
A repetição de imagens na literatura heroica, no Heavy Metal e no 

pensamento político reacionário 

 

Minha exposição será baseada em alguns aspectos da pesquisa que eu conduzi 

enquanto estava escrevendo minha dissertação do Mestrado e que pretendo continuar 

desenvolvendo no meu doutorado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Eu devo admitir, antes de enfrentar o tema, que eu sou um metalhead, ou seja, eu 

amo Heavy Metal. Mas eu não levava a sério a ideia de estudar Heavy Metal academicamente 

até o começo da minha pós-graduação aqui. Minha área de estudo anterior era a Teoria do 

Estado, focando nas diferenças entre a representação da autoridade (aristocracia em aliança 

ou oposta a uma poderosa monarquia) e nos direitos (especialmente associados à tributação), 

entre as comunidades políticas modernas e as comunidades políticas medievais. Como eu 

espero que vocês entendam durante minha fala, foi por causa destes meus interesses que o 

Heavy Metal chamou minha atenção. 

Eu sempre fui apaixonado pela Idade Média, principalmente pela sua estética (que é 

a ideia norteadora implícita nesta apresentação: a relação entre juízo/gosto estético, afetos e 

política). Este interesse estético se desenvolveu em um estudo mais rigoroso da história 

medieval e, finalmente, me levou a formular a questão: por que nossas comunidades políticas 

têm essa forma específica, tão diferente da medieval? Eu tentei responder essas perguntas nos 

meus trabalhos acadêmicos que precederam meu ingresso no Mestrado aqui na Faculdade. 

Quando eu era adolescente, e isso é uma história paralela, eu fui apresentado ao 

Heavy Metal por um amigo meu que, eventualmente, se tornou meu primeiro colega de banda 

(de Heavy Metal, é claro). A primeira música que eu ouvi foi Full Moon, da banda finlandesa 

Sonata Arctica, uma música sobre lobisomens. Eu disse “Ok, eu gosto de lobisomens, 

vampiros, monstros e tudo mais” – eles tinham algo de extraordinário, muito diferente da 

minha realidade de NERD perseguido pelos bullies na escola. Então eu conheci o Blind 

Guardian e o Iron Maiden, duas bandas populares de Heavy Metal que tratavam de temas 

históricos e sobrenaturais, além de outros, e que conectavam ambos. Claro, a Idade Média, 

cheia de mitos e mistérios, era usualmente objeto de suas letras, fosse como cenário, modelo 

ou origem do sobrenatural tratado, geralmente malévolo. 



Mas eu não estava interessado apenas na música deles sobre coisas sobrenaturais e 

medievais. Essas bandas me tocaram porque elas eram constituídas por pessoas cuja atenção 

era capturada pelas mesmas coisas que a minha. História militar (o grande exemplo é The 

Trooper do Iron Maiden, que trata da Guerra da Crimeia), Shakespeare, Blake, Chesterton... 

Era como se tivéssemos o mesmo gosto, a mesma mentalidade. E eu, sabendo como esses 

interesses poderiam se desenvolver, pressupus que existiam bandas associadas à extrema 

direita. Porque eu sabia que algumas imagens que atraíam o meu tipo de gente eram 

extremamente presentes na imagética política fascista (e não em outras imagéticas políticas 

contemporâneas). E eu não estava errado. Vou tocar para vocês um excerto de uma música do 

Marduk, uma banda de Black Metal. A música é Baptism of Fire, e foi extraída do álbum 

Panzer Division Marduk. 

Essa música, de uma das bandas mais influentes deste subgênero (o modo que os 

metalheads e os acadêmicos que estudam o Heavy Metal chamam as distinções estilísticas 

internas do gênero) conhecido como Black Metal é apenas um exemplo de uma prática 

comum entre as bandas de Black Metal, rotulada pelo professor Keith Khan-Harris “anti-

reflexividade reflexiva”, ou seja, todos nós sabemos o que estamos vendo e ouvindo, mas 

todos preferimos ignorar seu verdadeiro significado. E por “todos” Kahn-Harris quer dizer 

até mesmo os artistas. Mas se isso é verdade para alguns subgêneros, no Black Metal nós 

podemos ver que essa imagética, os efeitos sonoros e as letras são parte de um sistema maior 

– não apenas produzindo música, mas agindo como se a música fosse um discurso político, 

ou pior, um programa político. 

