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SOBREVIVÊNCIAS DO EKSTASIS NO CINEMA

Salomé Lopes Coelho

RESUMO
Esta tese aborda o entendimento do ritmo nos discursos científicos, filosóficos e
artísticos a partir do final do séc. XIX, bem como o lugar do ritmo e dos seus estudos na
compreensão da arte e da organização social. Tendo assumido o estatuto de intérprete
geral da modernidade, o ritmo surgiu como um termo produtivo para várias disciplinas,
incluindo o cinema, a partir do qual era possível compreender as transformações em curso
e, simultaneamente, modelar comportamentos e implementar novas coreografias do
quotidiano. Da constelação de estudos sobre o ritmo que se desenvolvem no âmago da
crítica à sociedade moderna, esta tese privilegia a ritmanálise, metodologia crítica e
experimental de análise do ritmo e das suas disrupções. A partir de teorizações críticas da
concepção eurocêntrica de modernidade, tal como de exercícios de ritmanálise levados a
cabo em Buenos Aires, procuro avançar contributos para a complexificação desta
metodologia, subsumidos na designação rutmanálise.
Adopto uma concepção do ritmo como a forma do movente observada no
momento da sua configuração, isto é, como fluxo em constante circulação que
momentaneamente se cristaliza. No mesmo sentido, desenvolvo a ideia de um ritmo vital
que se configura provisoriamente em formas artísticas. Trata-se de um fluxo atemporal e
sem espaço determinado que sobrevive em formas artísticas históricas, sempre de
maneiras diferentes e atravessando os tempos. Esta concepção é herdeira da noção de
sobrevivência (nachleben), segundo a qual determinadas fórmulas (pathosformeln) se
repetem ao longo dos tempos. A partir da análise de um corpus constituído sobretudo por
filmes de Chantal Akerman e de Raymonde Carasco, argumento que o ekstasis do
atravessamento ritual de mundos e do contacto com o ritmo vital - estar deslocado, fora
do lugar ou de si mesmo - é o pathos que as imagens portam e transportam através do
gesto fundamental da travessia. Esta, por seu turno, é constituída por uma montagem de
outros gestos: o gesto de abalar e o gesto de respirar.
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VITAL RHYTHM AND THE GESTURE OF CROSSING
SURVIVALS OF EKSTASIS IN CINEMA
Salomé Lopes Coelho

ABSTRACT
This thesis explores the understanding of rhythm in scientific, philosophical and
artistic discourses as from the end of the 19th century, as well as the place of rhythm and
its studies in understanding art and social organization. Having assumed the status of a
general interpreter of modernity, the notion of rhythm emerged as a productive term in
various disciplines, including cinema, enabling to understand the ongoing
transformations and, simultaneously, to model behaviours and to implement new
everyday choreographies. Amongst the constellation of studies on rhythm developed at
the core of the criticism of modern society, this thesis privileges rhythmanalysis, a critical
and experimental methodology for analysing rhythm and its disruptions. Drawing upon
critical theories of the Eurocentric conception of modernity, as well as upon
rhythmanalysis exercises that I carried out in Buenos Aires, I seek to advance
contributions to a complexification of rhythmanalysis, subsumed under the designation
of rhuthmanalysis.
I hereby adopt a conception of rhythm as a form in the instant that it is assumed
by what is moving, i.e., as a flow in constant circulation that momentarily crystallizes. In
the same sense, this thesis develops the idea of a vital rhythm that is provisionally
configured in artistic forms. This flow, which is timeless and has no determined space,
survives in historical forms, always in different ways and crossing times. This conception
is heir to the notion of survival (nachleben), according to which some pathos formulas
(pathosformeln) are repeated over time. Starting from the analysis of a corpus constituted
mainly of films by Chantal Akerman and Raymonde Carasco, this thesis argues that the
ekstasis - the state of being displaced - that comes from the ritual traversing of worlds and
from the contact with the vital rhythm is the pathos that images bear and transport through
the fundamental gesture of crossing - travessia. This, in turn, is composed by a montage
of other gestures: the gesture of breathing and the gesture of commoving.

