
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS - CURO 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RHS 

DEPARTAMENTO DE ARTES E ESTUDOS CULTURAIS (RAE) 

GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO CULTURAL 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS - CURO 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RHS 

DEPARTAMENTO DE ARTES E ESTUDOS CULTURAIS (RAE) 

GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO CULTURAL 

 

 

 INGRIDI SANTOS DE JESUS E SILVA 

 

 

 

 INGRIDI SANTOS DE JESUS E SILVA 

 

THE DARK SIDE OF THE MOON: 

PINK FLOYD E OS TRÊS TONS DA 

MELANCOLIA 

 

 

 

 

 

THE DARK SIDE OF THE MOON: 

PINK FLOYD E OS TRÊS TONS DA 

MELANCOLIA 

 

 

 

 



 
 

INGRIDI SANTOS DE JESUS E SILVA 

 

 

 

 

 

THE DARK SIDE OF THE MOON: PINK FLOYD E OS TRÊS TONS DA 

MELANCOLIA 

 

 

 

 
 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Produção 

Cultural da Universidade Federal 

Fluminense campus Rio das Ostras, como 

requisito parcial para obtenção do Grau 

Bacharel. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ericson Saint Clair 

 

 

 

 

Rio das Ostras  

2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BRO  

 
S586t Silva, Ingridi Santos de Jesus e  

The Dark Side of The Moon: Pink Floyd e os três tons da 

melancolia / Ingridi Santos de Jesus e Silva; Ericson 

Telles Saint Clair, orientador. Rio das Ostras, 2018. 

82 f.: il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Produção 

Cultural)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Humanidades e Saúde, Rio das Ostras, 2018. 

 
1. Pink Floyd. Rock n? Roll. 2. The Dark Side of the Moon. 

3. Melancolia. 4. Música. 5. Produção intelectual. I.  
Título II. Telles Saint Clair,Ericson, orientador. III. 

Universidade Federal Fluminense. Instituto de Humanidades e 

Saúde. Departamento de Artes e Estudos Culturais. 

 
CDD - 

 
 
 
 
 
 

Bibliotecária responsável: Maria Margareth Vieira Pacheco Rodrigues - CRB7/5874 



 

INGRIDI SANTOS DE JESUS E SILVA 

 

 

 

THE DARK SIDE OF THE MOON: PINK FLOYD E OS TRÊS TONS DA 

MELANCOLIA 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Produção Cultural 

da Universidade Federal Fluminense 

campus Rio das Ostras, como requisito 

parcial para obtenção do Grau Bacharel.  
 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Ericson Saint Clair – Orientador 

UFF 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof.  Dr. Aureo Guilherme Mendonça – 1 Examinador 

UFF 
 
 
__________________________________________________________________ 
Bacharel em Produção Cultural Fernanda de Souza Carvalho Baroni–2 Examinadora 

UFF 
 
 

Rio das Ostras 
2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à 

nossa volta e à nossa frente. A única exigência que 

podemos fazer a seu respeito é que cada cultura contribua 

para a generosidade das outras”. (Claude Lévi-Strauss) 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Meu primeiro agradecimento é a Deus, que me deu forças e resistência nos 

momentos mais difíceis dessa caminhada, para que eu não desanimasse e 

concluísse o trabalho final.  

À minha família, por ser o meu alicerce, me dando apoio, incentivo e amor 

incondicional durante o meu período acadêmico. 

Ao meu professor e orientador Ericson Saint Clair, pela sua imensa 

importância na minha formação. Obrigada pela atenção, presteza, paciência e 

carinho que sempre dedicou a nós, orientandos. 

Ao professor Aureo Guilherme Mendonça pelos ensinamentos durante o 

período de graduação e pela disponibilidade de participar da banca examinadora.  

A uma amiga de longa data, Fernandinha. Quando a conheci, ela estava 

concluindo o mesmo curso: hoje é uma honra tê-la em minha banca. 

Á experiência adquirida como produtora e organizadora do projeto 

“Performance Arte numa Nota Só”, realizado no Teatro Popular de Rio das Ostras, 

que me deu a constatação de ser uma Produtora Cultural. Obrigada a todos os 

envolvidos! 

Aos amigos, professores e funcionários que me acolheram e contribuíram 

para que eu chegasse até aqui. 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a construção cultural da melancolia no universo do rock 

a partir da análise da obra The Dark Side of The Moon, da banda britânica Pink 

Floyd. Um dos protagonistas da história do rock, Pink Floyd inicia, em 1973, uma 

nova fase de sua carreira, com primor na composição de letras e reconhecida 

impecabilidade sonora. Procuro demonstrar como a obra em questão enriquece o 

imaginário simbólico da melancolia na cultura rock a partir do recorte de três vieses: 

a relação da melancolia com o capitalismo, com a loucura e com o problema da 

finitude humana.  A partir de uma breve genealogia da melancolia na cultura 

ocidental, perceberemos a singularidade da proposta do disco The Dark Side of The 

Moon, contribuindo para o debate sobre as pressões sofridas em nossa vida 

moderna.  

 

 

Palavras-chave: Pink Floyd. Rock n’ Roll. The Dark Side of the Moon. Melancolia. 

Capitalismo. Luto. Loucura. Finitude humana. Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the cultural construction of melancholy in the universe of 

rock from the analysis of The Dark Side of The Moon, the British band Pink Floyd. 

One of the protagonists of the history of rock, Pink Floyd begins in 1973, a new 

phase of your career, with perfection in the composition of letters and recognized 

impeccability soundtrack. Seeking to demonstrate how the work in question enriches 

the symbolic imagination melancholy in rock culture from the cut of three biases: the 

relationship of melancholy with capitalism, the madness and the problem of human 

finitude. From a brief genealogy of melancholy in Western culture, we realize the 

uniqueness of the album The Dark Side of The Moon, contributing to the debate 

about the pressures suffered in our modern life. 

 

 

Key words: Pink Floyd. Rock n’ Roll. The Dark Side of the Moon. Melancholy. 

Capitalism. Mourning. Madness. Human finitude. Music. 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Retrato do Dr. Gachet - Vincent van Gogh – 1890 – 1ª versão ........... 14 

Figura 2- Lua cheia .................................................................................................. 19 

Figura 3- Melancolia I – Albrecht Dürer, 1514 ....................................................... 20 

Figura 4 - Melancholy - Edvard Munch, 1894 ........................................................ 21 

Figura 5 - Escultura "O Pensador" - Auguste Rodin, 1902 .................................. 22 

Figura 6 - Lady Gaga ............................................................................................... 23 

Figura 7 - Lana Del Rey ........................................................................................... 24 

Figura 8 - Cena do filme “O Gabinete do Dr. Caligari” - Robert Weine - 1920 ... 25 

Figura 9 - Cena do filme "As Vantagens de Ser Invisível" - Stephen Chbosky - 

2012 .......................................................................................................................... 26 

Figura 10 - Syd Barrett no final de 1967 ................................................................ 30 

Figura 11 - Janis Joplin (imagem à esquerda) e Jimi Hendrix (imagem à direita), 

durante o Festival Woodstoock - 1969 .................................................................. 32 

Figura 12 - Apresentação dos The Rolling Stones durante o evento Altamont 

Free Concert - 1969 ................................................................................................. 32 

Figura 13 - Movimento Tropicália no Brasil entre 1967 e 1968 ............................ 33 

Figura 14 - Abbey Road, 1967. Da esquerda para a direita: Roger Waters, Nick 

Mason, Syd Barrett e Rick Wright .......................................................................... 34 

Figura 15 - David Gilmour junta-se à nova formação do Pink Floyd como 

quinteto, em janeiro de 1968. Da esquerda para a direita: Syd Barrett, David 

Gilmour, Rick Wright, Nick Mason e Roger Waters (abaixado) ........................... 37 

Figura 16 - O Pink Floyd fotografado na cantina de Abbey Road. Em sentido 

horário: Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright e Nick Mason..................... 39 



 
 

Figura 17 - Capa do disco The Dark Side of the Moon - Pink Floyd - 1973 ........ 41 

Figura 18 - A ilusão do dinheiro ............................................................................. 42 

Figura 19 - O Louco - Pablo Picasso - 1904 .......................................................... 50 

Figura 20 - A Noite Estrelada - Vincent van Gogh - 1889 ..................................... 54 

Figura 21 - Tempo Passado .................................................................................... 57 

Figura 22 - A Persistência da Memória - Salvador Dalí - 1931 ............................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................12-13 

 

1. A TINTA CULTURAL DA MELANCOLIA........................................................14-27 

 

2. PINK FLOYD VIDA E OBRA: THE DARK SIDE OF THE MOON...................28-41 

 

3. OS TRÊS TONS DA MELANCOLIA NO ÁLBUM THE DARK SIDE OF THE 

MOON: CAPITALISMO, LOUCURA E FINITUDE HUMANA...................................42 

3.1 Melancolia e Capitalismo................................................................................42-49 

3.2 Melancolia e Loucura......................................................................................50-57 

3.3 Melancolia e Finitude Humana........................................................................57-68 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................69-70 

 

BIBLIOGRAFIA....................................................................................................71-74 

 

ANEXOS....................................................................................................................75 

ANEXO 1...............................................................................................................75-76 

ANEXO 2...............................................................................................................77-78 

ANEXO 3...............................................................................................................79-80 

ANEXO 4...............................................................................................................81-82 

 

  

 



12 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A banda britânica de rock Pink Floyd ficou conhecida por retratar em 

suas músicas os dramas humanos. Um capítulo relevante dessa história pode 

ser constatado em específico no álbum “The Dark Side of the Moon”, do ano de 

1973. Este disco representa um ponto de virada do grupo, pois é o momento 

em que a banda atinge uma nova identidade após a saída do “motor criativo” 

da banda, Syd Barrett, uma perda simbólica para os integrantes que 

permaneceram no conjunto. É um disco que ultrapassa os limites musicais para 

penetrar na psicologia, na filosofia, na análise sociopolítica e econômica e 

culturais. Também é considerado uma das mais fiéis traduções da crise do 

homem pós-moderno, incluindo uma crítica aos valores políticos e sociais 

construídos pela sociedade ocidental, pós Segunda Guerra Mundial, no século 

XX. 

Como produtora cultural e admiradora de rock and roll, interessava-me 

investigar a relevância de tal obra em sua contestação de problemas 

enfrentados pela sociedade. Especialmente, a percepção de que os mesmos 

dramas representados em um álbum há 45 anos atrás perduram em nosso 

meio social. Além disso, é perceptível a responsabilidade da cultura e da arte 

de modelar opiniões políticas, econômicas, sociais e tantas outras de uma 

forma poética.    

Pink Floyd é uma das bandas mais populares do gênero Rock 

Progressivo. Esse disco constitui o exemplo de um produto massivo. Nesse 

sentido, é um exemplo do que Kellner considerou como cultura da mídia:  

 
 
Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e 
espetáculos que ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, 
dominando o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e 
comportamentos sociais, fornecendo materiais, com os quais 
as pessoas forjam sua identidade. (KELLNER, 2001, p.09) 

 

 

 Dentre os diversos aspectos simbólicos importantes trabalhados no 

álbum, destaco a abordagem que este faz da melancolia. Intencionamos  
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apresentar o que consideramos ser os três aspectos da melancolia retratados 

no álbum: suas relações com o capitalismo, com a loucura e com o problema 

da finitude humana, tons que dialogam com o mundo contemporâneo.  

Para isso, dividimos o trabalho em três capítulos. O primeiro deles, 

chamado A Tinta Cultural da Melancolia, descreve uma breve genealogia da 

melancolia em seu aspecto cultural. Em seguida, adentramos o universo da 

banda Pink Floyd, sua história e a obra “The Dark Side of The Moon”. Por fim, o 

capítulo que abordará os três tons melancólicos presentes no produto 

fonográfico em questão. Daremos especial atenção à faixa “Money”, para tratar 

da relação da melancolia com o capitalismo; à faixa “Brain Damage” para tratar 

da loucura e, finalmente, analisaremos as faixas “Time” e “Eclipse” para 

analisar a melancolia em sua relação com a finitude humana.  

Este trabalho não pretende ser memorialista. Pelo contrário, em seu viés 

genealógico, pretende tocar diretamente o presente, questionando como um 

produto fonográfico de 45 anos atrás pôde retratar esses três aspectos que 

ainda hoje estão presentes em nossa cultura.  

 O Long-Play traz em si uma mensagem que tem princípio, meio e fim; 

cada detalhe deve ser encarado como algo profundo que pode alterar 

totalmente a nossa interpretação a cada nova audição que fazemos. Que 

nosso trabalho possa contribuir para o enriquecimento de novas interpretações 

a respeito de tão rica obra.  
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CAPÍTULO 1: A TINTA CULTURAL DA MELANCOLIA  

 

 

Figura 1 - Retrato do Dr. Gachet - Vincent van Gogh – 1890 – 1ª versão 

 

Fonte: Arte na Rede (2016). 

  

Doutor Gachet retratado por Van Gogh, foi um personagem original. Médico 

psiquiatra do autor da obra, era interessado em quiromancia, mas tinha paixão pelas 

artes. Infelizmente não conseguiu ajudar Vincent van Gogh a superar sua angústia. 

 

 

          A existência da melancolia como objeto de atenção da cultura ocidental 

tem mais de 2000 anos. Já foi compreendida sob as mais diversas perspectivas, 

como a dos religiosos, filósofos, poetas, médicos, cada qual descrevendo esse 

sentimento de acordo com seu recorte epistemológico. Melancolia é um termo 

originado do grego melan (negro) e cholis (bílis), que significa bílis negra. Essa 

expressão, criada no período da Antiguidade, descrevia o estado em que o 

indivíduo se tornava apático, muito abatido, sem vontade de fazer coisa alguma, 

envolvido numa profunda angústia, o que toma sua condição física e emocional.  
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Para o médico grego Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.), a melancolia foi explicada 

como um excesso de bílis negra no corpo; já para os religiosos cristãos, foi 

conhecida como uma doença espiritual. Os filósofos e os romancistas do século 

XVIII e XIX, por sua vez, enxergavam-na como uma característica enobrecedora; 

já para a metapsicologia freudiana no século XX, foi vista como o estado da 

subjetividade diante da história das perdas. 