Então, eu tinha um tema acadêmico que eu poderia explorar. O Black Metal e seus 

vínculos com esse tipo de imagética maligna, nazi-fascista. Mas, é claro, como sempre, já 

existiam 30.000 monografias sobre o tema. Nenhuma delas, no entanto, era dedicada à 

construção de pontes entre essas imagéticas e as imagéticas que estão próximas a elas, mas 

não tão próximas. 

Elas não são as mesmas, mas são próximas. A diferença da intenção e da origem da 

inspiração não podem confundir-nos quanto ao interesse semelhante demonstrado pelo pré-

moderno e, como eu prefiro, pelo anti-moderno – essa obsessão pelo medievo e pela 

antiguidade, que é (na lógica dos membros das cenas; cena é como os metalheads e os 

acadêmicos que estudam o Heavy Metal denominam o grupo de pessoas que tem qualquer 

relação com o gênero) também interesse pela imagética mística/fantástica. As distinções 

musicais entre os subgêneros, aparentemente, no entanto, ergueram barreiras que impediram 

os pesquisadores de perceberem essas semelhanças. 



Estudar as imagens e o que está por trás das imagens: concepções de poder, 

glória/honra (essas palavras serão usadas como sinônimas aqui, mas tem uma discussão 

muito interessante sobre o seu uso), autoridade, sabedoria... E, se você seguir essa linha, você 

entenderá como eu terminei afirmando que meu interesse por política medieval é relacionado 

ao meu interesse por Heavy Metal. O Heavy Metal, de forma muito diferente de outros 

gêneros de música popular, gosta muito de discussões “públicas”. Podemos dizer, é claro, 

que, por exemplo, a Beyoncé escreve músicas sobre problemas públicos, sem dúvida. O 

álbum Formation é uma reflexão multimídia sobre a condição da mulher negra nos Estados 

Unidos – uma categoria social que a Beyoncé ocupa. George Michael e Madonna foram 

provavelmente tão importantes quanto os acadêmicos LGBTQ+ na luta por direitos iguais 

para a comunidade LGBTQ+. 

Os membros da cena Heavy Metal se relacionam com grupos políticos também, é 

claro, mas quando eu digo que os letristas do metal gostam de discussões públicas, eu quero 

dizer que, ao menos em alguns subgêneros, eles realmente abstraem a sua perspectiva pessoal 

e discutem coisas importantes para a ideia de legitimidade na Idade Média, por exemplo. Não 

que não haja um posicionamento pessoal sobre estes assuntos, mas isso é muito diferente do 

que fazem (fizeram) Madonna, George Michael ou Beyoncé. É verdade que há uma intenção 

evasionista clara no Heavy Metal, isso é um consenso sobre as letras do Heavy Metal, desde 

os estudos de Walser e Weinstein, clássicos no campo conhecido como metal studies.  Mas e 

se eu tentasse entender a relação entre as imagens do Heavy Metal e a utilização política das 

mesmas imagens? 

Esse é meu gancho para começar uma exposição mais específica sobre minha 

pesquisa. Eu concluí que há uma relação entre alguns subgêneros do Heavy Metal, a literatura 

heroico-aristocrática e o pensamento político reacionário. Todas essas “forças”, digamos 

assim, passam pela rejeição da sociedade burguesa em favor de uma sociedade hierárquica, 

pela concessão da posição de primazia ao herói nesta sociedade e pela assunção de um 

fundamento cosmológico transcendente para a sociedade. Essas conexões podem ser 

observadas através de uma série de leituras, que vão de Homero a Ernst Jünger e além, mas 

que se expandem também para além do escopo da literatura, incluindo o cinema, os 

quadrinhos, as artes plásticas e a filosofia em toda uma tradição que, por trás de uma 

adaptação mais ou menos adequada aos preceitos da sociedade burguesa, faz-lhe crítica e 

elabora sua própria visão de homem e sociedade. O Heavy Metal serve, nessa tradição, como 

criador de espaços de convivência e debate, sintetizador de pensamentos e fonte de leituras. 



