadas por um fervor 

amoroso sincero e uma fé irracional, em Anticristo, o constante embate entre o 

racionalismo frio masculino e o emocionalismo destrutivo feminino cria uma 

ambiguidade quanto aos motivos da protagonista. As sessões de terapia, às quais o 

personagem de Willem Dafoe submete a mulher, se transformam em um duelo de 

sofismas entre o casal, que apenas obscurecem mais o significado das ações dos 

personagens.   

A jornada da protagonista é desencadeada pela morte do filho. No prólogo, 

vemos que o pequeno Nic escapa do berço e se dirige a uma janela aberta, não sem 

antes passar pelo quarto onde os pais fazem sexo. Aparentemente, eles não se dão conta 

da presença da criança. Em seguida, o garoto sobe na mesa e acaba caindo de uma 

janela.   

O luto da protagonista se manifesta em surtos de violência contra o marido e ela 

mesma. Ao final, ela encarna a perversidade da natureza, evocando as “irmãs” acusadas 

de bruxaria que são objeto de sua tese de doutorado. Neste momento, von Trier retorna 

à noite da morte de Nic para nos revelar um detalhe que porá em dúvida a legitimidade 

de todo o terrível ritual de autodestruição ao qual a protagonista se submete: o olhar da 

mãe que assiste enquanto o filho cai pela janela, sem interromper o ato sexual. Não há 

culpa nessa sequência, apenas êxtase. A ambivalência da personagem com relação ao 

filho é reforçada ainda pelo estranho hábito de inverter os sapatos da criança, 

deformando seus pés.  
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Se em Breaking the Waves, Bess, em uma renúncia incondicional, entrega seu 

corpo para salvar o do marido, em Anticristo, a flagelação física da mãe não visa 

nenhuma recompensa espiritual. Pelo contrário, no teatro apocalíptico de von Trier, a 

autoimolação parece encenada de maneira a trazer à tona a natureza maligna como 

essência de todos os seres vivos – e Justine o confirma em Melancolia.  

4.3. A dissolução do Outro 

A negação da existência do Outro transcendente está no cerne de Melancolia. 

Dominada pela depressão, Justine se posiciona como observadora externa em relação à 

vida. Ela se recusa a tomar parte dos rituais cotidianos, que perdem sentido para ela, a 

começar pelo próprio casamento. A divisão entre o universo simbólico feminino e a 

externalidade que parece repulsiva ao sujeito foi frequentemente explorada por Roberto 

Rossellini em seu trabalho com Ingrid Bergman.  

Nos filmes que realizou com a atriz sueca, Rossellini concentra-se na visão 

subjetiva da personagem, trabalhando a partir dos atritos entre a heroína estrangeira e 

um ambiente estranho. Segundo Zizek, o olhar externo das personagens interpretadas 

por Bergman faz com que elas percebam a frivolidade os rituais que constituem a 

cultura exótica que as cerca - entre eles o sacrifício, elo máximo entre os membros de 

uma comunidade:  

(…) la heroína es capaz de percibir esta fisura en la “sustancia” en la medida en 
que ocupa la posición de un extraño, es decir, en tanto su mirada es externa: 
quienes se encuentran dentro de la sustancia son, por necesidad, ciegos. El 
mecanismo que los ciega es el del sacrificio: la función elemental de éste es 
sanar la fisura del Otro. Lo que mantiene unida a una comunidad sustancial 
(“primordial”) es su rito de sacrificio, y la posición de un “extraño” se define, 
precisamente, por su negatividad a tomar parte en él.97  

97 ZIZEK, Slavoj. ¡Goza tu síntoma! : Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood Op. Cit. Pág. 75.  
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Zizek concebe o ato sacrificial como confirmação da existência do Outro, de 

uma entidade superior à qual o ritual está dirigido com o objetivo de apaziguar seu 

desejo:  

Lacan relaciona a éste con el deseo del Otro, con el enigmático Che voui? ¿Qué 
quiere el Otro de mí? En su dimensión más fundamental, el sacrificio es un ‘don 
de reconciliación’ al Otro, destinado a apaciguar su deseo. El sacrificio oculta el 
abismo del deseo del Otro, más precisamente: oculta la falta, la inconsistencia, 
la “inexistencia” del Otro que se trasluce en este deseo. El sacrificio es una 
garantía de que “el Otro existe”: de que hay Otro que puede ser apaciguado por 
medio del sacrificio.98 