                Em cada etapa histórica como Antiguidade, Idade Média, 

Renascimento, entre outras, a melancolia incentivou várias produções sejam 

elas filosóficas, teóricas ou artísticas, tornando-se perceptível aos que com ela 

se defrontavam. 

                Antes de prevalecer a concepção de Hipócrates, médico da 

Antiguidade, os distúrbios mentais, como a perda da razão, ou mesmo as 

doenças físicas eram frutos do castigo dos deuses. A pessoa que se encontrava 

doente com distúrbios mentais padecia por um deslize que ele mesmo tinha 

realizado ou até de seus antecedentes. Havia então uma base mítica que se 

instituía para esclarecer a angústia na patologia. 

              Hipócrates, com suas ideias e teoria dos humores (século IV a.C.), 

contribuiu para alterar o estatuto da percepção de doença: vista até então como 

proveniente de um sobrenatural, passa a ser tratada como um desequilíbrio 

humoral. Esse fato é importante, pois referencia na história a retirada da doença 

em seu regime sagrado e a posiciona em uma esfera física (corpo). O cérebro, 

em sua estreita relação com o corpo, passa a ser eleito como o centro das 

funções mentais e órgão portador das patologias (CORDÁS, 2002 apud. SANTA 

CLARA, 2009, p.3). 

           A suposição de que o comportamento humano é regido por fluidos do 

corpo que são capazes de adoecer quando se excede na parte corporal será 

velada por vários séculos como uma das formas de elucidar os distúrbios que 

irão abalar a alma e o corpo.  

          Hipócrates entendia que o desequilíbrio de bílis negra apenas podia levar 

à doença. Já Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.) percebia que uma quantidade da 

bile negra era essencial às inspirações e produções dos artistas (filósofos, 

poetas etc.) e grandes gênios. Quer dizer que com Aristóteles a percepção da 
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instabilidade de humor era cara aos gregos como um elemento que se deparava 

no organismo humano e agitava a vida.  

 

 

Todos os que atingiram a excelência na filosofia, na poesia, na 
arte e na política, mesmo Sócrates e Platão, tinham 
características físicas de um melancólico; na verdade, alguns 
até sofriam da doença melancolia (SOLOMON, 2002, p. 267).  

 
 

          Mais tarde, torna-se comum classificar como melancolia a condição 

associada a uma elaboração reflexiva, evidenciada por Aristóteles e, 

posteriormente, pelos filósofos e romancistas, ou com o conceito fixo indicado 

por alguns médicos psiquiatras dos séculos XVIII e XIX como indício do 

distúrbio. Nesta fase, a junção do corpo e alma é inversamente proporcional, e 

encontra-se nos indicativos de fadiga psíquica e física, passando a ser 

empregada como uma forma de esclarecer o motivo de uma acentuada 

elaboração intelectual que se depara ao lado de bloqueio do corpo nos feitos de 

melancolia. Segundo Lambotte (1997, apud. SANTA CLARA, 2009, p.4), essa 

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

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

intensa produção da mente há, em seu contrário, uma diminuição das ações do 

corpo. Esse conceito pode também ser constatado em Hipócrates, no momento 

em que ele posiciona o melancólico como um indivíduo abalado sem motivo, 

focado por uma ideia de que o corpo “descansa” ao passo que a mente 

“trabalha”. 

         O avanço e a supremacia dos princípios religiosos na Idade Média 

instituem divergências com o pensar médico racionalista elaboradas por 

Hipócrates e outros médicos do período, a respeito da melancolia. Diante da 

nova doutrina, o melancólico passa a ser considerado como um indivíduo que 

está distante de Deus ou com distúrbios na alma. A doença melancolia é 

pautada em substanciais religiosos, supersticiosos e místicos que remetem a 

uma ação demoníaca. A mesma foi firmada em um quadro de afastamento da 

crença e dos dons divinos. Dessa forma, qualquer perda da razão (e não 

somente a melancolia) era vista como pecado, era uma punição de Deus. 
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          No Renascimento, com os questionamentos sobre o pensamento religioso 

da Idade Média, a convicção nos distúrbios da alma imposta pela igreja à 

melancolia é colocada em perigo, uma vez que, nesse período histórico, ocorre 

segundo Cordás (2002, p.49), “uma revalorização do homem como centro e 

medida de tudo e um retorno aos valores gregos” (apud. SANTA CLARA, 2009, 

p.4). Entretanto, com o então recente molde de pensamento renascentista, 

retornam também às convicções hipocráticas das correntes humorais na 

interpretação da melancolia e às certezas aristotélicas de que a melancolia se 

atribuiria dentre aqueles indivíduos de maior genialidade. A certeza de que o 

indivíduo melancólico é uma pessoa com competências intelectuais faz da 

doença melancólica uma nascente de produções para aqueles que nela 

procuravam sustentar-se: pintores, poetas, escritores, romancistas e filósofos. 

Conforme Vieira ressalta, a melancolia, “no século XVII, foi descrita como grande 

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

SANTA CLARA, 2009, p.4). 

          Os notáveis artistas ou fenômenos intelectuais eram considerados como 

os que retinham a sua melancolia e a experimentavam em sua profundeza da 

alma. Com a Renascença foi retirada a melancolia da batalha entre Deus e o 

diabo, isto é, da condição de erro que era ocupada antes na Idade Média, 

posicionando na face das justificações da Filosofia e da Psicologia, da angústia 

do ser humano e no espaço singular das construções. Ao mesmo tempo, não se 

abandona a perspectiva do excesso da bile negra sobrecarregando a mente 

humana. 

         A melancolia começa a perder sua característica artística e humana com 

o surgimento da Psiquiatria no séc. XVII, quando foram criados hospitais para 

tratamento dos excluídos da sociedade como mendigos, leprosos, bubônicos, 

doentes mentais e outros. No século XVIII, com o considerado pai da 

psiquiatria Phillippe Pinel, os doentes mentais foram retirados dos asilos e 

postos em manicômios. Seguidor de Pinel, Esquirol propõe que o termo 

melancolia seja removido da área da Psiquiatria e passe a ser designado aos 

poetas e filósofos por ter sentido comum e inculto, sendo portanto inadequado 

para o uso na psiquiatria. Ele vem propor o termo “lipemania”, que possibilita os 
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distúrbios humorais decorrentes da tristeza, e a “mamomania” vem possibilitar 

os distúrbios do juízo que é causado devido ao afeto exacerbado. 

 O surgimento das novas descobertas acerca de como o cérebro exerce 

a sua função vai permitir um conhecimento para o tratamento farmacológico 

dos problemas mentais, porém aumentará o desprezo para o sofrimento 

humano que passou a ser visto como um erro de comportamento ou uma 

disfunção neurológica. Esse comportamento fará com que várias pessoas se 

tornem dependentes dos remédios/drogas como solução para os seus conflitos 

psíquicos e comportamentais. Com essa perspectiva, imaginou-se que haveria 

uma redução desse mal-estar, porém este aumentou em proporção tão grande 

que foi classificado como um imenso desafio para a saúde pública.  

No final do século XVIII e início do século XIX, com o Romantismo, a 

melancolia passa a ganhar mais uma vez impulso de expressão nas obras 

artísticas. Em paralelo, as classificações de ordem médica fortificam-se com o 

propósito de inseri-la aos modelos científicos.   

O Romantismo, que faz uma crítica à modernidade, vai contra os valores 

da civilização capitalista, constituindo assim uma visão melancólica da 

existência, manifestando um aspecto nostálgico da vida. O movimento dá valor 

à subjetividade do indivíduo com toda a sua complexidade de afetos, 

promovendo liberdade para sua imaginação. Trata-se de uma forma de 

resistência, até mesmo de revolta, por toda a sua afetividade reprimida e 

desfigurada. É um modo subjetivo de arte, onde a mesma não poderia 

sobreviver afastada da vida. Os românticos buscam lançar suas emoções no 

mundo através de suas obras artísticas.  

As ideias dos melancólicos são fixas, como elemento do sintoma 

patológico. Esse quadro resulta em questões do organismo com instabilidades 

morais e emocionais, afetando assim a alma. Muitos românticos se sentiram 

intoxicados pela vida social que dava valor ao dinheiro, o chamado 

“mamonismo”, que fazia arruinar todos os valores e laços afetivos da 

humanidade.  

Neste ponto, é possível perceber a melancolia nas imagens, letras de 

canções, livros que inspiraram vários poetas da época e outras vertentes 

culturais e artísticas. Curiosamente, muitos deles tinham como inspiração a lua. 

A lua cheia foi o símbolo dominante nos romances, exercendo força também no 
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movimento das marés e maternidade. Em nosso objeto de estudo, o produto 

fonográfico “The Dark Side of the Moon”, a lua não é retratada de uma forma 

romântica otimista, mas com efeitos sombrios que podem ocasionar em nós 

mesmos devido às pressões que vivenciamos em nosso cotidiano. Logo, nem 

sempre vai refletir o nosso lado romântico, colorido, agradável, mas também 

pode vir transparecer o nosso lado sombrio, obscuro, aquele que procuramos 

esconder das pessoas, apesar de todos nós o possuirmos, o que também fez 

parte do romantismo como movimento artístico.  

 

      Figura 2- Lua cheia 

 

Fonte: Domínio público (2018). 
 
 
 
 

O Expressionismo, movimento artístico que começou na Alemanha entre 

os séculos XIX e XX vai impactar as expressões, os instintos e o sofrer do 

homem, representando o mundo que o rodeia. Possuía uma visão 

antirromântica, procurando através da arte uma expressão própria de enxergar 

o mundo, representando um modo concreto provocando emoções por meio das 

pinturas, impulsionando paixões individuais, com caráter psicológico. Eram 

características das obras dos artistas desse movimento a deformação das 

figuras, o uso de cores fortes e a distância do real, transferindo assim os 

sentimentos para a suas obras. As mesmas tinham poucos traços, e 

transmitiam angústia e sofrimento.  

A seguir, exemplos de obras de arte de diversos períodos históricos nas 

quais percebemos características melancólicas:  
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Figura 3- Melancolia I – Albrecht Dürer, 1514 

 

Fonte: The British Museum (2017). 
 
 

Este quadro tem a postura do anjo na imagem com a mão apoiada na cabeça. 
Esta posição vai se tornar o símbolo do melancólico, relacionada a uma meditação 
advinda do desempenho intelectual. 
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       Figura 4 - Melancholy - Edvard Munch, 1894 

 
 
Fonte: Munch museet  (2018). 
 

A melancolia presente no quadro acima indica como as pessoas podem lidar com a melancolia, 

ao pensar sobre ela. 
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Figura 5 - Escultura "O Pensador" - Auguste Rodin, 1902 

 

 

Fonte: Arte e Blog  (2015). 

 

A escultura acima é considerada um exemplo de imagem do estado melancólico que 

estabelece uma conexão entre o pensamento intelectual e a melancolia. 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

Segundo o filósofo Douglas Kellner, os produtos da cultura de mídia 

como rádio, televisão, cinema, a música, entre outros oferecem objetos para a 

estruturação de classes, etnias, nacionalidade, sexo, valores que são recursos 

que compõem a cultura popular em vários lugares do mundo.  

No mundo contemporâneo, personalidades públicas como Lady Gaga, 

Lana Del Rey e outros são classificados como “românticos da nova era”. Suas 

propostas artísticas, muitas vezes, refletem em suas músicas, videoclipes, um 

comportamento melancólico, e frequentemente tais artistas são classificados 

como lunáticos.  

 

 

 

    Figura 6 - Lady Gaga 

 

Fonte: Happer’s Bazaar Revista (2018). 
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Figura 7 - Lana Del Rey 

 

Fonte: Google Imagens (2017). 

 

 

Outro exemplo podemos encontrar nas telas do cinema: nos filmes 

nórdicos, o frio intenso, a solidão e o medo do contato físico reforçam 

características da melancolia. 
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Figura 8 - Cena do filme “O Gabinete do Dr. Caligari” - Robert Weine - 

1920 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo (2011). 

 A cena do longa-metragem mencionado acima retrata personagens angustiados por 
uma melancolia que os mesmos carregam em cenários distorcidos. 
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Figura 9 - Cena do filme "As Vantagens de Ser Invisível" - Stephen 

Chbosky - 2012 

 

Fonte: Cinema sem Erros (2015). 

 

A imagem acima é do personagem principal Charlie que é ingênuo, simpático e 
estranho. Precisa lidar com o primeiro amor, o suicídio de seu melhor amigo e sua doença 
mental.  

 

 

Nas sociedades contemporâneas, parte do que era considerado como 

melancolia vai adquirir estatuto de doença psíquica, caracterizada como 

depressão.  