A exposição das evidências, que se segue a essa introdução muito longa, será 

dividida em duas partes: a primeira, que trata do Heavy Metal e da literatura (ou, talvez, do 

Heavy Metal enquanto literatura), ou, melhor, da imagética, e a segunda, que trata da filosofia 

política. Embora estruturada como tal, eu peço que vocês me perdoem, se eu violar algumas 

vezes essa divisão muito fictícia. Deixem-me dar um exemplo enquanto começamos nossos 

estudos da imagética. 

 

1. HEAVY METAL: DE HOMERO A JÜNGER EM 50 MINUTOS 

 

O Black Metal é um estilo verdadeiramente excepcional, que pegou imagens do 

bárbaro guerreiro ariano que se revolta contra o mundo moderno, este personificado no 

“judeu eterno” e em seu sucessor, o cristão débil, e tenta restabelecer uma utopia pagã branca. 

A música, neste subgênero, como eu afirmei, é parte de algo maior, que chega a envolver 

ações criminosas. 

Muitos dos membros (não proporcionalmente, mas numericamente) da cena Black 

Metal se engajaram na prática de crimes de ódio, chegando a assassinar pessoas consideradas 

não passíveis de serem acomodadas à visão de mundo deles, como homossexuais, e a 

queimar igrejas. A Noruega, o país natal da maior parte dos membros da cena Black Metal, 

havia sido, afinal, “invadida” pelo cristianismo, uma religião judaica por origem e, portanto, 

não adequada ao espírito ariano. 

Nos outros subgêneros, você não vai achar nada exatamente como isso, mas e se 

outros subgêneros tiverem um impacto mais indireto na formação das mentalidades? Quando 

nós estamos falando sobre Heavy Metal, podemos sempre encontrar algo, mas eu prefiro 

trabalhar, por razões epistemológicas, apenas com o que é explicitamente declarado. Poderia 

a imagética usada em outros gêneros influenciar alguém a perseguir formas políticas 

antidemocráticas, anti-igualitárias e antiliberais? 

Essa questão, como eu a compreendo, não é passível de ser respondida 

cientificamente, até mesmo por causa da barreira epistemológica que a ideia de anti-

reflexividade reflexiva representa. Mas eu não me surpreendi quando encontrei um vídeo on-

line do qual vou mostrar algumas partes para vocês. O vídeo tem uma natureza cômica. Mas 

foi essa mesma natureza cômica que fez o Trump chegar na Casa Branca. 

Antes de tratar da questão política, eu tinha que responder: que imagética? Essas que 

alimentaram formas políticas antidemocráticas, anti-igualitárias e antiliberais – e, é claro, este 

“alimentar” não precisava ser intencional; o Sabaton estava lá no vídeo do Trump para provar 



o meu ponto. E, enquanto eu estava escrevendo minha Dissertação de Mestrado, as pessoas 

estavam começando a ver, por trás das imagens, os vínculos políticos que estas imagens 

estabeleciam, em várias outras mídias (por exemplo, alguns jogos de RPG como Dungeons 

and Dragons, alguns filmes, como 300, histórias em quadrinhos, LARP, MMORPG, etc). E 

essa imagética não estava presente em todos os subgêneros do Heavy Metal. Havia alguns 

subgêneros centrais para o desenvolvimento dela: o Black Metal, é claro, mas também o 

Doom Metal, o Gothic Metal e o Power Metal, principalmente, mas também outros 

subgêneros, como o Folk Metal, que é quase um subsubgênero, porque combina elementos 

musicais e poéticos de mais de um subgênero, e até mesmo alguns estilos de música  que não 

são considerados parte do gênero Heavy Metal, mas que são profundamente relacionados a 

ele, como o neo folk, que trata sobre os mesmos temas que o Black Metal e o Folk Metal, e 

até compartilha com estes subgêneros muitos músicos. 

Em trabalhos comuns destes subgêneros, há uma grande variedade de temas. Eles 

são, quase sempre, não confessionais, ao menos não no mesmo sentido em que podemos 

chamar confessional a música popular – como eu exemplifiquei antes, até mesmo quando se 

posiciona sobre questões públicas, a perspectiva da música popular é essencialmente 

subjetiva. Esses subgêneros do Heavy Metal contam histórias e, mesmo quando são contadas 

em primeira pessoa, você pode perceber que aquele que narra e a personagem da narrativa 

não podem ser efetivamente a mesma pessoa, apesar de eles supostamente se sentirem da 

mesma maneira. 