Em Stromboli, vemos o embate entre o mundo interior da imigrante lituana 

Karin (Bergman) e a realidade na indômita ilha mediterrânea. Em um campo de 

refugiados, Karin conhece o italiano Antonio e aceita casar-se com ele, apesar não saber 

muito sobre o jovem. Ao chegar ao povoado natal do marido, Karin se confronta com 

um mundo governado por um repressivo código religioso e pela natureza, tão 

espetacular quanto cruel. O contraste físico entre o rústico pescador italiano e sua 

esposa nórdica fica ainda mais gritante nessa terra em que as mulheres vestem preto e 

cobrem os cabelos em sinal de modéstia e submissão. 

A ambiguidade da natureza em Stromboli está representada pelo mar, fonte de 

sustento, mas também causa do isolamento do povoado, e pelo vulcão, com sua beleza 

destruidora. Para a estrangeira do norte, a ilha se resume a “pedras”, “desolação” e 

“terror”. Os habitantes de Stromboli reproduzem a rudeza do ambiente; são tão duros 

quanto as rochas na praia. A reação instintiva de Karin diante de tudo isso é o rechaço: 

Cuando Karin llega a la isla se encuentra con un mundo dominado por la 
inquietante fuerza de la naturaleza. Un volcán sugiere la fuerza interior de la 
tierra, el mar es una auténtica barrera natural, aunque también un recurso de 
vida. Entre el fuego y el mar, los habitantes del lugar aparecen como una gente 
acostumbrada a vivir en estrecha unión con la naturaleza. En un primer contacto 
con la isla, Karin se encierra en sí misma, no puede entender la realidad que la 
rodea. En Stromboli verá cómo la tierra, los hombres, las mujeres y los niños 
son una misma cosa, dura, dolorosa, antigua. Su conducta ante la realidad sólo 
puede ser de repulsión.99 

A sequência da pesca de atum é a demonstração mais impressionante do mistério 

que representa a relação entre os habitantes da ilha e a natureza para Karin. A violência 

sistemática a que são submetidos os animais, a música entoada pelos pescadores, bem 

como as orações ao começo e ao fim da matança dão um tom ritual à pesca. A força 

98 Ibid. Págs. 75 -76.  
99 QUINTANA, Ángel. Roberto Rossellini. Madrid: Cátedra, 1995. Pág. 118.  
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selvagem dos peixes enormes que se debatem na rede equipara-se à brutalidade com que 

os homens os subjugam com arpões. Fica patente mais uma vez a estranha conexão 

entre a espiritualidade e a crueldade da natureza em Stromboli. 

 

No dia seguinte ao massacre dos peixes, o vulcão irrompe, como demonstração 

máxima da violência subjacente na ilha. Segundo observa Peter Brunette, Rossellini 

trabalha a sequência do interior ao exterior, estabelecendo uma ligação entre a natureza 

feminina e o fenômeno destrutivo – uma conexão explorada de maneira explícita e até 

as últimas consequências por von Trier em Anticristo e Melancolia. A erupção parece 

ter sido desencadeada por Karin, que tenta acender o fogo em sua cozinha. “From a shot 

of the vulcano, we cut to a shot of Karin trying to light a fire in her oven, and almost as 

though she has begun some natural chain of events with her innocent act, the vulcano 

begins to grumble in its loud bass voice.”100  

Decidida a escapar da ilha, Karin deve enfrentar o vulcão, fonte de seu terror. A 

dura jornada até o topo a despoja de suas posses materiais e a coloca cara a cara com a 

crueza da ilha. No ápice de seu desespero, ela reconhece, por fim, a beleza que a cerca. 

O terrível vulcão termina por acolher Karin, já que ambos compartilham a mesma 

natureza ígnea. O calor da lava, elemento pastoso relacionado à lentidão e à intimidade 

do descenso, reconforta a personagem e contrasta com o terrível brilho ardente do sol de 

Stromboli que a oprime. Durand recorre a Bachelard para diferenciar a luz assoladora da 

superfície e o calor reconfortante da terra: “La luz ríe y juega en la superficie, pero 

únicamente el calor penetra […] El interior soñado es cálido, jamás ardiente […] Por el 

calor todo es profundo, el calor es el signo de una profundidad, el sentido de una 

profundidad”.101 

100 BRUNETTE, Peter. Roberto Rossellini. Berkeley: University of California Press, 1996. Pág. 123.  
101 BACHELARD, Gaston. Psychanalyse du feu. Citado em: DURAND, Gilbert. Op. Cit. Pág. 209.   
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A retração da protagonista de Stromboli diante da explosão de vida (e da morte 

que é constante renascimento) na cultura italiana compara-se à atitude introspectiva de 

Justine em Melancolia: ambas negam o sacrifício como elemento de vinculação social. 