Segundo muitos autores, depressão e melancolia não descrevem o 

mesmo fenômeno. Do ponto de vista da psicanalista Maria Rita Kehl, no caso 

da psicanálise, a confusão da melancolia com a depressão se deve ao texto de 

Freud, Luto e Melancolia (1917), que trouxe um apoio efetivo e inovador para 

um entendimento da clínica melancólica. O mesmo não havia produzido 

nenhum texto sobre depressão. Os princípios da depressão, as condições 

depressivas e a psicose maníaco depressiva, ainda não haviam sido retiradas 

do campo psiquiátrico para o campo da clínica psicanalítica. O aumento dos 

diagnósticos da depressão nos países no ocidente desde a década de 1970 

onde houve um uso dos antidepressivos lançados pelas indústrias 

farmacêuticas, poderia ter sido apenas uma estratégia de venda, porém a 
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ocorrência de suicídios foi percebida a gravidade da situação. Para Maria Rita 

Kehl: 

 
Quando um psicanalista ou um psiquiatra se refere a 
uma depressão psicótica ou “endógena”, é bem 
provável que se refira a uma melancolia, não a uma 
depressão. Isso vale inclusive para as depressões 
consideradas crônicas, que também podem ser, senão 
curadas, ao menos tratadas com os recursos da 
psicanálise. As depressões participam das estruturas 
neuróticas, mas é preciso tentar compreender sua 
singularidade. Não se confundem com estados de 
ânimo tais como tristeza, abatimento, desânimo, 
inapetência para a vida, embora todos estes participem 
também do sofrimento do depressivo. Por outro lado, 
também não se confundem com as ocorrências 
depressivas esporádicas a que todo neurótico está 
sujeito em razão de perdas, fracassos ou lutos mal-
elaborados. (KEHL, 2009, p.14). 
 
 

 

Percebemos hoje a retirada do sujeito do seu ponto positivo para uma 

postura negativa diante da violência, da economia, da política e tanto outros 

aspectos vivenciados por nós. Isso faz com que achemos que não 

conseguiremos uma saída para solucionar os problemas contemporâneos. 

Essa postura descrente, pessimista do niilismo, faz com que aflore a 

melancolia em nosso tempo. Segundo Scliar, …“a melancolia é uma resposta 

ao mundo doente do qual ela própria se origina” (SCLIAR, 2003, p.89).  

 É notório perceber que a arte apresenta uma das possíveis saídas para 

a “fala” dentro do contexto sociocultural e político, pois é através da arte a 

forma que encontramos a coragem de dizer a verdade sem ferir uns aos outros. 

Vimos isto em outubro de 2018 durante uma turnê de Roger Waters no Brasil, 

na qual ele homenageou a parlamentar Marielle Franco e o mestre em capoeira 

Moa do Katendê, assassinados pela falta de respeito às suas perspectivas 

políticas. Encontramos hoje uma sensação de insegurança, desamparo, medo 

e ansiedade, o que vai imprimir em nossa sociedade o sentimento melancólico.  
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CAPÍTULO 2:  PINK FLOYD VIDA E OBRA: THE DARK SIDE OF 

THE MOON 

 

 Pink Floyd foi uma banda de rock britânica originária de Londres, na 

Inglaterra, em 1965. Constituída por quatro estudantes, a formação inicial do 

grupo tinha os integrantes Nick Manson como baterista, Roger Waters como 

baterista e vocalista, Richard Wright como tecladista e vocalista, e Syd Barrett 

como guitarrista e vocalista.  

Vale ressaltar que, em 1962, Syd Barrett foi guitarrista de uma banda de 

Cambridge, de nome Geoff Mott and The Mottoes. Os ensaios da banda 

mencionada aconteciam na sala de visitas da casa dos Barrett. Entre os 

amigos íntimos da banda, estava Roger Waters. Barrett, além do talento 

musical, tinha um dom para as artes visuais, o que o levou a se matricular na 

Faculdade de Arte e Tecnologia de Cambridge. Em um pub de Cambridge, ele 

e Waters conheceram o guitarrista e estudante de línguas, David Gilmour. No 

verão de 1964, Barrett entrou para a Escola de Arte Camberwell, situada no sul 

londrino, enquanto Roger Waters estava se preparando para ingressar na 

Escola Politécnica de Regent Street, centro de Londres, para estudar 

arquitetura. Contando com os novos amigos, formou o grupo Sigma 6, no qual 

escolheu tocar a guitarra solo, com seus colegas Clive Metcalf como baixista, e 

os vocalistas Keith e Sheila Noble, um baterista e guitarrista da faculdade de 

arquitetura que eram Nick Manson e Richard Wright; após Waters ser 

deslocado para o baixo, Wright assumiu os teclados, Keith e Sheila Noble 

foram excluídos. Barrett se junta ao grupo sugerindo o nome “The Pink Floyd 

Sound”, como homenagem a dois de seus cantores de blues favoritos, Pink 

Anderson e Floyd Council. Antes, o grupo já havia sido conhecido como T-Set, 

Megadeaths e Abdabs. (HARRIS, 2006, p.16-7) 

Em 1965, quando aconteceu o primeiro show do grupo, começou a 

trajetória que definiria o capítulo inicial da carreira da banda. Até meados dos 

anos 60, a banda não havia conquistado sucesso, as apresentações eram 

dadas em salões cheirando a mofo, com o público que era atraído somente 

com a promessa de assistir às últimas sensações das paradas, e os músicos  
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eram recompensados em dinheiro. Esse aspecto na vida do Pink Floyd não 

sugeria nenhum tipo de glamour: os músicos eram animados somente pelo fato 

de serem artistas credenciados. 

Roger Waters se dizia um homem rude, mantinha um tom agressivo e 

um ar de desmistificação. Já Nick Manson sentia prazer em ser grosseiro com 

as pessoas. Richard Wright era temperamental e dizia que suas canções nunca 

seriam ouvidas, pois não prestavam para nada, e Syd Barrett, na época 

principal compositor do Pink Floyd, era descrito como o “homem-mistério” do 

grupo: não ligava para dinheiro e não se preocupava com o futuro, não 

interrompia e nem criticava o próximo, também odiava quem fizesse o mesmo 

com ele. Infelizmente, Barrett já havia tido contato com as drogas muitos anos 

antes, também tendo residido com pessoas alucinadas, viciadas em ácido. O 

uso intensivo de drogas fez com que paulatinamente manifestasse alterações 

de humor que levavam a crises de raiva e violência, influenciando sua vida e 

seu trabalho com a banda, pois o ritmo de apresentações do Pink Floyd não 

diminuía. Depois do evento em Aberdeen, o grupo tocou no The International 

Love-In, um grande evento londrino. Momentos antes de subir ao palco, Syd 

Barrett foi encontrado completamente fora de si por um amigo da banda. No 

palco, empurrado pelos seus colegas, ficou grande parte do tempo em silêncio, 

porém em determinados momentos resolveu executar notas assimétricas em 

sua guitarra. A imprensa musical da época referiu-se a tal comportamento 

como uma exaustão nervosa. 
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Figura 10 - Syd Barrett no final de 1967 

 

      Fonte: (HARRIS, 2006, p. 28). 

 

 

 

Em sua primeira turnê nos Estados Unidos, os problemas de Barrett se 

agravaram cada vez mais. Numa apresentação que fizeram no The Pat Boone 

Show, respondendo às perguntas de um apresentador, Barrett tinha um olhar 

indiferente, silencioso.  

Esse comportamento de Syd Barrett implicitamente aliou-se ao 

pensamento underground, quando em 1966 surgia um grupo de londrinos com 

muita identidade entre si e se uniram dando início ao movimento em Londres. 

Eles formavam grupos de jovens criativos com várias alternativas culturais que 

tomaram força com bandas de rock inglesas lideradas pelo The Beatles e os 

The Rolling Stones, florescendo a cultura das drogas, legalização da 

homossexualidade e aborto, questionamento das imposições sociais, gerando 

um crescimento nas oportunidades de emprego. Na esteira de uma grande 
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influência dos Estados Unidos com a Contracultura da costa oeste, esses 

jovens que se encontravam na boemia de Londres criavam novos meios de 

propagação dessa explosão cultural, realizando o primeiro número do jornal 

semanal da Contracultura, o IT – International Times, publicado em outubro de 

1966. Também acontecia um evento semanal na madrugada chamado UFO, 

com manifestações musicais, galerias de arte, livrarias, intensificando ainda 

mais essa explosão cultural.  

 A geração de 1960 deu uma nova roupagem à liberdade ao indivíduo, 

dando vozes mais fortes ao underground, adotando um hedonismo 

multicolorido, definindo assim os círculos sociais de Londres. Uma dessas 

vozes era Richard Neville, o imigrante australiano que contribuiu para a 

contracultura londrina, cujo objetivo era estremecer a situação existente 

rompendo as diferenças entre os gêneros, etnias, dando ênfase igualmente ao 

lado prazeroso da vida, tornando-o mais presente. Ele percebia as pessoas 

infelizes, sombrias e atormentadas. Segundo Neville, esse movimento traria cor 

para as faces pálidas e quartos fúnebres, trazendo um pouco de sexualidade, 

música, flores, acreditando assim que o destino da sociedade poderia ser 

alterado. Os anos que marcaram o auge nesse contexto cultural foram os anos 

de 1968 e 1969, pois os movimentos estudantis ganharam uma enorme 

expressão, além de na época ter grandes festivais como Woodstock (referência 

histórica da cultura hippie - festival ocorrido em Nova Iorque em 1969) e 

Altamont Free Concert (Estados Unidos em 1969), grandes marcos da 

Contracultura e poderosos veículos de contestação com grandes ícones da 

música como: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Marley, Jim Morrison, entre 

outros. Ao mesmo tempo, a Tropicália de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal 

Costa alcançava a força jovem no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

Figura 11 - Janis Joplin (imagem à esquerda) e Jimi Hendrix (imagem à 

direita), durante o Festival Woodstoock - 1969 

 

       Fonte: Google Imagens (2015). 
 
 
 

 

Figura 12 - Apresentação dos The Rolling Stones durante o evento 

Altamont Free Concert - 1969 

 

 
 

Fonte: Mirror News  (2013). 
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Figura 13 - Movimento Tropicália no Brasil entre 1967 e 1968 

 

Fonte: Tropicalia. com.br (2007). 

 

 

Peter Jenner, um dos principais representantes do pensamento 

underground, criou junto com John Hopkins, co-fundador da International 

Times, o selo de discos DNA. Por conhecer o estilo de vida de Barrett, que era 

muito aliado ao pensamento underground, logo abordaram o Pink Floyd com a 

ideia de lançar seus discos. Uma das primeiras assistências que eles deram ao 

grupo foi convencê-los de retirar a palavra “Sound” do nome da banda com a 

justificativa de que o nome The Pink Floyd Sound dava ao grupo um ar cafona 

e inadequado, passando apenas para The Pink Floyd. A banda alcançou muito 

rápido o coração do underground, devido aos contatos de Jenner. 

O Pink Floyd, com a sua estética, atingia um molde com o seu novo 

público e se apresentava em palcos com projeções de luzes e improvisos nos 

equipamentos. Aparentemente, a banda parecia integrada à aristocracia do 

underground, porém Syd Barrett se mantinha distante. 
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A banda assinou contrato com a EMI, em fevereiro de 1967. O primeiro 

single do Pink Floyd foi lançado em 11 de março de 1967, com a supervisão do 

imigrante responsável pelas apresentações musicais no UFO, Joe Boyd. As 

pressões do cronograma da banda começavam a causar danos em Syd Barrett 

devido ao uso intensivo de drogas. O grupo fez contrato com Abbey Road, 

também da EMI, em março de 1967 dando início ao seu primeiro álbum The 

Piper at the Gates of Dawn, trabalhando com o produtor Norman Smith, que 

havia sido engenheiro-chefe dos discos do Beatles até Rubber Soul. 

 

Figura 14 - Abbey Road, 1967. Da esquerda para a direita: Roger Waters, 

Nick Mason, Syd Barrett e Rick Wright 

 

 Fonte: (HARRIS, 2006, p. 28). 

 

 

A relação do novo produtor com o grupo começara a ficar bastante 

estremecida devido ao comportamento de Barrett que se mostrava bastante 

indisciplinado. Segundo Norman Smith:  
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Não há lembranças agradáveis. Eu sempre saía com dor de cabeça. 
Syd era indisciplinado, jamais cantava a mesma coisa duas vezes. 
Tentar falar com ele era como conversar com uma parede de tijolos, 
pois seu rosto não demonstrava qualquer expressão... Era uma 
criança em muitos aspectos: para cima num minuto, para baixo no 
outro. (HARRIS, 2006, p.24) 
 
 
 

Com todo esse desentendimento, Norman Smith retirou a essência da 

estética pop de Barrett que definiam as performances do Pink Floyd. Na faixa 

“Astronomy Domine”, o esquisito som de guitarra de Barrett evidenciava a 

ruptura dos padrões das normas musicais daquela época. O grupo foi 

tornando-se maior e Barrett mudou-se para seu próprio ambiente. Jenner dizia 

que o encontrava cada vez menos, ele e os demais integrantes percebiam que 

algo estava acontecendo, mas não se envolviam, pois naquela época era 

“careta” interferir na vida de alguém. Sob o contexto de uma invenção 

fundamental ocorrida nos anos 60, o grupo tentou lidar com a situação de Syd 

Barrett conhecida como antipsiquiatria, que era uma linha de pensamento dos 

altos escalões do underground; pois Richard Neville acreditava que a solução 

para a mudança da sociedade estava na liberdade emocional e moral do 

indivíduo.  