Eu peço a vocês que pensem, por exemplo, na música do Kenny Rogers, Lady, uma 

música fantástica, que tem essa imagem cavalheiresca, mas sem historicidade. Ela pode se 

situar, enquanto relato de uma experiência existencial, em qualquer momento histórico, desde 

o século XI, quando a imagem do cavaleiro apaixonado nasceu, até os nossos dias. Isso não 

acontece nos subgêneros do Heavy Metal que estudei. Quando a música se refere a um knight 

in shining armor, é realmente (ou ao menos pode ser realmente) a um cavaleiro em uma 

armadura brilhante a quem ela está se referindo. 

Conforme eu buscava pelo significado político destes subgêneros, eu verifiquei a 

existência de uma ligação entre as figuras que se repetiam mais vezes. O cavaleiro, o rei, o 

aristocrata decadente, o guerreiro, o bárbaro... Todas são figuras, como vou explicar depois, 

unidas pelos mesmos laços, relacionadas ao conceito de heroísmo. Quem é o herói? Essa 

questão é difícil de responder, o herói tem muitas faces, como Joseph Campbell diria, mas 

nós podemos entendê-lo como o homem (e algumas vezes a mulher) que, para usar o termo 

do Weber, carismaticamente assume a liderança da comunidade por causa de uma virtude, de 



uma arete, normalmente associada com o sobrenatural (força, destreza ou sabedoria 

inumanas), que tem. Em vez de ir para o Joseph Campbell, trabalho tradicional na 

conceitualização do que define um herói, eu tentei entender a história da personagem do 

herói. 

Basicamente, eu queria pegar a imagem e voltar no tempo. Eu tinha muitos anti-

heróis nas letras de Gothic, Black e Doom Metal e muitos heróis tradicionais nas letras de 

Power Metal. Eu tentei rastrear, então, essa figura, usando as letras e a imagética das bandas 

de Metal para comprovar minha tese, indo até Homero, cujo modelo determinou a imagem do 

herói no Ocidente que influenciou esses subgêneros do Heavy Metal que me interessavam (e 

fui até um pouquinho atrás, na verdade, até os indo-europeus, por razões que vou falar em 

breve). Eu gostaria de compartilhar algumas de minhas conclusões com vocês. 

Minha pesquisa foi dos épicos antigos à poesia decadentista, e de trabalhos 

publicados a diários de alguns autores (como Baudelaire, um autor extremamente 

antidemocrático, anti-igualitário e antiliberal), e ainda envolveu algumas pinturas e esculturas 

(como as do Arno Breker, escultor cujo trabalho agradava à elite do Nacional Socialismo). Eu 

acabei encontrando algumas mutações na ideia de heroico que não abandonam a imagem da 

pessoa virtuosa que, através de suas virtudes sobrenaturais, se torna a líder: 

a) Aquiles, o herói violento, guiado por suas paixões, destinado à glória eterna pela 

morte; 

b) Odisseu, o herói astuto, guiado por sua inteligência, ambicioso (característica 

ressaltada pelos autores medievais que não tinham acesso aos textos originais em 

grego e se baseavam nas fontes romanas para formarem suas opiniões), mas assim 

mesmo um family-guy; 

c) Heitor, o guerreiro fiel, herói da mesma estirpe de Enéas, e que iria definir o conceito 

de bom cavaleiro na Idade Média, sendo um dos Nove principais Heróis medievais; 

d) Artur, o bom rei, justo e corajoso; 

e) Amadis de Gaula, que é o primeiro herói com uma moral disruptiva, que ataca 

violentamente aqueles que se põe no caminho de sua reconquista de seu título 

nobiliárquico; 

f) O tirano, o príncipe melancólico, sábio, estoico e incompreendido, que conhece os 

arcana imperii e é triste por causa disso (O satã do Milton é um tirano); 

g) O Dândi, não afetado por nada, focado apenas no seu autodesenvolvimento e com 

desprezo total por aqueles inferiores a ele (de fato, o mundo inteiro); 

h) Drácula, o aristocrata gótico supremo, poderoso, implacável e maquiavélico; 