Von Trier, no entanto, ressalta a esterilidade do ambiente em que vive a protagonista 

interpretada por Kirsten Dunst. Os rituais familiares são revestidos de artificialidade e 

não têm uma função significativa na vida dos personagens. A prosperidade de Claire e 

John consiste de uma materialidade oca, de objetos sem memória, que só servem para 

salientar a banalidade da obra humana diante da catástrofe que se configura no futuro 

próximo. Por outro lado, assim como Karin reconhece no vulcão sua própria essência 

cálida e devastadora, Justine ensaia uma fuga da prisão de si mesma quando se entrega à 

natureza maternal da terra e à luz destrutiva de Melancolia; paradoxalmente, o planeta 

que tem o poder de tirar Justine de sua apatia, também traz a morte sem promessa de 

renascimento.   

Pode-se dizer que a ideia de sacrifício como laço entre os membros de uma 

comunidade e confirmação da existência do Outro foi dissolvendo-se no cinema de Lars 

von Trier, na medida em que “a fissura na ‘substância’”, nas palavras de Zizek, foi 

ficando mais evidente. Da renúncia incondicional de Bess em Breaking the Waves, 

passamos à falácia do ritual de sacrifício em Anticristo e logo a um universo que não 

admite tal conceito, em Melancolia. Isso porque os elos tradicionais de comunidade – 

tal como representados em Stromboli e Breaking the Waves, por exemplo – aparecem 

desmistificados. Von Trier resume a humanidade a uma família aprisionada em uma 

casa fria e luxuosa, repetindo ritos sociais que não têm valor simbólico, como em uma 

encenação.  
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5. No domínio do inquietante 

Em Take Shelter, a queda de Curtis tem início a partir do momento em que o mundo 

dos sonhos e a realidade se entrelaçam. Jeff Nichols explora a ambiguidade das 

premonições desde a sequência inicial do filme, que nos apresenta a tempestade 

apocalíptica recorrente nos sonhos de Curtis com uma estética próxima à realidade dos 

personagens, sem maneirismos oníricos. Só com a recorrência dos sonhos é possível 

identificar com mais clareza os motivos que caracterizam as visões do personagem.  

É a verossimilhança dos pesadelos que desconcerta tanto o protagonista quanto os 

espectadores. As visões sempre têm como cenário o ambiente doméstico, porém a 

tempestade traz consigo uma sombra que confere um aspecto sinistro a elementos 

corriqueiros da vida de Curtis. Em um de seus sonhos, enquanto as nuvens cinzas se 

acumulam no céu, o cachorro da família avança sobre ele e a filha. Ele desperta, mas 

continua sentindo a dor da mordida no braço ao longo do dia. Agora o cachorro aparece 

para ele como uma criatura ameaçadora dentro de casa.     
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Quando algo familiar repentinamente adquire um aspecto aterrorizante, temos a 

sensação de inquietação sobre a qual Freud discorre em seu ensaio, The “Uncanny”102. 

De acordo com o psicanalista, o efeito do uncanny nada tem a ver com o novo ou o 

estrangeiro, mas com algo que jaz oculto naquilo que é antigo e rotineiro, e é despertado 

em determinado momento.  

Em Take Shelter, estamos no domínio do uncanny na medida em que os 

pesadelos, cada vez mais intensos e realistas, irrompem na realidade de Curtis, 

revelando a dimensão obscura de tudo o que o cerca. Parte da inquietação do 

personagem tem a ver com a descoberta de que, para além da sua existência cotidiana, 

existem forças desconhecidas, potencialmente destrutivas, as quais ele é não é capaz de 

dominar. O desespero de Curtis está em sua incapacidade em compreender essa ameaça 

ou mesmo discernir se ela é concreta ou imaginada; se parte de fora, da externalidade 

hostil, ou de dentro de si mesmo. Em sua ignorância, o personagem se encontra à mercê 

dessas forças estranhas. Elas o atormentam em forma de alucinações em seu trabalho e 

até mesmo como convulsões em seu sono. De acordo com Freud, esses tipos de ataques 

epilépticos e manifestações de insanidade também despertam inquietação, já que “(...) 

