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Ementa 
  

 
A proposta da disciplina é estudar a representação e seus limites, a partir da catástrofe. Como se 
caracteriza uma catástrofe? Análise de casos extremos: guerras, morte, vivências traumáticas. 
Representação do irrepresentável. A representação da catástrofe na literatura, na música, no 
cinema e na psicanálise. Existe um estilo “apropriado” para a narrativa a partir da catástrofe? A 
tragédia e os limites da tragédia. O problema da língua materna. A teoria freudiana da invenção 
da palavra. Rousseau e Freud. A questão da memória. Os conceitos de livre associação, 
interpretação, ironia e sublime. Representação do Holocausto. A voz das crianças na literatura e 

na psicanálise. 
  

 
Entre os autores estudados incluem-se Paul Celan, Ferreira Gullar, Ida Fink, Primo Levi, Sófocles e 
Binjamin Wilkomirski; compositores György Kurtág e Olivier Messiaen; cineastas Claude Lanzmann 
e Marcel Ophuls; psicanalistas Christopher Bollas, Sándor Ferenczi e Sigmund Freud. 
  
  
  
  
                                Catástrofe e representação: o curso. 
  

 
                                                                      Manoel Tosta Berlinck 

  

 
         Este trabalho pretende desenvolver o seguinte argumento: aquilo que é denominado de 
“natureza humana” é uma invenção, uma produção criativa que resulta de catástrofe. Essa 
invenção possui algumas características que permitem o reconhecimento fenomenológico do 
humano. Uma dessas características – a que interessa a este argumento – é a de que o humano é 
uma espécie psicopatológica, isto é, está submetida a um sofrimento psíquico que solicita um 
discurso, uma palavra, uma expressão simbólica que possibilite a transformação do sofrimento 
numa experiência. 
         Para que este argumento seja compreensível, antes mesmo que possa apresentar os 
argumentos pertinentes a seu respeito, são necessárias algumas definições. Assim, o que se 
entende por catástrofe? A palavra catástrofe vem do grego antigo e quer 
dizer reviravolta.Contemporaneamente a palavra catástrofe possui um outro significado, ainda que 

nela continue incorporada a noção de reviravolta. Atualmente, a catástrofe é uma reviravolta no 
ambiente, no “ecos”, que coloca a espécie, ou uma parte considerável dela, em ameaça de 
sobrevivência. 
         Qualquer espécie animal, inclusive a humana, depende de um ambiente suficientemente 
bom para sobreviver. O ambiente suficientemente bom garante uma “ordem” que permite a 
reprodução ampliada da espécie, ou seja, garante as condições para que haja mais nascimentos e 
vida do que esterilidade e morte e que machos e fêmeas estejam submetidos a uma rotina que 
permita a realização da relação sexual reprodutiva. 
         A catástrofe sobrevém quando o ambiente em que a espécie está inserida sofre uma 
reviravolta, uma alteração, um desequilíbrio que coloca a espécie sob ameaça de sobrevivência. A 
catástrofe é, portanto, aquilo que poderia se chamar de uma tragédia, para a espécie ameaçada. 



         Vários exemplos poderiam ser citados para ilustrar esta definição de catástrofe. Em Édipo 

Rei, de Sófocles, a tragédia tem início com uma praga que transforma Tebas numa cidade estéril. 
Lá nada brota. A natureza, que é brotação, deixa de se manifestar e plantas, animais e homens 
correm o risco de desaparecer daquela cidade. 
         Édipo Rei suscita, dessa forma, uma reflexão sobre o ambiente, ou seja, um discurso sobre 
a organização e a dinâmica do ambiente que permite a manifestação da natureza, da brotação que 
inclui a criação, ou seja, a capacidade de inovação, que é especificamente humana enquanto 
natureza. Em outras palavras, a criação, a inovação, que é brotação é parte da natureza do 
humano, assim como tudo o que brota é parte da natureza. É assim que esta se manifesta e sua 
manifestação só pode ser reconhecida na catástrofe, quando ela fica ameaçada. 
         Um outro exemplo de catástrofe é a que foi descrita por Frei Bartolomeu de las Casas. Em 
1552 foi publicado, na Espanha, um livro denominado Brevíssima relación de la destrucción de las 
Índias Ocidentales(1996) que se transformou imediatamente num bestseller com várias e 