Todas essas figuras são usadas nos subgêneros de Heavy Metal que estudei. Elas 

representam também mudanças através do tempo na interpretação do que significava ser um 

aristocrata, interpretações que a aristocracia tinha de si mesma e interpretações que outros 

grupos sociais tinham da aristocracia. A encarnação do herói mudou também. Aquiles é um 

modelo que pode ser expandido para abarcar Conan, o bárbaro, por exemplo (com uma 

drástica mudança de significado, é claro, que vou explicar mais à frente), e os heróis em Auf 

Den Marmorklippen, do Jünger, podem ser vistos tanto como da estirpe do Tirano quanto 

como da linha do Heitor. Em meu estudo, eu tentei enumerar as mudanças e entender porque 

as sociedades projetam a imagem que tinham da aristocracia em um modelo ou outro, 

analisando algumas questões sociopolíticas (por exemplo, a diferença entre o tirano na 

Espanha, na Alemanha e na Grã-Bretanha, um tema discutido por Benjamin em sua Ursprung 

des deutschen Trauerpiels). E, é claro, existem fusões e alguma continuidade entre as 

personagens que são atualizados em cada trabalho.  

Por exemplo, nós podemos pensar no tirano/príncipe barroco retratado por Benjamin 

para entender o outro lado da psicologia do vilão gótico. Esse outro lado é normalmente 

retratado como atávico e pode ser entendido como uma maldição, uma doença psicológica 

herdada geneticamente ou fruto de uma educação abusiva, sendo destinado a ser destruído ou 

substituído, mas essa destruição leva ao (algumas vezes trágico também) fim do romance. 

Mas o que me interessou é que essa história poderia ser remontada ao pathos-lógico Aquiles 

na Ilíada, que preferia glória à vida, assim como Conan, o bárbaro, muitas vezes escolhe, uma 

escolha que é o símbolo da vida aristocrática. 

As interpretações tendenciosas de Nietzsche favorecidas pela revolução 

conservadora, o George Kreis e, eventualmente, os nazistas, na Alemanha, por exemplo, 

foram construídas em torno desta escolha – daí seu imaginário violento e belicista. Mas as 

raízes dessas interpretações não podem ser traçadas até Nietzsche – os seus trabalhos de fato 

as contém, mas eles contém quase qualquer coisa que se busque neles – mas sim na tradição 

baseada nessa escolha, na qual Nietzsche, como MacIntyre observa, apenas se inclui como 

um disruptor que traz questões sobre autenticidade – questões sentimentais, questões 

românticas, no sentido que Babbitt dá ao termo em seu livro Rosseau and Romanticism (um 

sentido que não tem uma relação necessária com o que rotulamos Romantismo) – para um 

tópico discutido muitas vezes pela tradição da narrativa épica. E os românticos herdaram esse 

legado do barroco – um príncipe violento e trágico, um tirano que é visto tão somente como 

um tirano, mas cujas escolhas não são compreendidas pela plebe, desacostumada às arcana 

imperii, às razões do Estado, à lei do poder, e por aí vai. 



Não podemos, entretanto, inferir que toda a imagética usada nesses subgêneros de 

Heavy Metal tem algum tipo de essência reacionária. O que estou dizendo é que nós podemos 

ver que essa imagética nasce em circunstâncias de reação. E, com isso, quero dizer o tipo de 

oposição que Foucault define quando ele trabalha a criação da figura do bárbaro contra a 

figura do selvagem em Il Faut Defendre la Société (o bom selvagem que, além do mero 

capitalismo e da essência do capitalismo, projeta sua sombra sobre toda a humanidade 

igualmente – o bárbaro sempre é o dominador e, portanto, demanda um dominado para 

qualificar sua existência). 

O fato é que as bandas simplesmente não trabalham com imagens democráticas, 

igualitárias ou liberais. O seu catálogo de temas, de letras, formado por um interesse 

compartilhado entre os membros da cena (eu gosto do Drácula, vou escrever uma música 

sobre ele, pessoas que também gostam dele ficariam interessadas nas minhas músicas por 

causa das minhas letras e dos efeitos sonoros que eu uso para comunicar as emoções que eu 

não consigo explicar através da letra), que se tornou padrão nestes subgêneros, simplesmente 

não envolve grandes reflexões democráticas, igualitárias e liberais em comparação, por 

exemplo, com as letras de bandas como o Rage Against The Machine, que lidam com essas 

questões. 