these excite in the spectator the impression of automatic, mechanical processes at work 

behind the ordinary appearance of mental activity.”103  

Além do uncanny chamar a atenção para uma dimensão oculta daquilo que é 

familiar, a sensação também pode ser associada a situações que insistem em se repetir, 

como um rosto que reencontramos várias vezes, ou mesmo traços ou pensamentos 

recorrentes:  

(...) it is only this factor of involuntary repetition which surrounds what would 
otherwise be innocent enough with an uncanny atmosphere, and forces upon us 
the idea of something fateful and inescapable when otherwise we should have 
spoken only of “chance”.104 

Nichols reforça essa inquietação do pensamento recorrente com motivos 

identificáveis nos pesadelos, os quais já foram discutidos com detalhe em capítulos 

102 O artigo de Freud traz uma nota esclarecendo que a palavra uncanny é usada como tradução do 
termo em alemão unheimlich, que significa literalmente unhomely. Para esta dissertação, usarei a 
tradução em inglês da palavra. O autor cita as seguintes traduções possíveis para o espanhol: 
sospechoso, de mal agüero, lúgubre, siniestro.   
103 FREUD, Sigmund. “The ‘Uncanny’”. Em: STRACHEY, James. The standard edition of the complete 
psychological works of Sigmund Freud. Vol XVII, 1917-1919. London: The Hogarth press e The Institute of 
Psycho-Analysis, 1955. Pág. 226.  
104 Ibid. Pág. 237. 
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anteriores. As visões em tudo reproduzem a realidade palpável de Curtis, porém sob 

uma luz misteriosa, que a cada pesadelo vai ganhando tons mais frios e lúgubres. 

Segundo Freud, a ideia de uncanny pode atingir até mesmo pessoas às quais atribuímos 

motivos malignos. É exatamente isso o que acontece com a família de Curtis, na medida 

em que as premonições revelam as intenções violentas de todos à sua volta. O 

personagem rechaça tudo o que foi tocado pela tempestade, até o momento em que Sam, 

sua esposa, aparece nos sonhos, representando o nível mais íntimo de ameaça.  

As visões de Curtis ganham cada vez mais peso e modificam profundamente as 

relações do personagem, alienando-o progressivamente. Essa acentuação da realidade 

psíquica em detrimento da realidade física Freud associa à “onipotência do 

pensamento”. A consequência é que o protagonista já não pode mais separar sua 

imaginação da realidade objetiva:  

(...) an uncanny effect is often and easily produced when the distinction between 
imagination and reality is effaced, as when something that we have hitherto 
regarded as imaginary appears before us in reality, or when a symbol takes over 
the full functions of the thing it symbolizes, and so on.105  

O momento máximo de onipotência do pensamento de Curtis é ao final do filme, 

quando a tormenta irrompe fisicamente na realidade. A menina Hannah é a primeira a 

reagir à tempestade, quebrando o padrão dos sonhos, nos quais o pai é o único que 

parece tomar conhecimento da ameaça. Em seguida, é Sam quem sai para a varanda da 

casa de praia para contemplar o fenômeno. O enquadramento que mostra Sam de costas 

para a câmera, contra o inquietante fundo acinzentado a coloca no mesmo ponto de vista 

de Curtis, em seus pesadelos. A iluminação, mais natural, nos remete à sequência que 

abre o filme, na qual ainda não sabemos se a tempestade é real ou não.            

 

 

 

105 Ibid. Pág. 244.  
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5.1. Herói sonâmbulo 

A trajetória de Curtis em Take Shelter se aproxima à do herói trágico que de 

repente vê os alicerces de sua vida se desfazerem, lançando-se em um abismo 

desconhecido. Como explica Albin Lesky, o trágico está relacionado à dimensão da 

queda do herói: “(...) lo que hemos de sentir como trágico debe significar la caída desde 

un mundo ilusorio de seguridad y felicidad en las profundidades de una miseria 

ineludible.”106 O autor define a tragédia como um confronto entre a vontade humana e o 

que Goethe chamava de <<desígnios inescrutáveis dos deuses>>: 