O doutor escocês Ronald Laing, nascido em 1927, afirmava que a 

esquizofrenia era originária de um desejo racional de escolher ficar fora das 

circunstâncias impossíveis de serem evitadas. Dizia: “A experiência e o 

comportamento classificados como esquizofrênicos são uma estratégia 

especial que a pessoa cria para viver numa situação não vivível.” Isso foi 

publicado no livro A Política da Experiência, de sua autoria. Para Roger 

Waters: ...” talvez a loucura pudesse dar às pessoas uma espécie de 

percepção mais apurada. No caso de Syd, talvez se pudesse dizer que a 

tendência para a esquizofrenia foi que lhe deu o talento para externar coisas 

levemente intangíveis. Mas confesso que sinto muito menos isso agora do que 

posso ter sentido naquela época.” (WATERS, apud. HARRIS, 2006, p.26) 
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Peter Jenner disse: “Com os problemas mentais de Syd bem 
evidentes, havia um sentimento de ‘Foi culpa nossa ou dele? Quem 
de fato está louco: ele ou todos nós? Será que o maluco está falando 
a verdade?’ Para alguém como eu, que era muito jovem, pretensioso 
e intelectual, que lia muitos livros, era bem difícil enfrentar a situação. 
Sabíamos que algo estava um tanto esquisito. Mas, de certa forma, 
toda a aventura do Floyd havia sido bastante fora dos padrões. 
Estávamos todos caminhando no limite, então, o que havia de errado 
em Syd andar sobre o limite? Em que ser original, novo e diferente 
significava ser biruta? Parecia impossível dizer. É um círculo vicioso.” 
(HARRIS, 2006, p.29-30) 

 
 
 

Peter Jenner e Andrew King queriam manter Barrett na banda, porém 

Roger Waters estava irredutível quanto à saída de Barrett. Ele disse: “É 

impraticável irmos para um show sem saber se ele vai aparecer ou não, ou se 

vai manter o roteiro das canções - isso está nos deixando com cara de tacho.” 

Sendo assim recrutaram um segundo guitarrista, deixando Syd Barrett se 

apresentar quando estivesse em forma, continuando a compor as músicas. 

Contataram David Gilmour que era um velho conhecido na época de 

Cambridge: ele tocava num trio de Londres conhecido como Bulit. Gilmour 

recorda que a banda se encontrava num aspecto deplorável assim que 

ingressou no grupo: “...os shows que vi com Syd eram incrivelmente 

desorganizados. O líder caía aos pedaços e, consequentemente, o grupo 

também.” Syd Barrett saiu do grupo definitivamente em uma apresentação que 

fariam em Southamptom. “Alguém perguntou: ‘Devemos pegar Syd?’; e outra 

pessoa disse: ‘Não, não vamos nos incomodar’. E esse foi o fim.” Relembra 

David Gilmour.  

 No final de 1967, um pouco antes de o novo integrante chegar, foi 

retirado o “The” do nome da banda, ficando apenas Pink Floyd, porém o artigo 

continuaria a aparecer em panfletos e pôsteres até a metade de 1969.  

De acordo com Jenner, a aceitação de David Gilmour no Pink Floyd se 

dava pelo fato de ser capaz de imitar seu amigo desmemoriado. GIlmour era 

um grande imitador, tocava Hendrix, imitava o Barrett tanto na voz, quanto na 

guitarra. A entrada de Gilmour estava levando a banda para um outro patamar. 

Pink Floyd pós Barrett estava tomando um novo rumo com criatividade, porém 

levou um longo tempo até que a banda se livrasse da sombra de Barrett. Em 
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1969, eles fizeram um show com uma nova aparelhagem aliada a uma nova 

tecnologia, se especializando num equivalente musical da ficção científica. O 

primeiro disco pós Barrett foi Ummagumma, lançado em outubro de 1969. “The 

Violent Sequence” foi um experimento da música que formou o alicerce de “Us 

and Them” do álbum The Dark Side of the Moon.  

 

 

Figura 15 - David Gilmour junta-se à nova formação do Pink Floyd como 

quinteto, em janeiro de 1968. Da esquerda para a direita: Syd Barrett, 

David Gilmour, Rick Wright, Nick Mason e Roger Waters (abaixado) 

      

Fonte: (HARRIS, 2006, p. 32). 

 

 

Depois de grandiosas composições como “Atom Heart Mother” e 

“Echoes”, Roger Waters teve a inteligente e inesperada ideia de trabalhar as 

letras em um único tema, fator importante que culminou para a mudança no 

rumo dos acontecimentos até a criação de The Dark Side of the Moon. Isso fez  
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com que músicas em que já haviam tocado de improviso passaram a ganhar 

coerência, fazendo com que Waters conseguisse se inspirar para compor um 

novo material de trabalho. O mesmo suspeitava que a ideia principal viria antes 

de haver escrito várias composições, e diz: “Recordo-me de explicá-la ao resto 

da banda. Nick Mason tinha uma casa em St. Agostine’s Road, em Camden 

Town. Lembro que estava sentado em sua cozinha, explicando a ideia; o álbum 

inteiro poderia ser sobre pressões e preocupações que nos desviam de nosso 

potencial para as atividades positivas, se quiser ver a coisa dessa maneira.” 

Resumindo o tema como: “uma expressão de empatia política, filosófica e 

humanitária desesperada para se libertar.” Como as explicações de Waters 

permanecem vagas, os seus colegas também tinham opiniões a respeito do 

que queria dizer. Gilmour dizia: “Era a loucura, suponho; para expressar de 

maneira sucinta. As pressões da vida moderna e todos os elementos pelos 

quais a gente passa e que conspiram para tornar algumas pessoas insanas.” 

Para Nick Mason, “O conceito original era sobre as pressões da vida 

contemporânea: viagens, dinheiro e por aí vai. Mas depois Roger o transformou 

numa meditação sobre a loucura.” 

Os integrantes do Pink Floyd acompanharam de perto o lapso mental de 

Syd Barrett, e o interessante era que as letras de Waters tivessem a presença 

disfarçada de Barrett, levando Waters a ter consciência de que a sociedade é 

cruel e ambiciosa que impedia o ser humano com capacidade, tornando-o 

vulnerável e o conduzindo ao declínio.  
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Figura 16 - O Pink Floyd fotografado na cantina de Abbey Road. Em 

sentido horário: Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright e Nick 

Mason. 

         

Fonte: (HARRIS, 2006, p. 76). 

 

O álbum The Dark Side of the Moon aparenta ser ideal não somente 

pela sua importância que transmitia ao seu público, como também imprimia 

pensamentos de Roger Waters. Quando ele diz: “Vejo você no outro lado da 

lua”, “O que quero dizer é: ‘se você sente que é o único... que parece louco, 

pois pensa que tudo é maluco, você não está sozinho.’” Começava a mostrar-

se harmonioso aos ouvidos. Para New Musical Express (NME), The Dark Side 

of the Moon era: “Uma investida contra a corrupção da mídia – desferida 

ironicamente, com todos os recursos de mídia ao seu dispor: torres de luz 

gigantescas, montes de altos falantes quadrifônicos, arengas gravadas de  
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Muggeridge e sua laia; tudo girando, flutuando e movendo-se de um espaço 

para outro, o que deixou os ouvintes atordoados, mas não desnorteados.”  

 O disco vai além das extensões musicais para adentrar na psicologia, 

política, economia e filosofia. Traduz a crise do homem pós-moderno, 

criticando os valores sociais e políticos estruturados pela sociedade ocidental 

após Segunda Guerra Mundial no século XX. O Long Play apresenta uma 

elevada composição técnica na qual a banda fez uso de mecanismos de ponta 

acessíveis na época como Synthi A4 e sintetizadores VCS3, usufruindo da 

capacidade de criação em várias fases da elaboração do disco a contar das  

reflexões compostas nas canções, até o design gráfico da capa; que no título já 

demonstra o mistério e possibilita várias interpretações.  

O idealizador da capa, o artista visual Storm Thorgerson, disse em uma 

entrevista que fez para o jornal inglês BBC News em 2009: “É uma boa ideia, 

mas simples. A refração da luz por um prisma é algo comum na natureza, 

como um arco-íris. Eu gostaria de reivindicar a ideia como sendo minha, mas 

infelizmente ela não é minha!”. O prisma é o logotipo que vai definir o álbum, 

transpassado pelo feixe de luz branca que se desintegra no espectro de cores. 

Ele foi decidido pela equipe por conta de uma viagem que fizeram ao Egito e 

tiraram fotos das pirâmides, que vai demonstrar os enigmas que as mesmas 

possuem. E para demonstrar o fascínio, esse prisma transcende o espectro de 

cores; vai demonstrar uma divisa no espírito, monocromático que dá uma ideia 

de ascensão e o colorido com a ideia de descendência. A fase monocromática 

denota um mundo idealista, desde o nascimento do indivíduo até a 

adolescência (espiritual, ingênua e subjetiva). É representada pelas cinco 

primeiras faixas: “Speak to Me, Breathe, On the Run, Time-Breathe Reprise e 

The Great Gig in the Sky”). A fase colorida é assinalada por um mundo idealista 

da fase adulta até a morte (materialista, psicodélica, realista e objetiva). É 

constituída pelas faixas “Money, Us and Them, Any Color you Like, Brain 

Damage e Eclipse”).  
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Figura 17 - Capa do disco The Dark Side of the Moon - Pink Floyd - 1973 

 

Fonte: Evoke (2015). 

 

 

 

Segundo Bruno Cunha (2013), Pink Floyd é uma das bandas mais 

populares do gênero rock progressivo. Isso se dá a partir do sucesso atemporal 

que é o disco The Dark Side of the Moon. 
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CAPÍTULO 3: OS TRÊS TONS DA MELANCOLIA NO ÁLBUM 

THE DARK SIDE OF THE MOON: CAPITALISMO, LOUCURA E 

FINITUDE HUMANA      

 

 

Após a necessária contextualização dos capítulos anteriores, nesta parte 

abordamos nossa leitura de The Dark Side of the Moon, disco da banda Pink 

Floyd que produz ao menos três entretons da melancolia em suas relações 

com o capitalismo, a loucura e a finitude humana.  

 

 

3.1. Melancolia e Capitalismo  

 

        Figura 18 - A ilusão do dinheiro 

 

             Fonte: Music Economics (2017). 

 

O primeiro tom apresentado no disco - o capitalismo - tem como principal 

característica a veneração ao dinheiro. O dinheiro tornou-se um dialeto falado 

por todas as pessoas, transformou o mundo antigo numa civilização heteróclita, 

provocando efeitos também na sociedade contemporânea. A sociedade, em  
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sua história, encontra-se dividida em vários segmentos, onde a hierarquia 

social predomina. Na Roma antiga eram conhecidos os aristocratas, os 

cavaleiros, os plebeus e os escravos; na Idade Média, eram os senhores 

feudais, os vassalos, os mestres e os oficiais, e os servos. A sociedade 

burguesa erguida sobre a sociedade feudal criou classes, estabelecendo 

condições de opressão. Na atualidade, a sociedade também é separada por 

dois grandes grupos distintos: a dos opressores e dos oprimidos.  

Ao longo dos séculos, os homens utilizavam qualquer objeto como 

dinheiro, por exemplo: tabaco, dentes de baleia, pele de esquilo, búzios, que foi 

a primeira moeda global. O sal, que era raridade preciosa, foi muito requisitado 

por todo o mundo. Também o papel-moeda na China, há mais de 1000 anos 

circulou como forma monetária. (Origens: a evolução humana, 2017). Na 

Europa as primeiras cédulas foram emitidas na Suécia em 1671; já no Brasil o 

papel-moeda começou a circular oficialmente em 1771, sendo chamado de 

“permuta do ouro”. É notório que o dinheiro é uma necessidade essencial para 

o homem, pois o mesmo precisa alimentar-se, obter coisas para a sua 

sobrevivência e a de sua família. Porém, no sistema capitalista, o indivíduo 

sempre quer acumular bens, capitais etc, e faz do dinheiro não mais um 

coadjuvante, mas o ator principal desse processo.  

Com o advento da Revolução Industrial no século XVIII estimulando os 

meios de produção, automatizando os sistemas de trabalho e com o 

surgimento da tecnologia foi dada importância à industrialização. As relações 

entre trabalhadores e patrões passam a ser interpretadas de uma maneira 

diferente: os trabalhadores passam a ser contratados para utilizarem as 

máquinas, tornando-se dependentes de um salário para o seu sustento e de 

sua família. É como se a era industrial, em sua concepção básica, afastasse os 

homens de suas qualidades natas, controlando os seus desejos, limitando-os à 

área do consumo e retirando o sentido nas relações humanas. De certa forma, 

vai eliminar a sensibilidade do homem frente à violência social e, como 

consequência, vem ocasionar para algumas pessoas a melancolia.  

Segundo historiadores econômicos, a revolução do consumidor deu a 

sua arrancada com a industrialização na Inglaterra, no século XVIII. As 

mudanças de valores e atitudes relacionadas às inovações com a ascensão da  
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moda, do amor romântico, foram apresentadas como uma mudança de 

comportamento do consumidor em face ao consumismo moderno.  

 A teoria hedonista é um sistema de apoderações e ofertas, que visa a 

intenção de lucro. O modelo capitalista permite adquirir cada vez mais 

pertences rapidamente; examinando-se assim os cultos da benevolência e da 

melancolia, explicando essa complexa relação entre os aspectos de ideais e 

egoísmos da ação social, existentes na cultura ocidental.  

           De acordo com a antropóloga Lívia Barbosa (2004), nas sociedades 

capitalistas, o consumo é o conjunto de práticas que ajudam a estabelecer a 

nossa identidade, fronteiras entre grupos sociais, mecanismos de inclusão e 

exclusão, estarmos ligados ao afeto etc. O consumo está enraizado na nossa 

vida cotidiana; as nossas práticas sociais de consumo constituem a nossa 

identidade. Nós consumimos da forma como fazemos porque isso é o resultado 

de um longo processo histórico que envolve variáveis econômicas, sociais, 

culturais e políticas. É a consequência de um processo histórico. O dinheiro 

não é apenas uma ferramenta do Capitalismo, que tem valor, mas também é 

um trabalho de arte que conta a história da humanidade e das diversas 

culturas. Podemos dizer que o dinheiro é um instrumento cultural. 