Talvez meu argumento não seja tão convincente, mas eu requeiro a paciência de 

vocês para que eu possa aprofundá-lo um pouquinho. Imagine que alguém está falando sobre 

quão antidemocrático, antiliberal e desigual um país é, e outro começa a falar sobre como o 

rei era/é bom. Isso pode ser apenas escapismo que não tem nenhuma outra influência na vida 

dos membros da cena, é claro. Mas tem uma constelação na qual estas imagens estão 

inseridas, e sua força gravitacional é repelente à democracia e aberta a outras influências. 

Poderia haver um escapismo para uma realidade mais democrática, igualitária e liberal; o 

movimento hippie inteiro foi construído em torno disso. Mas, como o Heavy Metal apareceu 

como uma reação ao movimento hippie, suas letras desde o início expressavam essa postura 

crítica em relação à democracia, ao liberalismo e ao igualitarismo. E, se nos anos iniciais do 

Black Sabbath a utilização dessas imagens era dúbia, desde então, a formação de subgêneros 

levou a um aumento da recorrência de imagens que pertencem a essa constelação que eu 

gostaria de chamar reacionária. 

 

2.  UMA POLÍTICA CONTRA-O-MUNDO-MODERNO. 

 



Quero começar essa parte com as palavras do nobre saboiano Joseph de Maistre, um 

dos mais importantes teóricos da contrarrevolução (um termo que é majoritariamente usado 

para descrever os autores que se uniram na defesa do Ancien Régime durante ou depois da 

Revolução Francesa, mas que já foi usado para descrever autores como o brasileiro Plínio 

Corrêa de Oliveira, embora de forma muito inapropriada – ainda que ambos pareçam  

verbalmente dizer a mesma coisa, o primeiro era um homem do século XVIII e o último é um 

homem do século XX). Seu trabalho tem uma patente qualidade poética. Não tem nenhuma 

teoria aqui, aqui tem uma imagem, uma imagem da extinção de tudo. Eu comparei isso na 

minha Dissertação com outra música do Marduk. 

Mas eu acho que eu posso justificar a violação dos limites estabelecidos na 

introdução. No meu trabalho, usei o conceito de estética do desequilíbrio do Mario Praz para 

comparar estas duas obras e cheguei a essa problemática: ok, eu aceito essas imagens, mas, 

vocês poderiam me fazer um favor? Vamos imaginá-las como realidades e dar uma solução 

para elas – ninguém pode imaginar a realidade como uma destruição eterna (você pode 

imaginar uma realidade alternativa que funcione assim ou pode consumir isso como uma 

visão genérica de realidade, mas se a realidade fosse destruição eterna, convenhamos, eu não 

poderia estar aqui falando com vocês). E, impressionantemente, eu encontrei soluções em 

ambos.  Com a mesma convicção que De Maistre invoca o Rei e o Papa, não para manter 

tudo junto para sempre, mas para manter tudo tranquilo até o fim dos tempos, o Marduk 

invoca os nazistas ou Vlad Tepes, também conhecido como Conde Drácula (uma relação que 

eles explicitam), com (eu espero mais do que tenho certeza, neste caso), o mesmo objetivo – 

não podemos esquecer que até mesmo os nazistas tinham planos de paz. 

Não é como se o Marduk afirmasse: “Ok, vamos estabelecer um governo baseado na 

governança biopolítica da população combinado com uma guerra contra todos os não-arianos 

até que nós consigamos todo o Lebensraum que precisamos para fazer a população ariana 

mundial feliz”. Mas eles invocam essa imagem, ativando, portanto, uma cadeia de reações 

nesta constelação imagética. E, não devemos nos esquecer, muitos membros da cena Black 

Metal tomaram atitudes que poderiam ser entendidas como relacionadas, ao menos 

superficialmente, a esse Weltanschauung. 

Drácula, que eu tomo como exemplo do meu argumento, é visto como uma espécie 

de fantasma, porque se agarra à vida por uma razão específica (a qual é parte da lenda 

folclórica), mas com este lado de abusador dos vivos (vez que se alimenta de humanos – tidos 

como inferiores, um traço “aristocrático” na história, que é destacado por Stoker em tons 

deliberadamente darwinistas). O motivo, no romance de Stoker, o conto de vampiro por 



excelência, é a dominação do mundo, a recriação do tirano barroco – e este desejo por poder 

(e o sangue, que é sua forma última), poder sobre a vida, sobre toda a vida, é uma maldição. 