(…) la verdadera tragedia se origina en la tensión entre los oscuros poderes 
incontrolables a los que el hombre está entregado, y la voluntad de éste para luchar y 
oponerse a ellos. Luchar contra el destino es el mandato de la existencia humana, que no 
se rinde. El mundo de los que no se resignan, de los que eluden la decidida elección 
constituye el fondo ante el cual el héroe trágico opone su voluntad inquebrantable a la 
prepotencia del Todo, e incluso en la muerte conserva íntegra la dignidad de la grandeza 
humana.107   

A obsessão de Curtis em construir o abrigo contra tempestades reflete a 

obstinação típica do herói trágico diante do destino que quer esmagá-lo. Cada visão 

reforça o caráter sobrenatural da tormenta que se aproxima, bem como a 

impossibilidade de que uma construção humana seja capaz de detê-la. O fato de que, no 

fundo, o esforço de Curtis para salvar sua família é vazio, evoca no espectador os 

sentimentos de compaixão e horror associados ao relato trágico.  

106 LESKY, Albin. La Tragedia Griega. Barcelona: Labor, 1966. Pág. 26.   
107 Ibid. Págs. 139 – 140. 
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Ao categorizar os tipos de heróis românticos, Argullol destaca o “herói 

sonâmbulo” como personagem que “suporta mal a separação entre o mundo da 

realidade e o mundo do sonho”108. De acordo com o autor, ao sonâmbulo se revelam 

espaços oníricos escondidos, que não podem ser percebidos de um ponto de vista 

racional-empirista. No caso de Curtis, no entanto, o universo onírico é também 

apocalíptico, irrompendo em sua existência racional e mecânica na forma de catástrofe. 

Em vez de despertar sua sensibilidade ou expandir sua percepção, as visões só lhe 

causam horror cego.   

Para Argullol, a dimensão trágica do sonâmbulo está justamente no fato de não 

lhe ser possível distinguir a realidade concreta do mundo dos sonhos. O autor destaca 

que esse intenso mergulho no inconsciente aproxima o herói perigosamente da loucura. 

Dessa maneira, a percepção do personagem atormentado pelos próprios sonhos pode ser 

comparável à do esquizofrênico:  

El sonámbulo alterna tragicamente - <<esquizofrenicamente>> lo llaman los 
psicólogos - el mundo de los sueños, en el que reencuentra el fecundo estímulo 
del poeta oculto, con el mundo de la realidad, en el que éste es negado y 
arrinconado. Sólo quien se desgaja de uno de los dos mundos - convirtiéndose 
en <<loco>> o en <<normal>> - es capaz de salvar la disyuntiva.109 

Argullol afirma que, para esse personagem, o sonho tem a capacidade de abrir 

um canal de comunicação entre ele e as forças transcendentes ocultas que regem a 

realidade, ou seja, pode trazer revelação:  

Evidentemente es la Imaginación – la romantic imagination que rechaza la 
mimesis y no se limita a la fantasía – la potencia que vincula al artista con el 
creador escondido que está enquistado en su interior. Entre sueño e imaginación 
se establece un circuito mágico por el que aquél comunica a ésta la materia 
prima para la conformación de nuevos mundos poéticos, de tal manera que 
éstos, a través de la imaginación, tratan de reencontrar al sueño.110 

No caso de Curtis, o potencial elucidativo dos sonhos não se cumprem, já que 

sua imaginação está cheia de destruição. O esforço do romântico para ativar o poder do 

onírico na realidade, de modo que “<<el mundo devenga sueño y el sueño devenga 

mundo>> (Novalis)”111, em Take Shelter desencadeia um apocalipse sem certeza de 

renovação.   

108 ARGULLOL, Rafael. El Héroe y el único: el espíritu trágico del Romanticismo. Madrid: Destino, 1990. 
Pág. 395.  
109 Ibid. Pág. 399.  
110 Ibid. Pág. 397.  
111 Ibid. Pág. 397. 
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5.2. “Tragédia da imaginação” 

A atmosfera misteriosa de Take Shelter tem a ver com a ambiguidade quanto à 

origem das visões de Curtis. Se são surtos esquizofrênicos, de que maneira eles são 

engatilhados? Se, por outro lado, trata-se de premonições sobrenaturais, a que entidade 

oculta elas estão relacionadas? Não temos as respostas ao final. O certo é que a 

trajetória trágica de Curtis tem início a partir do momento em que a imaginação lhe foge 

ao controle. Em Take Shelter temos um exemplo do que Harold Bloom chama de 

“tragédia da imaginação”, em sua análise de Macbeth. De fato, assim como acontece 

com o personagem de Shakespeare, a derrubada de Curtis está relacionada à própria 

imaginação que transborda o indivíduo, subjugando-o.  