 Em uma sociedade capitalista e industrializada, tudo o que existe 

adquire status de produto, inclusive os seres humanos. De certa forma, os 

princípios humanísticos foram ignorados em troca do interesse econômico. A 

cultura também acompanha esse raciocínio, pois ela é considerada uma 

mercadoria com finalidade lucrativa. À medida que o resultado do trabalho 

humano é transformado em mercadoria com o objetivo de gerar mais lucro, é 

possível pensar a cultura como uma dinâmica capitalista, tornando-se uma 

religião na qual a divindade venerada é o dinheiro, em que o culto vai desde o 

nascimento até a finitude humana. Ele tornou-se uma obsessão no mundo 

moderno, transformando o nosso viver cada vez mais individualista e distante 

dos outros indivíduos, fazendo predominar uma regressão social provocando 

efeitos e conflitos de ordem da sociedade onde os seres humanos recusam a 

sua própria vontade, aprisionando a sua espiritualidade, gerando assim um 

cenário de guerra, pois as pessoas são capazes de tudo por dinheiro.  
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O imperativo da ganância e seu corolário, o da exclusão social, 
fetichizados e elevados ao patamar de dogmas, espelham-se na 
prática social predatória e do descartável. Potencializam a lei do 
“salve-se quem puder”, elevando-a à condição de doutrina-mor na 
administração da carnificina antropofágica da competição entre os 
iguais. As questões concretas e materiais ligadas à sobrevivência dos 
indivíduos – apesar da contribuição coletiva neste processo, porém 
sob destituição de mérito – são relegadas para o foro íntimo de cada 
indivíduo acuado e intimidado, porém alçado à condição de único 
gestor e responsável pela própria vida. Amargo engodo ser o 
indivíduo, transformado em “máscara mortuária” (Adorno, 1986), 
portador de autonomia quando o outro se lhe apresenta como inimigo 
a ser destruído e, portanto, incapaz de fortalecer-lhe no enlace de 
alteridade [...] Freud, [...], ao analisar a relação entre o indivíduo e a 
cultura deixa evidente a dissimetria das trocas entre o indivíduo e a 
cultura e dá relevância ao caráter repressivo, extorsivo e dominador 
da sociedade. Dito de forma sucinta – apenas para elucidar a 
proposição acima – o mecanismo psíquico inconsciente da 
sublimação permite que as forças de vida dos indivíduos (libido 
sublimada – Eros) sejam objetivadas, canalizadas e capturadas pelas 
diferentes expressões da cultura: produções científicas, tecnológicas, 
artísticas e espirituais. Os potenciais de repressão, inibição, renúncia 
e tolerância embutidos na sublimação acoplam-se a mais–repressão 
social imposta aos indivíduos, orientando-os, desde suas entranhas, 
a abdicar de seus reais desejos, adaptar-se ao sofrimento das 
frustrações de suas necessidades e até se acomodar na impotência 
diante das imposições sociais. Neste processo e, em especial, pela 
internalização inconsciente desta violência-repressiva da cultura, são 
mobilizadas as estruturas autopunitivas mais arcaicas e primitivas do 
indivíduo (superego rigoroso) que o levam, facilmente, a sucumbir na 
autodepreciação, ao trazer para si a culpabilização pela exacerbação 
no e do sofrimento que a cultura lhe impõe. (CIANATO, 2000, p. 197)  

 
 

  
O homem possui a necessidade de acumular bens e não ter apenas o 

necessário. Isso pode ser considerado como lado obscuro do capitalismo e a 

forma como o mesmo se manifesta sobre o lado escuro da civilização, visando 

demonstrar as piores faces do indivíduo. Não sabem onde parar e só de pensar 

na perda do dinheiro já ficam amedrontados. Pois a necessidade e o imenso 

desejo de consumir e não conseguir obter tudo o que quer muitas vezes os 

leva à insanidade, como também a outros distúrbios do cotidiano, por exemplo, 

a melancolia. O capitalismo é um sistema bem-sucedido, por isso está presente 

para o homem de uma maneira mais infeliz. O fracasso do sujeito nas  
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condições de inclusão social, as regras de cultura e comportamento, de 

socialização, caracterizam o capitalismo.   

David Gilmour faz a seguinte colocação a respeito da faixa “Money”: 

“São todas as pressões da vida moderna que podem nos levar à loucura. 

Essas pressões têm por nome: DINHEIRO, VIAGENS, PLANEJAMENTO etc, 

que nós músicos sentimos muito mais que o homem da rua. Quando tudo 

vacila, chega-se ao estado patológico do lunático”.  Nessa música, a banda faz 

uma introdução cromática, com o som de caixas registradoras que representam 

a entrada e saída de dinheiro. Seguidamente acompanhada pelo baixo de 

Roger Waters, imprimindo um mundo idealista com questão mais prática 

fazendo uma dura crítica à sociedade de consumo, onde o dinheiro e a moeda 

são capazes de comprar a felicidade, o carro novo, o jatinho particular, enfim, 

mostra toda a ganância e mesquinhez do ser humano com um tom sarcástico e 

bem-humorado. O dinheiro é visto como ferramenta insuficiente e ilusória, é 

como um alívio, dando a sensação de que tudo será resolvido com ele, mas 

nos deparamos com o dilema da modernidade, onde todos condenam os males 

da ganância e da cobiça, porém poucos abrem mão das coisas que possuem. 

Também é colocado em uma repetição monótona o ciclo de ganhar e gastar 

dinheiro, aflorando nossos desejos mais autodestrutivos. A banda ridiculariza a 

ganância e a futilidade dos seres humanos, tendo isso como parte da vida, 

reforçando a fase colorida do álbum marcada por pontos mais objetivos e 

realistas, conforme podemos perceber nas estrofes abaixo: 

 

 “Money, get away.  

Get a good job with more pay and you're okay. 

Money, it's a gas. 

Grab that cash with both hands and make a stash.  

New car, caviar, four star daydream, 

Think I'll buy me a football team. 

Money, it's a crime. 

Share it fairly 

but don't take a slice of my pie. 

Money, so they say 

Is the root of all evil today  
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But if you ask for a raise it's no surprise that they're 

giving none away”1 

 

 

A canção “Money”, considerada uma das faixas de maior sucesso do 

grupo, vem imprimir temas que tocam diretamente as aflições do homem 

moderno. Compreendo a letra como uma crítica ao consumismo, a 

desigualdade social, o controle que o dinheiro exerce sobre o homem com 

recheios de ironia; a música se tornou um dos principais hinos do rock clássico. 

Waters vai retratar a contradição das pessoas que falam somente da 

“boca para fora” que odeiam o dinheiro, quando na realidade o cultuam.  

No verso da letra que diz: “dinheiro, liberte-se”, entendo que o 

compositor sugere que o homem deve se libertar desse mal, dessa “entidade 

demoníaca”. Porém no verso seguinte que fala: “arranje um bom emprego com 

o maior salário que você fica legal”; vem traduzir que o dinheiro é a libertação 

do homem, e o faz ficar de bem com a vida, lhe proporcionando o status de 

acordo com o padrão social.  

No trecho que diz: “dinheiro é um gás”, penso que demonstra o quanto o 

homem necessita dele, sendo a energia que o move, que o alimenta. É 

necessário esse combustível para que siga em frente.  

No verso posterior que fala: “esconda o dinheiro”; é como se este 

acúmulo fosse favorecer o homem, lhe dando a possibilidade de status, compra 

de carros novos, casas luxuosas, cruzeiros, etc. Como se tudo o que quiser 

pudesse comprar, inclusive um time de futebol, pois o esporte citado é 

reconhecido como uma das maiores fontes de fortuna. 

 

                                                             
1 Dinheiro, cai fora 

Arrume um bom emprego com salário melhor e você fica ‘ok’ 
Dinheiro, é um gás 
Agarre essa grana com as mãos e esconda-a 
Carro novo, caviar, quatro estrelas, sonhar acordado 
Acho que comprarei um time de futebol para mim 
Dinheiro, é um crime 
Divida-o justamente 
Mas não pegue um pedaço da minha torta 
Dinheiro, assim eles dizem 
É a raiz de todo o mal hoje em dia 
Mas se você pedir um aumento não é surpresa que eles não estejam dando nenhum 
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Enfim, vale lembrar também do peão (o trabalhador de ganhos ínfimos) 

que nos faz recordar da teoria de Marx onde houve a exploração da força de 

trabalho. Para existir os grandes afortunados, também é necessária a figura do 

trabalhador de renda baixa, sofrido, o mesmo deve estar bem longe da grana 

dos milionários.  

Toda essa escrita irônica retratada na composição de Roger Waters e 

bem reproduzida pela banda vem explicitar que o crime na verdade não é ter o 

dinheiro, mas não repartir o mesmo de forma igualitária com os menos 

favorecidos. Infelizmente ninguém quer fracionar a torta, quem tem muita 

riqueza quer sempre mais, e como diz um dito popular: “farinha pouca, meu 

pirão primeiro”. 

As preocupações de Waters sobre as pressões da vida moderna 

resumiam-se a psicose, psiconeurose, nervosismo, dores de cabeça, entre 

outros, problemas estes que estão aumentando gradativamente. O 

Comunismo, seguido pelos pais de Waters, fez com que a sua composição em 

“Money” fizesse uma crítica ao dinheiro sujo, sem dúvida ligada à devoção que 

herdara dos pais. Suas composições para o álbum imprimiam a suas emoções 

que discordavam e discutiam os aspectos políticos e sociais e que serviam 

para movê-lo.  

O conflito que despertou a ira da contracultura nos anos 60 - a Guerra 

do Vietnã - estava a todo vapor descarregando os seus impactos políticos. 

Foram publicados, em junho de 1971, os Documentos do Pentágono com a 

“história secreta” dos Estados Unidos no Vietnã, em que eram expostas a 

desonestidade e falcatruas do governo. Enquanto isso, em Londres, cidade 

natal de Waters, era anunciado o alto índice de desemprego britânico, como 

também o terrorismo ocupava as manchetes com regularidade. Em 1972, o 

exército assassinou 13 manifestantes, episódio conhecido como Domingo 

Sangrento. Em menos de um mês depois, o exército republicano irlandês se 

vingou matando seis membros das Forças Armadas britânicas em Aldeshort, 

cidade localizada no sul da Inglaterra. Esses episódios influenciaram Waters na 

composição não só da faixa “Money”, mas também em grande parte do álbum.  

No mundo ocidental, durante o século XX, os avanços das tecnologias 

proporcionaram a chegada de inovações artísticas que configuraram novos  
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rumos para a produção cultural, determinando assim um novo vínculo entre as 

pessoas e a arte. A produção artística musical também passa por um processo 

de padronização cada vez maior que é caracterizada pela indústria cultural. Por 

exemplo, na música as composições devem estar em concordância com o 

produtor musical, empresários e proprietário da gravadora. Não irá importar a 

qualidade musical, mas sim a venda dos álbuns gerando lucro.  

O capitalismo contestado na música “Money” é um mal que infelizmente 

não se pode controlar. Como não se pode obter tudo aquilo que a mídia sugere 

como ideal, seja estética, bens materiais, status, etc, gera-se uma baixa de 

autoestima que consequentemente irá resultar no sentimento melancólico, na 

ansiedade, na depressão e outros transtornos mentais. São esses fatores 

emocionais que mais levam o indivíduo ao descontrole financeiro, pois passam 

a consumir mais. Se ficam chateados com alguma situação, gastam mais 

adquirindo mais dívidas; as pessoas vão descontar nas compras tudo o que 

sentem. Se estão tristes, nervosas, ansiosas, compram até o que não 

precisam. Isso vai mostrar que o fator emocional resulta na inadimplência. Em 

uma pesquisa da fonte CNDL/2018, (Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas) feita com 609 pessoas entrevistadas entre homens, mulheres acima 

de 18 anos de todas as classes sociais nas 27 capitais do Brasil revelou que 

21% dos endividados sofrem de ansiedade, 13% são insatisfeitos no trabalho, 

12% sofrem de abalo emocional e 9% possuem problemas familiares. É 

necessário o equilíbrio da razão e a emoção para evitar o consumismo.  
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3.2. Melancolia e Loucura 

 

 

Figura 19 - O Louco - Pablo Picasso - 1904 

 

Fonte: Museu Picasso (2017). 

 

A obra representa um doente mental que andava sem destino pelas ruas de Barcelona. 

Possui um aspecto deformado e esquelético, aparentando um ser insano.  

 

A princípio, não parece evidente existir um elo entre o capitalismo e a 

insanidade. Entretanto, uma análise mais atenta pode esclarecer esse elo. 

Desde sua implantação no século XVIII, com a Revolução Industrial, o sistema 

capitalista aborda o ser humano por meio da criação da disciplina em torno de 

sua força de trabalho, tornando-o uma máquina de produção constante. Para 
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além do corpo, também a mente humana passa por um processo de controle 

neste regime.  

É possível recorrer a uma história da loucura, antes de abordá-la a partir 

de nosso objeto de estudo. Na Idade Média, os excluídos da sociedade ficavam 

amontoados em lugares obscuros. Para tais lugares iam os “leprosos”, os que 

tinham doenças venéreas, os bêbados e os loucos: viviam nos chamados 

leprosários. Na Renascença, os loucos eram jogados ao rio, como fardos 

insanos em barcos que ganhavam o nome de Nau dos Loucos. Esses navios 

funcionavam como prisões para os insanos, que eram confiados aos 

marinheiros que evitavam que vagassem pelas ruas da cidade.  

A partir do Classicismo, movimento cultural ocorrido no Renascimento 

nos séculos XV e XVI, temos uma reconfiguração da loucura que passa 

diretamente por uma transformação no modo de compreensão do amor. O 

amor, então, vai assumir duas vertentes opostas. A primeira diz respeito a um 

amor lógico carregando as consequências que o espírito do indivíduo pode 

alcançar, a segunda vai revelar o amor desequilibrado, ausente de suas 

intenções concretas e mergulhado nas ameaças carnais, como é o chamado 

amor platônico onde os poetas clássicos revivem a ideia de Platão (427 a.C. – 

347 a.C.), do amor sublime, idealizado, espiritual, puro, e não físico.  