Portanto, no fim do livro, quando a maldição é desfeita pela crew of light burguesa, a 

face de Drácula é tomada por uma paz que Mina jamais supôs que pudesse haver. Isso parece 

terrivelmente burguês, mas é apenas um efeito narrativo – mesmo que Stoker não tenha 

percebido, se reunirmos as manifestações do conde durante o romance, a única razão que ele 

tinha para se sentir em paz com a morte era o fim do fardo de dominar, o único motivo 

expresso por ele mesmo durante o romance para seus atos (o que torna menos aceitável o 

péssimo hábito das interpretações atuais – burguesas – da história focarem em uma frase que 

falada uma única vez durante o livro para inventar toda uma outra linha narrativa de um 

Drácula apaixonado). 

Drácula não é apenas por excelência um vilão gótico, como David Punter observa, 

mas ele é por excelência o tirano barroco, um novo Aquiles. Essa necessidade de dominar 

não é, é claro, mera vontade de poder, mas vontade de glória. Quando falamos sobre Drácula, 

falamos sobre o rei (melhor, o Conde – como o filme infantil Hotel Transilvânia colocaria, 

assinalando a mesma coisa que eu quero expressar aqui) dos monstros (dos monstros 

ocidentais, ao menos – nós nunca iríamos querer ofender Gojira, o rei dos monstros do 

Oriente). Mas o que esse dominar compreende verdadeiramente? Se falarmos sobre isso, 

sobre o que o domínio da glória verdadeiramente compreende, nossa busca mudaria de 

objeto, do significado e da ancestralidade da figura reacionária para se aprofundar na 

estrutura do mundo na Weltanschauung reacionária. 

O aristocrata é apenas rei nesse mundo, mas ele não é, certamente, o único rei. Ao 

menos desde de Amadis de Gaula podemos ver a associação desse aristocrata violento, que 

Boulainvillers associou com o bárbaro, lutando por seus direitos, a um mundo de fantasia. A 

ideia de um mundo restrito ao mero fato mensurável não fornece a concepção naturalista de 

glória que o conto épico sustenta desde sua origem – e esta é a razão pela qual narrativas 

como 30 Dias de Noite, na qual vampiros são retratados como meras feras desejosas de 

sangue, embora interessantes, não fizeram parte da minha pesquisa, do mesmo jeito que o 

Death Metal não fez, pela falta de “transcendência” de ambos. 

Vamos deixar o vampiro de lado. Pense sobre o tradicional filme de exorcista – O 

Exorcista. Ele coloca uma instituição de dois mil anos como a única barreira entre a 

humanidade e a pura maldade.  Embora o Heavy Metal seja visualmente associado com esse 

mesmo mal, sua imagética, ao menos nos subgêneros que eu estudo, desapareceria se, por 

exemplo, tratássemos todas as pessoas consideradas possuídas como portadoras de algum 



problema psíquico. Então, obrigado, Igreja! E admitir a existência desta emergência, essa 

ameaça última, este mal verdadeiro, demanda alguém que possa operar um poder superior 

para enfrenta-lo – alguém que tenha o carisma (a palavra que Weber utiliza significa graça, 

como na expressão “graça de Deus”, e pode significar uma função determinada pela Graça, 

como em charismata), que tenha um daimon, diriam os gregos, um Espírito que vigia.  A 

Igreja. O Estado. O Rei. A recompensa pela detenção e opera-ção desse poder é a glória. 

Essa tradição política emerge contra a ideia econômica de laissez-faire, contra a 

ideia antropológica de homem racional, contra a ideia cosmológica de um mundo mensurável 

cientificamente, ou seja, contra o mundo moderno, tomando como base o elenco feito por 

Schmitt dos argumentos de autores reacionários como De Maistre, Bonald e Cortéz. Eles se 

posicionam por uma vida garantida politicamente pela decisão do bios politikos, o qual, como 

Aristóteles colocaria, busca honra acima de tudo. Não surpreendentemente, os três autores e o 

próprio Schmitt eram católicos, a religião que é a herdeira de Aristóteles. Eu não estou 

tentando dizer que, com isso, que Schmitt seja aristotélico em seus pontos de vista políticos – 

ele é totalmente hobbesiano – mas, em sua defesa da ideia de soberania, o foco dele na 

necessidade da decisão política para projetar uma forma-de-vida demanda a crença na forma 

de vida em si – e a ideia de forma de vida em que prevaleceu uma certa noção de telos, de 

finalidade última, é comum a todos os três autores citados aqui como reacionários. 