Bloom afirma que Macbeth é o protagonista mais desafortunado de Shakespeare 

justamente por ser o mais imaginativo. Após seu insólito encontro com as bruxas, as 

quais anunciam que em breve ele ocupará o lugar do rei Duncan, Macbeth não consegue 

decidir se a procedência das premonições é benigna ou maligna. No entanto, sua 

imaginação proléptica já designou o crime que virá a cometer para cumprir a profecia 

das aparições: “My thought, whose murder yet is but fantastical/Shakes so my single 

state of man/That function is smother’d in surmise/And nothing is, but what is not.” 

Em sua determinação irrefletida, Macbeth nunca chega a tomar profunda 

consciência de seus atos; ele se move na escuridão, como Curtis. A cegueira, no entanto, 

não o impede de agir. Momentos antes do ataque a Duncan, Macbeth vislumbra a adaga 

ensanguentada, que será instrumento de seu crime: “Is this a dagger, which I see before 

me/The handle toward my hand? Come, let me clutch thee: - /I have thee not, and yet I 

see thee still/ Art thou not, fatal vision, sensible/ To feeling, as to sight? Or art thou but/ 

A dagger of the mind, a false creation/ Proceeding from the heat-oppressed brain?” 

Trata-se de uma visão que, ao mesmo tempo em que está no nível do devaneio, já se 

concretizou, tamanho é o poder da imaginação de Macbeth. De acordo com Harold 

Bloom: 

All of us possess, to one degree or another, a proleptic imagination; in Macbeth, 
it is absolute. He scarcely is conscious of an ambition, desire, or wish before he 
sees himself on the other side of the shore, already having performed the crime 
that equivocally fulfills ambition.112 

112 BLOOM, Harold. Shakespeare: the invention of the human. New York: Riverhead Books, 1998. Pág. 
517. 
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A imaginação proléptica absoluta de Macbeth transforma em realidade seus mais 

obscuros desígnios. Segundo Bloom, o personagem move-se em uma fantasmagoria de 

sangue, já que sangue é o elemento constitutivo de sua imaginação. A atmosfera 

espectral envolve toda a peça, desde a misteriosa aparição das bruxas advinhas, o 

fantasma de Banquo que toma o assento de Macbeth à mesa, até mesmo o assassinato 

de Duncan, que permanece fora de cena, embora os personagens evoquem 

constantemente a brutalidade da ação.  

O caráter proléptico da imaginação de Curtis também o desconcerta. Se a 

imaginação de Macbeth é inundada de sangue, a de Curtis é composta por violência e 

caos apocalítico. Tal como Macbeth, suas visões o assaltam e o abandonam de maneira 

aleatória. Ainda que as premonições lhe revelem o que existe além da realidade 

concreta, o personagem não tem controle sobre elas. O filme não faz distinção entre 

premonição e alucinação, de modo que as manifestações da imaginação de Curtis 

aparecem sempre associadas à loucura. 

Em O Sacrifício, Tarkovsky também explora os limites entre ilusão e insanidade, 

sem deixar respostas claras ao final. É significativo que o filme mergulhe nas sombras 

justamente a partir do momento em que Alexander cita Macbeth, ao deparar-se com 

uma versão em miniatura de sua dacha – um presente do filho por ocasião de seu 

aniversário. Observando a réplica, ele diz: “Which of you have done this? The 

Lords...?”, reproduzindo a perturbação do personagem shakespeariano ao deparar-se 

com o fantasma de Banquo à mesa. É em meio a essa atmosfera espectral que a guerra 

final é anunciada pela TV; o crepúsculo insólito persistirá até o momento de união entre 

Alexandre e a bruxa Maria, que supostamente salvará o mundo da aniquilação.   
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Segundo analisa Nariman Skakov, Alexander é incapaz de distinguir o mundo 

concreto das aparições fantasmagóricas que o assombram, de modo que a ilusão confere 

o caráter trágico da narrativa de O Sacrifício – nos remetendo novamente ao arquétipo 

do herói romântico sonâmbulo: 