 A loucura, nessa época, era assunto de diversas expressões artísticas 

apresentadas no teatro, redigidas em obras literárias e exibidas nas artes 

plásticas, passando a ser vista de forma diferente. Então, a loucura passa a 

compor um sistema de princípios e representações culturais de inúmeras 

proporções. É como se as limitações dos seres humanos e aquilo que angustia 

os indivíduos ganhassem visibilidade. A loucura ganha especificidade: os 

loucos enfrentam o seu princípio ético, com diretrizes próprias ao seu universo, 

à sua natureza e à sua realidade. Do mesmo modo, a loucura era percebida 

como a incapacidade de trabalhar, de se integrar em um grupo social, 

ocasionando assim a exclusão.  

O conceito de louco e o de pecador, devido ao desconhecimento da 

época e da religiosidade doentia, possuíam medidas semelhantes. Os que 

desrespeitavam os mandamentos religiosos (pecadores) e os que possuíam 

distúrbios mentais (loucos), se encontravam no mesmo nível, pois tanto uns 

quanto outros desconheciam o caminho que levava à salvação. Com o início da 
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Idade Moderna, a Igreja Católica começou a perder sua força, pois Lutero e 

seus aliados passaram a anunciar que não tinha valor nenhum as boas obras 

para a entrada no reino celeste. Essa proposta foi prejudicial para aqueles que 

sofriam de transtornos mentais e outros como os mendigos e aleijados que 

passaram a ser detestados e severamente isolados.  

A medicina social desenvolvida no século XVIII é caracterizada pelos 

mecanismos de exclusão, com o objetivo de afastar os enfermos para proteger 

os locais públicos dos doentes. A psiquiatria desse período vem a construir 

uma suposta verdade sobre a loucura. Nesse contexto, o louco torna-se uma 

figura submissa ao médico, pois era um personagem isento da razão.  

Phillippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria, libertou as pessoas com 

transtornos mentais dos asilos, e as colocou em manicômios, estes destinados 

aos doentes mentais. A partir daí, muitas experiências e formas de tratamentos 

aos insanos foram propagadas. Pinel iniciou um processo de reeducação no 

tratamento dos loucos, tratando-os com disciplina e atenção. Porém, logo suas 

medidas foram deturpadas, porque impunham um regime institucional que 

utilizava chicotadas, máquinas giratórias, sangrias, entre outros. Diante disso, 

iniciaram invenções e práticas da neurofisiologia e da anatomia patológica, mas 

a concepção de dominação do doente mental permanecia. Pinel, percebendo 

esse avanço, excluiu os tratamentos de sangrias, vômitos induzidos, 

purgações, substituindo-os por um método mais respeitoso com a inclusão de 

terapias ocupacionais, humanizando assim a intervenção com pessoas que 

sofriam de transtornos mentais.  

Já no Romantismo, o que chamou atenção dos olhares humanos foi a 

lua, como já mencionamos no Capítulo 1. A lua recebe e reflete a sua luz 

sendo receptiva e passiva. Essa energia vai ser ligada ao movimento das 

águas, à vegetação, aos animais, associada também ao feminino, 

principalmente no aspecto da maternidade, sendo a representação da 

fecundidade. Possuindo várias fases, vai estar associada às variações da alma, 

exprimindo uma imersão na vivência humana. Tendo esse caráter mutável, 

também terá um grau de criatividade, pois será considerada como principal 

motivo de inspiração para poetas e artistas que muitas vezes não vão 

expressar em sua arte efeitos positivos, mas a negatividade que também 

assombra a mente humana. O consciente imprime pensamentos positivos e 
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negativos, indispensáveis ou não, fazendo com que o artista possa 

experimentar a loucura.  

Ainda hoje muitos acreditam que as direções místicas do satélite da 

Terra vão incitar ações errôneas, impulsos psicóticos e suicídios, a mesma vem 

imprimir um sentimento agressivo aumentando o número de homicídios, 

violência, etc. É estabelecida a relação entre os insanos, os lunáticos, e as 

influências da lua. A fase do Ultrarromantismo, que foi a segunda geração do 

Romantismo no século XIX, teve a denominação de “mal do século” por 

apresentar trabalhos cujos temas eram obscuros como a morte, amores 

impossíveis, pessimismo, frustações, temas noturnos em geral, o que irá fazer 

com que a lua tenha influência em suas obras. A sensação de melancolia, 

depressão e a fuga da realidade, são expressadas na arte dessa época.  

Algumas pesquisas dizem que o mal do século foi um descontentamento 

e insatisfações à realidade. O título do disco de que fazemos análise muito bem 

representa tal face obscura. Poucos percebem o que o disco realmente é: um 

longo lamento pelo fim dos ideais da juventude, aceitação amarga da idade 

adulta como um período de conformismo necessariamente obrigatório. O álbum 

vem fazer uma homenagem ao amigo que foi vítima das pressões constituídas 

pela sociedade e atingiu seu ápice na loucura, Syd Barrett. Essa homenagem 

crítica torna-se mais perceptível na faixa “Brain Damage”. No fundo, “O Lado 

Escuro da Lua” é uma metáfora para a face escura que todo ser humano 

possui, quer dizer, é aquele lado desconhecido que todos trazemos dentro de 

nós.   

A loucura vem demonstrar sua essência refletida nos espíritos dos 

indivíduos: “ela reina sobre tudo o que há de mau no homem. Mas não reina 

também, indiretamente, sobre todo o bem que ele possa fazer?“ (FOUCAULT, 

1972, p. 28). Sendo assim, vai ocupar lugar fundamental nos modos de avaliar 

as ações dos indivíduos, sendo a causa de todos os erros. Por outro lado, a 

insanidade vai encontrar na arte a sua valorização. Os indivíduos criativos 

percorrem caminhos estreitos entre o considerado normal e o anormal.  

Trazendo a questão da loucura para a contemporaneidade, encontramos 

a prática da terapia ocupacional em conexão com o ambiente artístico. Nesse 

contexto, nos defrontamos com experiências estéticas que vão utilizar materiais 

como tintas, sons, músicas, movimentos empregados pela cultura e arte que 
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irão ultrapassar a fronteira da doença mental. As obras produzidas pelos 

“lunáticos” fora do que eles entendem como arte, vai constituir momentos 

privilegiados em que arte e a loucura entram em sintonia. Passamos a ter uma 

postura perturbadora e frágil perante os impulsos que as obras nos instigam. 

As formas produzidas não são vistas como objetos finalizados, porém é 

perceptível a condição de gerar algo que não havia, mas passa a existir. O 

talento criador do artista pode acontecer em um intenso período clínico, sem 

repetições, porém com uma intensidade incomparável acarretando variações 

abstratas expandindo a possibilidade de emocionar uma pessoa e estimular a 

sua existência. Por outro lado, as criações feitas por artistas estrangeiros ao 

mundo artístico adquirem outra proporção. A arte possibilita a interação entre 

pessoas e a visibilidade daquilo produzido por um indivíduo singular: é nesse 

meio que a criação artística e terapêutica se deparam.  

 

      Figura 20 - A Noite Estrelada - Vincent van Gogh - 1889 

 

Fonte: MoMA (2011). 
 
 
A Noite Estrelada (1889), de Vincent van Gogh, foi produzida da janela do asilo em que 

ele se internou.  
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Também a música vem expressar sentimentos e contestações artísticos. 

Waters imprime bem o tom melancólico da loucura. Ele vai buscar uma 

identificação com o antigo amigo, Syd Barrett, que vivia no interior da Inglaterra 

isolado com sua família. A insanidade é um dos temas recorrentes do disco, 

bem apresentado na faixa “Brain Damage” (anexo 2) que é considerada 

também um dos pontos mais altos do disco. A letra foi inspirada em Syd 

Barrett: a canção torna perceptível a sensação de que a pessoa não é mestra 

da sua própria identidade, nossas vidas são manipuladas por nossas 

experiências, origens, pais, histórias etc. Em um verso da faixa, ele diz: “I’ll see 

you on the dark side of the moon2”; percebo que é como se ele falasse com o 

próprio amigo, Syd Barrett na figura de lunático.  

Na primeira estrofe da canção, Waters vem trazer à tona a sua infância, 

onde o gramado retoma uma praça que era o seu percurso para a escola e seu 

interesse pela mesma era a placa que havia no gramado: “não pise na grama”, 

lugar que ele interpretava como algo bonito, florido, mas que era somente para 

ser observado e não para ser sentido, pois não poderia infringir a regra que era 

exigida pela sociedade, quem a desrespeitasse, era considerado lunático.  

No trecho: “Remembering games and daisy chains and laughs”3, onde 

“dayse chains”4, é uma expressão popular na Inglaterra que vai representar 

uma diversão infantil; as mesmas se tornaram um dos principais utensílios do 

movimento hippie dos anos 60. Waters vai fazer um resgate lembrando das 

brincadeiras e jogos da sua infância. 

Nesta música percebo que ele realiza um desejo que fora reprimido 

quando era criança, se enxergando como um menino que brinca, sorri e pisa 

na grama, pois naquele tempo ele não podia. Por fim, consegue escapar dos 

padrões opressores que os loucos e as crianças são capazes.  

Em relação ao jornal que se encontra no chão, vem demonstrar o 

afastamento dos fatos que ocorrem no mundo; a loucura também pode ser 

                                                             
2 Eu verei você no lado escuro da lua  
3 Lembrando de jogos e corrente de margaridas e risadas 
4 Guirlanda /corrente de margaridas 
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representada nas notícias dos governantes mundiais, artistas, celebridades, 

que se multiplicam todos os dias.  

Quando a loucura realmente chega impressa no verso: “And if the dam 

breaks open many years too soon”5, faço a leitura de que quando essa represa 

se rompe, inunda toda a mente humana, escurecendo o seu pensamento com 

pressentimentos ruins e nesse momento irá conhecer o lado escuro da lua, que 

é o lado desconhecido do ser humano, onde a lua vai influenciar esse lado 

obscuro. Reforçando também que o lunático está dentro de sua própria cabeça 

quando diz: “The lunatic is in my head”6. 

Nos versos: “You raise the blade, you make the change 7/You re-arrange 

me 'till I'm sane”8; a lâmina vem traduzir uma intervenção cirúrgica no cérebro 

onde há uma tentativa de retirar a loucura da pessoa, e que após abrir a sua 

mente, é preciso trancar a porta e jogar a chave fora, como vemos nos versos: 

“You lock the door 9/And throw away the key”10, subentende-se que nada 

poderá entrar ou sair provocando uma instabilidade emocional e existencial 

como ele diz no seguinte verso: “There's someone in my head but it's not me”11. 

No trecho: “And if the cloud bursts, thunder in your ear”12, sugere uma 

tempestade, uma revolução na cabeça, pois a mesma está modificada e 

fechada, e não tem como exceder suas emoções; mesmo que grite, ninguém 

poderá te ouvir visto que a insanidade é notável.  

“And if the band you're in starts playing different tunes13”, nestas 

palavras tenho a percepção de que mais uma homenagem é feita ao Barrett. 

Pois quando em suas performances a banda iniciava com uns acordes para 

principiar uma canção, Barrett tocava as notas de outra música. Esse fato além 

de outros determinou a saída de Barrett, entretanto instituiu uma nova forma do 

grupo se apresentar; fazendo um diferencial nos seus shows, deixando visível 

                                                             
5 E se as rupturas da represa abrirem muito rápido 
6 O lunático está na minha cabeça 
7 Você levanta a lâmina, você faz a mudança 
8 Você me refaz até eu ficar são 
9 Tranque a porta 
10 E jogue fora a chave 
11 Há alguém na minha cabeça mas não sou eu 
12 E se a nuvem carregada trovejar em seu ouvido 
13 E se a sua banda começar a tocar diferentes melodias 
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a influência estética de Syd Barrett na banda. Quando Waters faz a seguinte 

colocação: “I'll see you on the dark side of the moon14”, admite o amigo 

presente “espiritualmente”, e que ele estará com o companheiro não somente 

nesse lado escuro da lua, mas também em todo o álbum que foi construído em 

homenagem a Syd Barrett. 

 

 

3.3. Melancolia e finitude humana 

 

Figura 21 - Tempo Passado 

 

Fonte: Google Imagens (2013). 

 

 

Os loucos parecem não sentir medo da morte. No universo imaginado de 

The Dark Side of the Moon, loucura e finitude humana caminham de mãos  

                                                             
14 Eu verei você no lado escuro da lua 
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dadas. O álbum em questão traça uma linha filosófica a partir da cronologia de 

uma vida humana, desde o nascimento (em “Speak to Me”/“Breathe”), até a 

morte (“Eclipse”), uma das faixas que será trabalhada no terceiro tom da 

melancolia, a finitude humana.  

Podemos perceber que a sociedade contemporânea tem dificuldade 

para lidar com a morte. Esse grande mistério que envolve a compreensão 

humana ainda é visto como algo desesperador para o homem contemporâneo. 

A finitude humana é muito delicada na história cultural da humanidade, pois o 

único bem que tem consciência de ser seu é a vida, que se esgota e se encerra 

num piscar de olhos. Dastur (2002) destaca que o ser humano reconhece a sua 

própria finitude. A compreensão da morte como destruição vai levar o homem à 

angústia, quando identifica a morte como privação da vida. (apud. NEGRINI, 

2014, p.29) 

 O impacto da morte na sociedade através do tempo mostra como 

diferentes povos em diversas épocas lidavam com essa questão. Os 

sentimentos gerados nos seres humanos, quando são obrigados a encarar a 

própria morte, a morte do outro e também o luto em seus diversos contextos, 

são sentimentos tão negativos que causam a melancolia. 