Essa crença em uma ideia transcendental de boa vida, compreendendo bens 

materiais e espirituais, e a necessidade de um sistema que faça essa vida passível de ser 

alcançada banham seu garantidor com autorictas –  para que o detentor do poder se conecte 

com a origem transcendental de poder. Glória, poder, autoridade – essas palavras estão todas 

conectadas à política reacionária e aos subgêneros de Heavy Metal que eu estudei, embora 

nas letras de Heavy Metal as fundações do poder não sejam necessariamente boas. 

Resumindo, o Heavy Metal tenta recuperar uma dimensão política de transcendência que a 

letra de quase todas as músicas pop contemporâneas e a cultura pop contemporânea, em 

geral, ignoram ou negam. Essa transcendência pode estar principalmente associada à 

autorictas e, portanto, à política reacionária. Essa política é, muitas das vezes de afirmação 

do self e anti-establishment e, entretanto, não liberal e mesmo antidemocrática. Ela é 

aristocrática, entendendo a aristocracia como o governo da excelência, uma excelência que 

erige sua legitimidade máxima sobre o mito do herói. Mas esse mito, obviamente, precisa de 

uma comunidade para reconhecer o seu significado. 

 



3. CONCLUSÃO: A ESTRADA ATÉ AGORA E A ESTRADA À FRENTE 

 

Isso não é tudo. Meu projeto envolveu contar a história de conexões e das mudanças 

que eu apenas esbocei aqui e mostrar que autores normalmente invocados como defensores 

das instituições modernas são também profundamente compromissados com essa visão de 

mundo, a qual é claro, não estou em posição para julgar. Penso que é possível desenhar um 

mapa dessa constelação de pensamento e poesia, conectando autores variados que escreveram 

essa história do herói, essa teoria política da autoridade, às bandas de Metal dos subgêneros 

que eu estudei. 

Essas conexões podem ser estabelecidas de muitos jeitos. Nós devemos ter evidência 

da influência direta. Mas tem uma razão pela qual as evidências são tão comuns e as 

conexões são tão intensas. Durante minha pesquisa, eu trabalhei ao redor das considerações 

de Benveniste e Dumézil sobre as conexões indo-europeias entre povos tão diversos quanto 

os hindus e os chineses, os escoceses e os gregos. Essa cultura comum e ancestralidade sócio-

estrutural tornaram o trabalho muito mais fácil. 

Não é que as culturas indo-europeias tenham uma tendência inerente ao 

autoritarismo na política e à voz épica em seus produtos culturais – elas não nascem com 

isso. Mas essas estruturas políticas antigas e suas narrativas fizeram parte por tanto tempo da 

nossa cultura que elas acabam por ocupar um espaço muito maior do que qualquer narrativa 

concorrente mais recente. Como Guy Deutscher, um dos mais influentes linguistas da 

atualidade colocaria, a linguagem foi construída para comunicar essas questões, e conforme 

se adaptou a novas questões, nunca pôde se livrar totalmente das antigas. 

Entender essas estruturas políticas e suas expressões existenciais no conto heroico é 

a melhor maneira de agir por elas ou contra elas em uma escala macro. Entendê-las é o meu 

objetivo. Conforme a Nova Direita emerge globalmente, talvez a compreensão de seus 

motivos a partir de seus intérpretes nativos e a busca daquilo que, mais profundamente, os 

justifica, possa contribuir não apenas para a harmonia política, mas mesmo para a instalação 

das condições necessárias para a cooperação. 

Primeiro, vemos as imagens como uma promessa de felicidade, como Stendhal 

definiria a beleza. Essa beleza não é, é claro, conectada a conceitos de beleza clássica, mas de 

uma melhor economia de afeições. Então fazemos dessa visão realidade, ou não, dependendo 

da nossa racionalidade prática. Essas duas últimas palavras, tradução usada da palavra grega 



phronésis e de sua tradução para o latim prudentia, foram desde sempre, a pedra angular da 

ordem e, consequentemente, de qualquer noção humana de realidade. 