The notion of illusion thus shapes his mental state and governs the general 
discourse of Sacrifice. Illusion, defined as the ‘fact or condition of being 
deceived or deluded by appearances’, ‘a mental state involving the attribution of 
reality to what is unreal; a false conception of idea; a deception, delusion, 
fancy’ (OED), reveals its multiple semantic facets throughout the film. 
Alexander is torn between the real and the illusionary domains, and his constant 
oscillation between the two prove to have tragic consequences.113 

Debaixo desse manto fantasmagórico que domina a maior parte do filme, não há 

certeza quanto a nada: não é possível afirmar com segurança se a guerra foi declarada, 

se o apocalipse e o encontro com a “bruxa” de fato ocorreram ou se tudo não passa de 

um devaneio do protagonista, nosso duvidoso guia ao longo da história: 

The illusion-reality confusion manifests itself above all the prevailing 
uncertainty over whether the nuclear apocalypse actually takes place in 
Sacrifice. The answer to that question is forever deferred. We are never sure 
whether the war has happened, or whether it is a product of the protagonist’s 
imagination. The viewer finds contradictory evidence in the film, and the 
ending delivers no definite resolution. The element that would provide the 
crucial clarification is always missing.114   

A imaginação, intensa e desproporcionada, é o que, ao final, leva à queda dos 

protagonistas de O Sacrifício, Macbeth e Take Shelter. No entanto, ao contrário do 

113 SKAKOV, Nariman. Op. Cit. Pág. 195.  
114 SKAKOV, Nariman. Op. Cit. Pág. 195.  
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universo niilista de Macbeth e de Take Shelter, Tarkovski admite a possibilidade de 

renovação por meio do sacrifício, ainda que este signifique a destruição do protagonista.  

Tarkovski acaba nos guiando para fora da sombra de incertezas que dominam 

Alexander, restaurando o equilíbrio inicial do filme. As orações que Alexander fez na 

escuridão parecem ter sido atendidas e a luz matinal retorna.  

O universo de Take Shelter aproxima-se do de Macbeth na medida em que não 

há refúgio ou salvação por meio da espiritualidade. Temos aqui personagens que, apesar 

da imaginação incontrolável, são espiritualmente cegos. Bloom descreve o mundo 

governado por Macbeth como um “vazio cosmológico”, do qual “Deus está exilado”: 

“As in King Lear, so in Macbeth: the moment of creation and the moment of fall fuse 

into one. Nature and man alike fall into time, even as they are created.”115 Não há 

redenção para Macbeth, que se afunda cada vez mais na destruição engendrada pelo 

próprio pensamento. Existe apenas Cronos, o tempo voraz que espreita Macbeth e 

também se opõe a Curtis. De acordo com Bloom, o tempo que devora se opõe à ideia de 

eternidade e confere o sentido de fatalismo à peça: 

What notoriously dominates this play, more than any other in Shakespeare, is 
time, time that is not the Christian mercy of eternity, but devouring time, death 
nihilistically regarded as finality. No critic has been able to distinguish between 
death, time and nature in Macbeth; Shakespeare so fuses them that all of us are 
well within the mix.116 

Ainda que o final de Take Shelter seja mais aberto que o apocalipse definitivo de 

Melancolia, ele nunca nos tira da escuridão. Pelo contrário, na sequência final, todos os 

personagens são lançados no caos imaginativo de Curtis. Não há certeza quanto à nada; 

vemos apenas a catástrofe que se desenha no horizonte. A inesperada concretização da 

tormenta momentos antes do final apenas aprofunda a ambiguidade trabalhada durante 

todo o filme.  

O pavor da dúvida persistente em Take Shelter, não permite a expurgação 

característica da tragédia de Aristóteles – assim como acontece em Macbeth, de acordo 

com Bloom: “Working against the Aristotelian formula of tragedy, Shakespeare deluges us 

with fear and pitty, not to purge us but for a sort of purposiveness without purpose that no 

interpretation wholly comprehends”117. Para o autor, Macbeth não oferece catarse para os 

115 BLOOM, Harold. Op. Cit. Pág. 525. 
116 BLOOM, Harold. Op. Cit. Pág. 523.  
117 BLOOM, Harold. Op. Cit. Pág. 518.  

74 
 

                                                           



terrores que evoca. Da mesma forma, o medo é a única coisa que permanece em Take 

Shelter.  
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6. Conclusões 

Ao longo do trabalho, me propus a compreender de que maneira o apocalipse 

passa a manifestar-se como fenômeno íntimo, indissociável do universo simbólico do 

indivíduo no cinema contemporâneo, tomando como ponto de partida os filmes 

Melancolia e Take Shelter. Vimos que na busca desesperada do indivíduo por recuperar 

a própria interioridade diante de um entorno cada vez mais volátil, o estranho irrompe 

no horizonte de maneira apocalíptica.  