Segundo Kastenbaum e Aisenberg (1983), “a definição que cada 

indivíduo possui acerca da morte, difere em relação à idade cronológica, 

estrutura da personalidade, classe socioeconômica, e o contexto da situação. 

(apud. ARAÚJO, 2008, p.16) 

Na pré-história, a cultura musteriense do homem Neandertal, os mortos 

eram cobertos por pedras, principalmente sobre o rosto e a cabeça, tanto para 

proteger o cadáver dos animais, quanto para evitar que retornassem ao mundo 

dos vivos. Mais tarde, eram depositados alimentos e as armas do morto sobre 

a sepultura de pedras e o esqueleto era pintado com uma substância vermelha. 

“O não abandono dos mortos implica a sobrevivência deles. Não existe 

relato de praticamente nenhum grupo arcaico que abandone seus mortos ou 

que os abandone sem ritos”. (MORIN, 1997 apud. RIBEIRO, 2008, p.59) 

Para Mircea Elíade (1987 apud. MELO, 2004, p.10), os povos da região 

da Península de Kola e da Sibéria Ocidental possuem uma religiosidade ligada 

ao xamanismo. Os seus mortos eram enterrados em covas das famílias, onde  
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os indivíduos que morreram há mais tempo eram recebidos pelos que 

morreram recentemente. Os cemitérios cristãos na Idade Média eram 

encontrados no interior e ao redor das igrejas. O significado da palavra 

cemitério é o “lugar onde se deixa de enterrar”. A crise social na Idade Média 

provocou uma mudança decisiva na forma de o homem enfrentar a morte. 

Kastenbaum e Aisenberg (1983, p.159 apud. ARAÚJO, 2008, p.11) nos dizem 

que no século XIV a sociedade foi destruída pela peste, fome, inquisição, 

cruzadas, e inúmeros acontecimentos que provocaram a morte em massa. 

Esses eventos sociais não tiveram controle e refletiram na morte. Enquanto o 

ser humano compreende que sua finitude se aproxima, ele passa a ter um 

cuidado de conservar a sua cultura tendo um significado plausível para a sua 

existência. 

             O comportamento que o homem tem diante da morte reflete na 

sociedade, na cultura e na temporalidade em que o mesmo está inserido. Na 

atualidade, a finitude humana não é cogitada, e as pessoas parecem viver de 

forma como se ela não existisse. Oliva-Augusto (1995 apud. NEGRINI, 2014, 

p.31) vem explicar que nas sociedades atuais se “faz passar a vida” como um 

instrumento de negar a morte. O nosso dia a dia, como diz Loureiro (1998 

apud. NEGRINI, 2014, p.31), nos faz esquecer que a morte existe, sobretudo 

em se tratando da nossa própria morte. 

 O conhecimento do homem sobre sua finitude é relatado por Oliva-

Augusto (1995, p.96), como um conhecimento de uma proporção sem retorno, 

pois, quando o ser humano toma consciência de que vai morrer, quer usufruir 

do tempo e pensar somente no seu bem-estar, demonstrando um 

individualismo perante a morte.  

De acordo com Freud (1917, p.174), “Nosso hábito é dar ênfase à 

causação fortuita da morte – acidente, doença, idade avançada; desta forma, 

traímos um esforço para reduzir a morte de uma necessidade para um fato 

fortuito”. 

Freud constata, de acordo com o texto “Luto e melancolia”, que existe 

uma instabilidade na presença dos sintomas clínicos chamados de 

melancólicos, pois ora inclinam-se a apontar distúrbios com predominância ora 

psicogênica ora somática. Freud refletiu e observou características comuns nas  
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manifestações melancólicas, que comprometiam o estabelecimento de vínculos 

com o mundo exterior e apresentava como fator determinante a falta como um 

vazio no universo psíquico. O turbilhão de emoções que o homem sente 

quando sofre a perda de alguém, seja ela por morte ou também pode ser 

quando interrompe a distância de alguém querido, quebrando esse elo, vem o 

sentimento de tristeza e dor que nasce dessa carência com uma intensidade 

negativa, é o chamado luto.  

O luto é expressado de várias formas. De acordo com o viés cultural de 

várias comunidades, o luto é tratado de formas diferentes, muitas utilizam-se 

de trajes, de cores e costumes variados as quais mostram a vivência da perda. 

Esse sentimento de perda, que varia entre privações de algo querido, 

matrimônios interrompidos, amizades desfeitas, mudanças para outros locais, 

também é entendido como luto.  

O indivíduo não vivenciando o luto vai gerar a melancolia. Para Freud, a 

melancolia surge exatamente do luto que não é vivenciado como tal. Esse 

sentimento tem uma dimensão muito grande para o ser humano que varia de 

acordo com a faixa etária, de como se deu essa perda, do contexto cultural, da 

religião, da sua situação econômica etc. A forma da reação difere para cada 

um dos envolvidos, e também podem surgir outros fatores. 

 

 

 

 
Aos que sofreram o abalo de uma morte importante, de uma doença, 
de um acidente grave, a medicalidade da tristeza ou do luto rouba ao 
sujeito o tempo necessário para superar o abalo e construir novas 
referências, e até mesmos outros normas de vida, mais compatíveis 
com a perda ou com a eventual incapacitação. (KEHL, 2009, p.31) 

 

 

Para Freud (1996), o luto é a reação ou a perda de uma pessoa amada 

ou de uma abstração que ocupa seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal, 

etc; no luto, a inibição e circunscrição do ego é expressão de uma exclusiva 

devoção ao luto, devoção essa que nada deixa a outros propósitos ou a outros 

interesses. O luto caracteriza-se quando o objeto amado não existe mais, 
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passando a exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele 

objeto. Essa exigência provoca uma oposição compreensível pelo fato de que 

as pessoas nunca abandonam uma posição libidinal de bom grado, nem 

mesmo quando na realidade lhe aparece um substituto; esta oposição pode ser 

tão intensa que dá lugar a um apego ao objeto por meio de uma alucinação 

carregada de desejo. Esse desprazer é aceito por nós como algo natural; 

contudo, o fato é que quando o trabalho do luto é finalizado, o ego fica livre 

outra vez. Não seria o caso do melancólico, preso que estaria à sua dificuldade 

para lidar com a finitude.    

Na segunda metade do século XX, as pessoas passam a desprezar o 

luto sujeitando-se a novos comportamentos com relação à morte, tornando o 

luto um sentimento individualista. Fazem com que os ritos de despedida se 

tornem mais reduzidos e superficiais, prevalecendo a exigência de 

aproveitamento do tempo. Lipovetsky (2004 apud. NEGRINI, 2014, p.34), 

salienta que o consumo das massas e os valores que ele apresenta como 

hedonismo são fatores responsáveis pela transição da modernidade para a 

pós-modernidade que pode ser aludida na segunda metade do século XX. O 

mesmo acentua que a entrada das sociedades na era do consumo é um fator 

que leva ao enaltecimento dos valores individuais, bem como a busca do 

prazer e da satisfação íntima. O hiperindividualismo persegue a maximização 

dos ganhos do homem na maioria das esferas de sua vida, incluindo 

sexualidade, religião e política. Então, o individualismo diante da morte do outro 

é uma maneira de o homem defender-se do pensamento de sua própria 

finitude e de escamotear o seu sofrimento. A dor do outro não é mais um 

assunto que diz respeito à sociedade como um todo, mas algo íntimo. É o bem-

estar de cada pessoa sendo justaposto em vez de um cuidado ao sofrimento 

alheio. Prevalece assim o hedonismo sobre a solidariedade. 

         Como temos debatido neste trabalho, no mundo contemporâneo, vivemos 

apoiados no capitalismo de consumo, que é um processo que vai sobrepor aos 

interesses econômicos às relações humanas. O discurso econômico vai utilizar 

de meios cruéis alimentando assim a melancolia. Os padrões que os ideais 

sociais propõem para o homem é a paixão pela posse, poder, que vai conduzir 

à desumanização. O melancólico não vai se submeter ao sistema capitalista,  
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pois a sua dor de existir vai revelar a mentira, o fingimento, a falsidade e a 

hipocrisia do sistema. 

        A melancolia vem caracterizar um abatimento doloroso, a falta de 

interesse pelo mundo exterior, a incapacidade de amar, a baixa autoestima que 

vem expressar em acusações e ofensas a si como forma de punição. Na 

melancolia, o ser humano tem várias perguntas para as quais, na maioria das 

vezes, não possui respostas. A sua semelhança com o luto é pelo fato de 

desaparecer após um certo tempo sem deixar vestígios de grandes mudanças. 

A melancolia reflete uma perda; o melancólico perde seu amor-próprio fazendo 

uma analogia com o luto. Conclui-se que ele, o melancólico, sofreu uma perda 

relativa ao objeto: vai indicar uma perda no próprio “eu”.  

        Na hipótese de Kehl (2009), as depressões, na contemporaneidade, 

ocupam o lugar de sinalizador do “mal-estar na civilização” que desde a Idade 

Média até o início da modernidade foi ocupado pela melancolia. Quando Freud 

quis resgatar para o terreno da psicanálise o entendimento das então 

chamadas “psicoses maníaco-depressivas”, utilizou o significante “melancolia” 

para diferenciar a psicanálise da psiquiatria do século XIX e início do século 

XX. 

 “Time” é a faixa do álbum The Dark Side of The Moon que também é 

classificada como o ápice do disco (anexo3). No início da canção, as primeiras 

notas soam tranquilas, prevalecendo o silêncio que entendo como se 

tivéssemos o tempo livre. Com o passar dos acordes, esse silêncio vai ficando 

cada vez menor a medida que vai reproduzindo a música, a percussão vai se 

intensificando, até preencher todo o tempo se tornando acelerada fazendo um 

link com o nosso cotidiano que está cada vez mais apressado, estressante.  A 

música inicia ao som do “tique-taque” e, em seguida, vários relógios 

despertam, fazendo alusão ao tempo que se esgota, demonstrando que o 

homem não tem a capacidade de dominar o tempo.  

 

 

 

 



63 
 

 

No primeiro verso da música: “Ticking away the moments that make up a 

dull day”15, vejo uma comprovação de que a cada dia vivido é um dia findo, 

liquidado; não temos como obtê-lo de volta.  

Já no segundo verso: ”You fritter and waste the hours in an offhand 

way”16, percebo que a música vai representar o quanto o homem desperdiça o 

seu tempo que no mundo capitalista significa dinheiro, e essa atitude 

consumista é feita sem nenhum controle  emocional. 

No verso: “Waiting for someone or something to show you the way”17, vai 

representar alguém que se encontra no comodismo, que opta por admitir que 

alguém se apresentará para salvá-lo do abismo em que se encontra, e indicará 

o caminho do sucesso.  

 Em: “Tired of lying in the Sunshine 18/Staying home to watch the rain19”, 

a pessoa está cansada de ficar sem fazer nada, está exausta da rotina fútil que 

se identifica, mas vai se conformar porque acha que é jovem o bastante e a 

sua vida é longa, por isso não precisa ter pressa.  

Já nessa parte da música: “No one told you when to run, you missed the 

starting gun”20, a leitura que faço é que a ideia de tempo é passageira, habitual, 

apressada e tentamos recuperar esse tempo perdido, que vem acompanhado 

de uma frustação  pois quando nos damos conta esse tempo já se esvaiu e 

temos ainda muita coisa para fazer, quantos projetos apenas ficaram escritos 

em nossas agendas?  

O solo da música representa uma tristeza e como nós temos a urgência 

de estar sempre correndo atrás dos nossos sonhos, para aproveitar a nossa 

vida. Essa ânsia de viver está presente no canto de David Gilmour: retrata uma 

metáfora que tem no pôr- do- sol a imagem da finitude da vida. O tempo jamais 

ficou pré-disposto ao homem; o controle do tempo é o estado em que o poder 

se estabelece na sociedade. Analisando a estrofe abaixo: 

 

 

                                                             
15  O “tique-taque” vai marcando cada momento de um dia morto 
16 Você gasta à toa e joga no lixo as horas descontroladamente 
17 Esperando por alguém ou algo que te mostre o caminho 
18 Cansado de tomar banho de sol 
19 De ficar em casa vendo a chuva 
20  Ninguém te disse quando começar a correr, você perdeu o tiro de largada 
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“And you run and you run to catch up with the sun 

But it's sinking 

And racing around to come up behind you again. 

 

The sun is the same in a relative way 

But you're older, 

Shorter of breath and one day closer to death”21 

 

 

Percebo como a pessoa se apressa para alcançar o sol tentando buscar 

o seu espaço na sociedade, porém o mesmo já está se pondo, indo embora e 

quando esse astro dá a volta na Terra inteira e vem renascer, nos 

apresentando um novo dia, a pessoa já está envelhecida, sem ânimo para 

atingi-lo. E então se encontra diante da morte e com grande impasse, o que 

valeu todo o tempo que a vida lhe deu se não teve a capacidade de preencher 

o seu tempo com coisas nobres, distintas? De acordo com a estrofe abaixo: 

 

“Every year is getting shorter 

Never seem to find the time. 