repetidas edições na Holanda, Inglaterra e Alemanha. A partir do livro escrito por Frei Bartolomeu 
de las Casas, criou-se a chamada leyenda negra– rótulo mordaz através do qual se propagou por 
todo o mundo protestante europeu a imagem dos espanhóis como um povo sanguinário, cruel e 
corrupto: analfabetos truculentos que se lançaram sobre o Novo Mundo como aves de rapina; uma 
imagem que persistiu durante mais de um século, principalmente na Alemanha e na Holanda, 
independentemente das atrocidades que esses países vieram a cometer nas nações que, pouco 
mais tarde, colonizaram. 
         No texto emocionado e pungente da Brevíssima relación, de las Casas, com audácia 
surpreendente, chama os conquistadores – que, na época, desfrutavam do auge de seu prestígio e 
fama – de “sujos ladrões”, “tiranos cruéis”, “sangrentos destruidores”. 
         Tendo participado da conquista da Cuba e assistido à degola de sete mil índios ordenada por 
Panfílio de Narváez, assim descreve de las Casas a memorável cena em outro livro que escreveu 

conhecido por Apologética história: 
                  “No dia em que ali chegaram, os espanhóis pararam de 
         manhã para o desjejum no leito seco de um riacho que ainda 
         conservava algumas poças d’água, que estava repleto de 
         pedras de amolar: o que lhes deu a idéia de afiar as espadas. 
         Chegando à aldeia, alguns tiveram a idéia de verificar se as 
         espadas estavam tão cortantes quanto pareciam. Um soldado, 
         subitamente, desembainhou a espada (que parecia tomada pelo 
         diabo), e imediatamente os outros fizeram o mesmo e começaram 
         a estripar, rasgar e massacrar aquelas ovelhas e aqueles cordeiros, 
         homens e mulheres, crianças e velhos, que estavam sentados 

         tranqüilamente, olhando espantados para os cavalos e os espanhóis. 
         Num instante, não restam sobreviventes de todos os que ali se 
         encontravam e o sangue corria por toda a parte, como se tivessem 
         matado um rebanho de vacas. 

 
         Esta cena é típica da conquista da América espanhola que, em quarenta anos, “pela tirania e 
diabólicas ações dos espanhóis, morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas, 
homens, mulheres e crianças; e verdadeiramente eu creio” diz Frei Bartolomeu de las Casas, “e 
penso não ser absolutamente exagerado, que morreram mais de quinze milhões”. 
         Trata-se, indiscutivelmente, do maior, mais amplo e eficaz genocídio de que se tem notícia 
no Ocidente moderno, sendo bem maior do que o praticado pela Alemanha nazista com judeus e 
ciganos europeus. 
         A virulência do ataque espanhol aos índios – virulência que ocorreu pela espada e pela 

gripe, como atesta o relato de Cortez em A conquista do México (1996) – constitui uma catástrofe, 
uma reviravolta que inaugura o Novo Mundo. 
         Pensar, por sua vez, o ambiente é produzir uma ecologia, ou seja, um discurso do e sobre o 
ambiente. O ambiente é aquilo que nos cerca permanentemente. O ambiente é sempre composto 
de muitas partes que interagem entre si, ou seja, o ambiente é um “ecos”. 
         Diz-se que o ambiente está em equilíbrio quando nem as espécies nem os elementos que as 
cercam e sustentam a sua existência encontram-se ameaçados em sua sobrevivência. 
         A catástrofe, ao contrário, é uma alteração no equilíbrio do sistema que coloca uma ameaça 
tanto às espécies como aos elementos que a cercam. Consequentemente, a rede de interações 
entre as partes do sistema se rompe proporcionando um desequilíbrio que põe em risco a 
sobrevivência do próprio sistema e de suas partes. 
         A catástrofe solicita, então, uma transformação do sistema e de suas partes, para que este 

possa se livrar da ameaça. No caso da espécie humana, esta é uma reviravolta que ocorreu graças 
à catástrofe ocorrida na terra. A espécie sofreu uma reviravolta – uma mutação – uma 
modificação qualitativa que a livrou da catástrofe e assegurou a sua sobrevivência. 
Essa catástrofe possui numerosas versões desde o Gênesis, livro da Bíblia, até o texto de Freud 
intitulado erroneamente em português: Neuroses de transferência: uma síntese (1987). 



Entretanto, em praticamente todas as versões desse processo mutativo há um preço a ser pago. A 

espécie perde contato com o seu estado anterior à catástrofe e, a respeito dele, não há 
representação, ainda que esse estado continue inscrito na espécie. O relato dessa reviravolta que 
produz a brotação da espécie humana encontra a sua mais viável representação no relato de um 
mito. Fernando Pessoa, em Ulisses refere-se a essa definitiva dimensão do mito, escrevendo: 
  

 
                            O mito é o nada que é tudo. 
                            O mesmo sol que abre os céus 
                            É um mito brilhante e mudo – 
                            O corpo morto de Deus 
                            Vivo e desnudo. 
  

 
                            Este, que aqui aportou, 

                            Foi por não ser existindo. 
                            Sem existir nos bastou. 
                            Por não ter vindo foi vindo 
                            E nos criou. 
  

