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PreFáCio

Por uma (est)étiCa do Humano

Na mitologia grega, as Musas são filhas de Zeus, o supremo deus do 
universo, e Mnemosyne, a personificação da memória, tendo sido geradas 
com o objetivo de exaltarem a vitória das divindades olímpicas sobre os Titãs. 
Fixadas em número de nove, desde a Teogonia de Hesíodo, a elas era atribuída 
a inspiração das artes, das ciências e das letras.

Com a transposição do pensamento mítico para o pensamento racional 
– momento inaugural da filosofia –, há o declínio de uma concepção de mun-
do erigida sobre o maravilhoso e inicia-se o longo percurso que, ao longo de 
séculos, conduzirá da metafísica clássica à filosofia da consciência.

Sucumbiria, assim, o numinoso poder integrador das Musas, ou a sua 
presença estaria apenas imperceptível, aguardando a falência da compartimen-
talização dos saberes para se revelar em toda a sua plenitude primordial? Afi-
nal, as Musas – apesar da singularidade de cada uma – constituem uma entida-
de plural que conjuga, em sua representação, a fonte vital comum a distintos 
campos do conhecimento humano.

Talvez seja por isso que, com a superação do paradigma da consciência 
e a abertura para a compreensão semântico-hermenêutica da filosofia, na qual 
posições privilegiadas são atribuídas à linguagem e à intersubjetividade, as Mu-
sas puderam retornar à sua morada, recuperar sua potência visível e audível e, 
evocadas ou não, manifestar-se pelo lógos – que é razão, lógica, inteligência, mas 
também palavra, linguagem, fala, discurso –, reintegrando, pela sua força do no-
mear, as diversas tramas que compõem a expressão do humano que nos habita.

É isso que o leitor irá encontrar neste segundo volume de Cinema com 
filosofia. Nos cinquenta textos que compõem a coletânea, Bernardo Nogueira 
se vale de uma linguagem simples e de um estilo aparentemente despretensioso 
para, recorrendo a elementos figurativos de filmes nacionais e estrangeiros, 
abordar temas que remetem à problemática do humano – ou, melhor dizendo, 
do “demasiadamente humano”.

A partir da trama de cada um dos filmes, o autor vai tecendo um discurso 
poético-filosófico, não linear, associativo – por vezes, guiado pelo Stream of 
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Consciousness, em que se misturam imagens, sensações, lembranças e pensamen-
tos –, colocando em diálogo a filosofia com o cinema e, também, com outras 
formas de expressão artística.

A leitura dos textos convida o leitor a refletir, em última instância, sobre 
o próprio sentido da vida, sobre a atribuição de sentido à existência, levan-
tando questões que podem ser reunidas em três eixos temáticos. Dois desses 
eixos remetem a fontes do sofrimento humano, já indicadas por Freud em O 
mal-estar da civilização: a finitude e a relação com o outro.

Em torno da finitude, gravitam as questões vinculadas à morte e ao tem-
po, obstáculos intransponíveis que nos conduzem à incessante busca do gozo; 
da relação com o outro, emergem a identidade, a alteridade, a pluralidade, 
mas, também, a ausência, o abandono, a solidão e a culpa.

O que conforta nossa existência – a esperança que resta na caixa de Pandora 
– vem expresso no terceiro eixo temático, que abarca o amor, a arte e a linguagem.

Isso porque o amor, “em oposição à nossa finitude” (Deuses e homens), 
“avesso da solidão” (Faça uma lista), além de nos possibilitar “um tempo sem 
fim: o tempo do amor” (A invenção do tempo), “que transcende o relógio” (Cores 
secundárias), é “uma espécie de arché da arte” (Pra quem não sabe amar...).

A arte – fruto da imaginação criadora e movida seja pelo sonho, pela 
fantasia, pela utopia ou pelo desejo, seja pela dor ou pelo medo – será sempre 
“constituidora de sentidos. Criadora de caminhos. Inventora de tempos” (Mar 
vermelho). Portanto, sugere o autor, a arte deveria ser concebida como “devir da 
criação dentro do qual sempre nasce o amor” (É só o amor que inventa a arte). 
Sendo assim, se “A dificuldade de explicar fenômenos como a morte nos leva 
a criar” (Qual a cor da vida?), “A morte [...] não poderia ser inscrita, senão, em 
versos” (Vivos e mortos).

Afinal, considerando que “o humano é linguagem” (Cada cor em seu lu-
gar), que a linguagem constitui o “local privilegiado de acesso ao mundo” 
(Mulheres perfumadas) e que as palavras são “a possibilidade que nos resta ante 
nossa finitude” (Qual a cor da vida?), a poesia, forma privilegiada da lingua-
gem, “não é apenas o ato, mas antes e sempre, a potência que incide sobre a 
existência, que a transforma, inventa, rabisca, esquece e faz história” (Neruda 
político, Platão poeta).

Daí que “Reconhecer a mútua construção do humano na e pela lingua-
gem é sabê-lo plural, paradoxo, logo, poesia, logo, ciência, misturadamente” 
(Qual a cor da vida?).

Uma das marcas da escritura de Bernardo Nogueira é, justamente, a compe-
tente convergência de habilidades tanto da ordem do sensível quanto da ordem 
do inteligível: ao vasto repertório de pensadores, músicos, romancistas, poetas e, 
é claro, filósofos e cineastas, vem se somar a contemplação da chuva, a taça de 
vinho português, a música de fundo, a expectativa pelas letras que virão... 
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Todo esse cenário é um prelúdio, um convite ao diálogo... 
Os textos, por vezes, iniciam com uma citação, com uma lista de palavras 

ou, ainda, com uma sequência de perguntas. Perguntas, aliás, é outra das mar-
cas escriturais deste livro. As inquietantes questões que interrogam incessan-
temente o autor são compartilhadas com o leitor. Questões que conduzem à 
reflexão crítica e para as quais não há respostas. De fato, se houvesse respostas, 
não seria preciso escrever livros.

Este livro é um convite à intersubjetividade e, ao que tudo indica, nasce 
de uma necessidade (est)ética vinculada ao ato de compartilhar esse humano 
que nos habita, por isso é filosófico, por isso é poético.

Afinal, como afirma seu autor, no texto com o sugestivo título Deuses e 
homens, “A poesia da vida está no olhar do outro, sempre a partir daquilo que 
vem, sempre a partir daquilo que nos convida a ser, sempre a partir daquilo 
que não sabemos”.

HENRIETE KARAM