 De modo algum essa pesquisa tinha a pretensão de ser exaustiva no que diz 

respeito ao imaginário apocalíptico no cinema contemporâneo, o qual hoje é explorado 

em uma variedade de gêneros, com as mais diversas abordagens. Deixei que as mais 

significativas de cada filme me indicassem os temas sobre os quais discorreria nessa 

análise e, a partir delas, montei um quadro referencial em que o cinema e as artes 

plásticas se entrelaçam nessa tentativa de entender como se desdobra o apocalipse a 

partir do interior do sujeito.  

Está claro que esta é somente uma das possíveis vias pelas quais se manifestam 

o rico imaginário cinematográfico de destruição atualmente. O enfoque na catástrofe 

individual me liberou do peso da enorme tradição da disaster movie e me permitiu 

transitar por filmografias que abordam o tema do apocalipse de maneira mais indireta e 

subjetiva, como é o caso dos trabalhos de Peter Weir, Alain Resnais, Andrei Tarkovski, 

Roberto Rossellini e Lars von Trier. Mergulhar nos filmes que serviram de base para a 

pesquisa significa submergir no universo simbólico de cada protagonista, já que tanto 

Melancolia como Take Shelter nos mostram o mundo a partir de seu ponto de vista 

particular. Assim, esse estudo também buscou o caminho da introspecção no 

desenvolvimento dos temas.  

A associação que os filmes fazem entre as premonições do fim dos tempos e o 

estado mental dos protagonistas descarta a possibilidade de buscar respostas categóricas 

para cada caso. A catástrofe já não é um fenômeno que possa ser avaliado de maneira 

objetiva, mas desencadeia-se em algum lugar entre a realidade e a imaginação inquieta. 

Mesmo o sentido de finalidade estarrecedor que confronta o espectador em Melancolia 

é resultado do olhar da depressiva Justine sobre a vida, distanciando-se de um relato 

objetivo do fim dos tempos.  
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Embora o medo e a angústia que consomem os personagens não deixem espaço 

para a transcendência geralmente associada à escatologia religiosa, não podemos deixar 

de notar um respiro de esperança em meio ao pessimismo que rege os filmes. Tanto em 

Melancolia quanto em Take Shelter, os protagonistas dividem um último instante de 

comunhão com seus familiares, enquanto a catástrofe se aproxima no horizonte. Justine 

acolhe a irmã e o sobrinho debaixo de sua frágil tenda de gravetos momentos antes do 

impacto do planeta; Curtis por sua vez, alienado em sua própria paranoia durante todo o 

filme, troca um olhar de cumplicidade com a mulher quando os dois avistam a tormenta 

aproximando-se. Ainda que seja por um instante fugidio, a materialização do apocalipse 

faz com que os personagens saiam de dentro de si mesmos, para alcançar o outro. É 

necessária uma perturbação de ordem apocalíptica para restaurar o gesto que vincula, o 

olhar que reconhece.       

Na intensa subjetividade que domina os filmes, nos é difícil diferenciar onde 

termina o domínio da imaginação, de maneira que o Outro desaparece diante da 

preponderância do Eu. O desvanecimento do binarismo dentro-fora nos revela a 

complexidade da relação entre espaços na contemporaneidade, na medida em que o 

espaço físico é invadido pela subjetividade atormentada dos protagonistas. Byung-Chul 

Han fala especificamente da depressão como enfermidade narcisista, no entanto, 

podemos estender a ideia para outros tipos de transtorno mentais que levam o sujeito a 

perder-se na própria interioridade. Segundo o autor, o sujeito narcisista não consegue 

mais distinguir os limites entre si e o outro, de forma que o mundo converte-se em uma 

projeção dele mesmo. Nesse cenário, o irrompimento do apocalipse pode também ser 

interpretado como uma libertação do “inferno do igual”118 vivido pelos personagens até 

então. A esse efêmero instante de restauração de laços, no entanto, segue-se a agonia da 

incerteza em Take Shelter e o vazio absoluto em Melancolia. 

 

 

 

 

 

118 HAN, Byung-Chul. Op.Cit. Pág. 11.  
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