 
                            Assim a lenda se escorre 
                            A entrar na realidade, 
                            E a fecundá-la decorre. 
                            Em baixo, a vida, metade 
                            De nada, morre. 
     

 
          Assim, a mutação, sendo um efeito do trauma causado pela catástrofe na espécie, e sendo 

uma transformação qualitativa, produz um efeito de silenciamento a respeito da organização 
anterior da espécie. A espécie que passa pela catástrofe – porque nela há a possibilidade de 
desaparecimento – não sofre apenas mutação. Desenvolve, também, a criatividade, ou seja, a 
capacidade de criar organização anteriormente desconhecida, por ser inexistente. Mutação quer 
dizer, assim, o brotamento de um tipo de organização que se inventa para  afastar a espécie da 
catástrofe. 
         A mutação bem como o afastamento da catástrofe produz, então, um silêncio, ou melhor, o 
silêncio é a única representação possível do estado da espécie que precede a catástrofe. Esse 
silêncio se inscreve na espécie mutante sob a forma de um vazio de representação que tende a 
ser preenchido. A mutação marca, portanto, a espécie com a reviravolta, a criação e a perda de 
contato com um estado anterior que institui um vazio que representa o estado anterior à 
catástrofe e à mutação. 

         Ora, assim concebida, a catástrofe coloca a seguinte questão: qual seria a forma narrativa 
adequada para se contar o aparecimento da espécie mutante? 
         Desde logo, a resposta seria “nenhuma” já que, com a catástrofe e a mutação daí 
decorrente, se perde a possibilidade de representação da brotação da espécie mutante. Qualquer 
representação que possa surgir, a esse respeito, tem a precípua finalidade de preencher o vazio 
provocado pela catástrofe e pela mutação e trata-se sempre de um mito epopéico, ou seja, de um 
mito que narra a origem. 
         No caso do humano, a espécie vive a catástrofe e a mutação como uma perda. A perda de 
contato com um objeto-ambiente que garantiria a existência de um equilíbrio descrito como 
nirvânico, edênico, regido por um princípio de constância. Essa perda, por sua vez, produz, 
imediatamente, um vazio. Assim, o humano carrega, no mais íntimo constitutivo de si, um vazio 

que dá testemunho da perda do objeto-ambiente ocorrida com a catástrofe e a mutação. Esse 
vazio constitutivo, que não se preenche com representação ou ação, e que é o mais duro núcleo 
do ser do humano, é aquilo a partir do qual se faz ação e representação, que nem por isso o 
preenchem. O humano é, antes de tudo, um ser nostálgico, em busca de um estado nirvânico, 
edênico, paradisíaco, constante e equilibrado para sempre perdido na catástrofe. 
         A perda de contato com o objeto-ambiente que permite a brotação do humano tal como o 
entendemos lança, em segundo lugar, esse animal num estado de desamparo já que o objeto-
ambiente é aquilo que acolhe, suporta e sustenta o animal até a ocorrência da catástrofe e o 
surgimento do vazio decorrente dessa perda. O desamparo é, assim, uma primeira representação 
do humano que se instala no vazio. O Professor Doutor Mário Eduardo Costa Pereira, em Pânico. 
Contribuição à psicopatologia dos ataques de pânico (São Paulo, Lemos, 1997) e, especialmente, 
em Do desamparo ao pânico (São Paulo, Escuta, 1999) realiza uma cuidadosa e competente 

reflexão sobre esse estado inaugural do humano que, segundo ele, se caracteriza “por um 



profundo sentimento de insegurança e de não tolerância da falta de garantias da existência” e que 

está intimamente associado a crises agudas de angústia. 
         Em Neurose de transferência: uma síntese, Freud chega a escrever que a angústia é um 
estado característico do humano, ou seja, que a humanidade do humano é angustiada porque 
desamparada diante da perda do objeto-ambiente. Melanie Klein, por sua vez, avança 
substancialmente na compreensão dessa posição inaugural do humano denominando-a de 
esquizo-paranóide e fazendo, assim, uma referência mais específica e mais complexa aos efeitos 
imediatos da perda do objeto-ambiente. A posição esquizo-paranóide, é bom que se diga, não 
caracteriza um estado psicótico inaugural do humano mas se refere às conseqüências imediatas 
da perda de contato com o objeto-ambiente que permite a constituição mesma do humano. A 
angústia, por sua vez, possui diversas dimensões, como observa Freud em numerosos trabalhos 
sobre o assunto. Mas ela é, afinal de contas, um sinal de perigo, o sinal de uma ameaça que 
decorre da catástrofe associada à perda do objeto-ambiente. A catástrofe é, assim, vivificada 

como uma dimensão indissociável do objeto-ambiente que passa a ter uma característica 
ameaçadora, pondo em risco a sobrevivência da espécie e remetendo o animal a uma posição 
esquizo-paranóide. 
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