Plans that either come to naught 

Or half a page of scribbled lines 

Hanging on in quiet desparation is the English way 

The time has gone, the song is over, 

Thought I'd something more to say”.22 

                                                             
21 E você corre atrás do sol 

Mas ele está se pondo 
Fazendo a volta para nascer outra vez atrás de você 
De uma maneira relativa o sol é o mesmo 
Mas você está mais velho 
Com menos fôlego e um dia mais perto da morte 
22 Cada ano vai ficando mais curto 

Parece não haver tempo para nada 
Planos que dão em nada 
Ou meia página de linhas rabiscadas 
Esperar em quieto desespero é a maneira inglesa 
O tempo se foi, a música terminou 
Pensei que eu tivesse algo mais a dizer 
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É perceptível na letra a melancolia, a pessoa se vê diante de um tempo 

esgotado e sem ter realizado nada produtivo. Olha para trás e lembra dos 

projetos que nunca foram postos em prática, seja pelas circunstâncias da vida 

ou pela inatividade. E na composição se vê um jeito inglês de suportar esse 

desespero quieto, em silêncio. A impressão que tenho é que a canção 

terminou, mas Waters pretendia dizer mais alguma coisa e que não foi dita por 

conta desse tempo severo, acelerado que se esgota sem interrupção.  

A relação com o tempo da finitude é problemática para o melancólico. O 

melancólico vive um tempo que não passa: esse tempo é lento, pois o mesmo 

não possui perspectiva de vida, não deseja nada para o futuro, uma vez que o 

futuro não existe. A vida é feita de tempo, não só o tempo contabilizado nos 

relógios e calendários, mas na vida acelerada que o homem leva fazendo com 

que o tempo seja dinheiro, característica do sistema capitalista. Sempre vai 

querer mais, essa ganância irrestrita não faz parar as areias do tempo.  

Ainda assim, é possível modificar as coisas, suportar os momentos de 

angústia, de vazio, de desânimo, de melancolia. É possível resistir a essa 

aceleração de outro modo: através das fantasias, representações, arte, cultura 

constituindo esse tempo como uma válvula para superar a pressão desse ciclo. 

O que decidir e como fazer com o tempo que nos resta é uma incógnita na 

existência humana, pois reconhece a finitude como condição característica do 

homem. A finitude não é um acidente de percurso, um descuido na vida, mas 

um fundamento de nossa existência que vai causar inquietude de não ter a 

certeza, por não saber o quando, a que horas, em que momento exato ela irá 

acontecer. As pessoas que já morreram nunca voltarão para nos contar essa 

experiência, desse encontro com a morte. Enquanto o homem vive a angústia 

do desconhecido, vai querer usufruir de todas as formas possíveis o tempo que 

tem. Vai se apropriando da própria vida, agindo de forma exagerada, 

usufruindo dos prazeres que a vida lhe proporciona, sentindo os caprichos da 

vida, porém ao mesmo tempo sabe que em algum momento na curva da vida 

vai se deparar com o fim absoluto.  

Para Kierkegaard (2013, p.66 apud. OLIVEIRA, 2015, p.24), ...”deste 

modo, a angústia é a vertigem da liberdade, que surge quando o espírito quer 

estabelecer a síntese, e a liberdade olha para baixo, para a sua própria  
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possibilidade, e então agarra a finitude para nela firmar-se”. A escolha entre 

infindáveis possibilidades pode gerar a angústia, que o filósofo chama também 

de “vertigem da liberdade”. É o sentimento de quem vê diante de si 

possibilidades infindáveis e se atormenta ao precisar fazer as escolhas. Diante 

disso, a faixa “Eclipse” (anexo 4), música que representa o grande desfecho do 

álbum, vem retratar todas as escolhas que o ser humano pode fazer no 

decorrer da vida, e essas escolhas podem trazer a realização do homem dando 

fim ao sofrimento. Quando diz: “Tudo o que você come, diz, faz, destrói, rouba 

ou pega emprestado e tudo o que passou e o que virá”. Essas escolhas estão 

em sintonia com o sol, porém está coberto pela lua. Tudo o que escolheu e 

gerou a loucura ocorrida por fatores pessoais ou sociais, porém será 

experimentada de uma forma diferente, vai aparecer no álbum como uma luta 

do lunático contra os seus pensamentos. Será uma percepção do 

autoconhecimento e do crescimento individual, uma característica da 

Contracultura. O sol coberto pela lua vem representar as imposições sociais 

que impediram a procura; muitos de nós já escutamos a frase: “a vida é feita de 

escolhas”, cada pessoa tem uma interpretação para essa reflexão. Estamos 

fazendo escolhas a todo momento, consciente ou inconscientemente, sabendo 

que a cada escolha trará uma consequência. O entendimento que o homem faz 

de si e as escolhas que ele faz durante a vida, pode resultar em um sentimento 

de angústia. Segundo Kierkegaard (2010, p.165-6 apud. CAMPOS, 2017, 

p.204), “só o que atravessou a angústia da possibilidade, só este está 

plenamente formado para não se angustiar, não porque se esquive dos 

horrores da vida, mas porque esses sempre ficam fracos em comparação com 

os da possibilidade.”  

Waters nas suas composições como por exemplo em “Breathe” e “Time”, 

o sol aparece como uma essência positiva e a lua como símbolo negativo. Em 

“Eclipse”, ele vai unir esses dois corpos celestes, evidenciando uma escuridão 

total, submetendo o homem a sua finitude. Nas estrofes a seguir: 
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“All that you eat 

everyone you meet 

All that you slight 

everyone you fight. 

 

All that is now 

All that is gone 

All that's to come 

and everything under the sun is in tune 

but the sun is eclipsed by the moon.” 

 

"There's no dark side of the moon really 

Matter of fact it's all dark."23 

 

 

Como nos versos anteriores desta canção, vem apresentar todas as 

ações que o homem faz durante toda sua vida e com o eclipse, onde a lua vem 

sobrepor entre o sol e a Terra, demonstra a escuridão total. A acidez crítica na 

letra de Roger Waters vem apresentar não só há 45 anos atrás, mas hoje que 

não existe o lado escuro da lua e sim a escuridão total. Todos caminhamos 

para esse eclipse, que é a finitude humana. 

 

 

                                                             
23 Tudo o que você come 

Todos que você conhece 
Tudo o que você fere 
Todos com quem você briga 
Tudo o que é agora 
Tudo o que já foi 
Tudo o que já vem 
E tudo debaixo do sol está sintonizado 
Mas o sol é eclipsado pela lua 
Não existe lado escuro da lua 
Na verdade ela é toda escura 
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Um quadro de Salvador Dalí, “A Persistência da Memória” (1931), nos 

permite refletir sobre o tempo e a finitude, mostrando como o tempo vai 

passando e transformando o ser até que chegue ao seu fim total.  

 

    Figura 22 - A Persistência da Memória - Salvador Dalí - 1931 

 

Fonte: MoMA (2015). 

 

 

 

Muitos falam que a arte imita a vida ou que a vida copia a arte, mas 

percebemos também que a arte imita a morte ou mesmo o contrário. Neste 

ciclo a vida passa pela arte e pela finitude. O que vai perpetuar a existência 

humana seja em qual vertente for, é a arte, como no álbum “The dark Side of 

the Moon” do Pink Floyd, que possui um sucesso atemporal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, pretendemos sugerir uma leitura do álbum “The Dark 

Side of the Moon”, do grupo Pink Floyd, a partir de um recorte que enfatiza a 

produção cultural da melancolia, aqui retratada em suas relações com o 

capitalismo, a loucura e a finitude humana. Representados sucessivamente 

pelas faixas “Money”, “Brain Damage”, “Time” e “Eclipse”, esses tons da 

melancolia vão refletir as condições socioeconômicas e culturais presentes 

ainda em nossa contemporaneidade, apesar de o Long-Play ter 45 anos de 

lançamento.  

De modo a inserir o álbum em um panorama maior de construção 

cultural da melancolia no ocidente, optamos por referências derivadas do 

campo da história cultural, embora muitas vezes correndo o risco de uma 

abordagem excessivamente generalista.   

A hipótese de se pensar a melancolia em seu viés sociocultural adquire 

mais um capítulo no disco analisado. Podemos pensar que a melancolia faz 

com que o indivíduo se compreenda dentro de um vazio, queixando-se de uma 

angústia, de uma tristeza relacionada aos acontecimentos sociais.  

As manifestações recentes de Roger Waters em seus shows pelo Brasil 

vieram somar-se às impressões deste trabalho. Fatos como os assassinatos da 

parlamentar Marielle Franco, do mestre em capoeira Moa do Katendê, e tantos 

outros que perderam a suas vidas inocentemente vêm aflorar ainda mais o 

sentimento melancólico não só de nós brasileiros, mas também de Waters em 

sua turnê pelo Brasil durante o mês de outubro de 2018.  

Observa-se que as letras das músicas do disco vêm demonstrar uma 

tática de expressão do sujeito às suas vivências atuais, uma comunicação 

abordada no álbum onde somos capazes de lidar com a noção de nós versus 

os outros.  

Para fechar esses tons da melancolia, nada melhor do que as palavras 

de um dos fundadores da banda, Roger Waters, que deixa uma mensagem 

central do álbum, em uma entrevista em 2003 que diz:  
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A vida não é um ensaio. Pelo que sabemos, você só tem uma chance 
e deve fazer as escolhas baseado em qualquer posição moral, 
filosófica ou política que vier adotar. Você faz escolhas durante a sua 
vida e elas são influenciadas por considerações políticas, por dinheiro 
e pelo lado obscuro de nossas essências. Você tem de certa forma a 
chance por menor que seja de tornar o mundo um lugar mais alegre 
ou mais sombrio. Todos temos a oportunidade de transcender as 
tendências, a sermos complicados, cruéis e gananciosos. Todos 
fazemos uma pequena marca na pintura da vida. (WATERS, 2003 
apud. HARRIS, 2006, p.57) 
 

 

 

Que este trabalho de conclusão de curso de uma produtora cultural seja 

mais uma dessas pequenas marcas, no sentido de repensar os sentidos das 

produções simbólicas que nos atravessam em nossas relações com os outros 

e com o mundo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Letra da canção Money – Pink Floyd 

 

 

Money, get away. 

Get a good job with more pay and you're okay. 

Money, it's a gas. 

Grab that cash with both hands and make a stash. 

New car, caviar, four star daydream, 

Think I'll buy me a football team. 

 

Money, get back. 

I'm all right Jack keep your hands off of my stack. 

Money, it's a hit. 

Don't give me that do goody good bullshit. 

I'm in the high-fidelity first class travelling set 

And I think I need a Lear jet. 

 

Money, it's a crime. 

Share it fairly 

but don't take a slice of my pie. 

Money, so they say 

Is the root of all evil today. 

But if you ask for a raise it's no surprise that they're 
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giving none away. 

 

"HuHuh! I was in the right!" 

"Yes, absolutely in the right!" 

"I certainly was in the right!" 

"You was definitely in the right. 

That geezer was cruising for a bruising!" 

"Yeah!" 

"Why does anyone do anything?" 

"I don't know, I was really drunk at the time!" 

"I was just telling him, 

he couldn't get into number 2. He was asking 

why he wasn't coming up on freely, after I was yelling and 

screaming and telling him 

why he wasn't coming up on freely. 

It came as a heavy blow, 

but we sorted the matter out" 

 

 

Compositor: Roger Waters  
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ANEXO 2 – Letra da canção Brain Damage – Pink Floyd 

 

The lunatic is on the grass. 

The lunatic is on the grass. 

Remembering games and daisy chains and laughs. 

Got to keep the loonies on the path. 

 

The lunatic is in the hall. 

The lunatics are in my hall. 

The paper holds their folded faces to the floor 

And every day the paper boy brings more. 

 

And if the dam breaks open many years too soon 

And if there is no room upon the hill 

And if your head explodes with dark forebodings too 

I'll see you on the dark side of the moon. 

 

The lunatic is in my head. 

The lunatic is in my head 

You raise the blade, you make the change 

You re-arrange me 'till I'm sane. 
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You lock the door 

And throw away the key 

There's someone in my head but it's not me. 

And if the cloud bursts, thunder in your ear 

You shout and no one seems to hear. 

And if the band you're in starts playing different tunes 

I'll see you on the dark side of the moon. 

 

"I can't think of anything to say except... 

I think it's marvellous! HaHaHa!" 

 

 

Compositor: Roger Waters  
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ANEXO 3 – Letra da canção Time – Pink Floyd 

 

Ticking away the moments that make up a dull day 

You fritter and waste the hours in an offhand way. 

Kicking around on a piece of ground in your home town 

Waiting for someone or something to show you the way. 

 

Tired of lying in the sunshine 

Staying home to watch the rain. 

You are young and life is long 

And there is time to kill today. 

And then one day you find 

Ten years have got behind you. 

No one told you when to run, 

You missed the starting gun. 

 

And you run and you run to catch up with the sun 

But it's sinking 

And racing around to come up behind you again. 

The sun is the same in a relative way 

But you're older, 

Shorter of breath and one day closer to death. 

 



80 
 

 

Every year is getting shorter 

Never seem to find the time. 

Plans that either come to naught 

Or half a page of scribbled lines 

Hanging on in quiet desparation is the English way 

The time has gone, the song is over, 

Thought I'd something more to say. 

 

Home, home again 

I like to be here when I can 

When I come home cold and tired 

It's good to warm my bones beside the fire 

Far away, across the field 

The tolling of the iron bell 

Calls the faithful to their knees 

To hear the softly spoken magic spells 

 

Compositores: Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour  
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ANEXO 4 – Letra da canção Eclipse – Pink Floyd 

 

All that you touch 

All that you see 

All that you taste 

All you feel. 

 

All that you love 

All that you hate 

All you distrust 

All you save. 

 

All that you give 

All that you deal 

All that you buy, 

beg, borrow or steal. 

 

All you create 

All you destroy 

All that you do 

All that you say. 
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All that you eat 

everyone you meet 

All that you slight 

everyone you fight. 

 

All that is now 

All that is gone 

All that's to come 

and everything under the sun is in tune 

but the sun is eclipsed by the moon. 

 

"There's no dark side of the moon really 

Matter of fact it's all dark." 

 

Compositor: Roger Waters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