KEYWORDS: rhythm, vital rhythm, cinema, rhythmanalysis, rhuthmanalysis, survival,
ekstasis, crossing.
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INTRODUÇÃO

Considerações sobre a noção de ritmo e a estrutura

Este filme tem ritmo, variações de velocidades. Esta música tem ritmo, harmonia.
Não aguento este ritmo, a quantidade de coisas que tenho de fazer em tão pouco tempo.
Os tempos actuais têm um ritmo demasiado acelerado, mecanizado. Esta dança tem ritmo,
conjuga bem os movimentos, os tempos, a velocidade, o inesperado, as cores, o som, a
espacialidade; os movimentos dos dançarinos estão dentro do ritmo, estão sincronizados.
Ainda que possamos substituir a palavra ritmo por outros elementos descritivos
entendidos como sinónimos, nenhum desses elementos satisfaz a definição de ritmo. De
algum modo, esses elementos podem fazer parte da experiência do ritmo, mas nem
sempre todos, nem todos sempre. Não é difícil tecer considerações sobre o ritmo
experienciado em múltiplos contextos, sem necessidade de se explicitar do que se trata –
todos parecem saber do que se fala, quando se fala da experiência do ritmo. No entanto,
se perguntássemos às pessoas envolvidas numa conversa sobre ritmo como o definiriam,
as respostas poderiam ser muito diferentes, até quando, antes, pareciam estar de acordo.
Mesmo os estudos mais aprofundados sobre o ritmo variam na sua conceptualização,
dependendo da área do conhecimento ou área artística em que se desenvolvem; e até
dentro de cada área – como poderia ser a filosofia, biologia, cinema, semiótica, música,
meteorologia, etc. – as perspectivas face ao ritmo podem ser diferentes, dependendo de
quem as estuda, da abordagem escolhida ou do corpus de investigação.
Vários autores sublinham a dificuldade inerente aos estudos do ritmo, por se tratar
de um conceito de tal modo vasto que a sua definição coloca necessariamente a questão
da multiplicidade, da transversalidade e da interdisciplinaridade. Não obstante, os limites
não serão apenas da ordem da disciplina e do conceito, mas também da poesia, assumindo
o ritmo um carácter de tal modo enigmático que ele apenas pode ser da ordem do ilegível,
das potências não sistematizáveis e não subordináveis ao sentido, testemunhando os
limites da compreensão.
Esta tese aborda a multiplicidade de discursos científicos, filosóficos e artísticos
sobre o ritmo, a partir do final do séc. XIX, bem como o lugar do ritmo e dos seus estudos
na compreensão da arte e da organização social. Tendo assumido o estatuto de intérprete
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geral da modernidade, como veremos na secção de abertura deste trabalho, o ritmo surgiu
como um termo produtivo para várias disciplinas, incluindo o cinema, a partir da qual era
possível compreender as transformações em curso e, simultaneamente, modelar
comportamentos e implementar novas coreografias do quotidiano. A cartografia dos
estudos sobre o ritmo no período mencionado tem como objectivo principal compreender
as formas como o ritmo da arte se articula com outros ritmos, contribuindo deste modo
para reafirmar o objecto artístico como transversal com implicações no ritmo social,
político e cultural.
Da constelação de estudos sobre o ritmo que se desenvolvem no âmago da crítica
à sociedade moderna, da qual a secção I dá conta, esta tese privilegia a ritmanálise,
metodologia crítica e experimental de análise do ritmo e das suas disrupções. A partir de
teorizações críticas da concepção eurocêntrica de modernidade, bem como de exercícios
de ritmanálise levados a cabo em Buenos Aires, procurarei avançar contributos para a
complexificação desta metodologia, subsumidos na designação rutmanálise. O intuito
central é contribuir para a elaboração de uma metodologia científica que reafirma a
relevância do sensível e da experimentação numa investigação, dimensões afins às
práticas artísticas.
A escolha de Buenos Aires prende-se com vários factores. Por um lado, o
objectivo era participar de um projecto de investigação inteiramente dedicado ao estudo
do ritmo na arte, que estava a decorrer na Universidade Nacional das Artes. Por outro
lado, prendia-se com a necessidade de esta tese se adentrar em ritmos menos familiares.
O objectivo não era estudar esses ritmos, mas, por contraste e por disrupção, aceder
criticamente aos ritmos mais familiares, muitas vezes naturalizados. O propósito era
imergir noutros ritmos, proceder por abandono à sua fluidez, como estipula a metodologia
da ritmanálise, para tornar expressa a afectação de um determinado território na análise
dos ritmos. Subjaz a esta escolha a procura de descentramento de contextos, modos de
produzir conhecimento e de formas de vida que poderão ser hegemónicos.
Das experiências de ritmanálise, da procura de restituição fragmentária dessas
experiências, bem como da proposta de rutmanálise, abordadas na secção II, emerge uma
noção capaz de agregar a multiplicidade de práticas envolvidas e os diálogos teóricos que
suscitou: a noção de travessia. A secção III detém-se neste gesto fundamental da travessia
que envolve uma coreografia de outros gestos: o gesto de respirar e o gesto de abalar.
Nessa secção, desenvolvo a visão do ritmo como fluxo constante que se cristaliza

2

provisoriamente em formas artísticas situadas historicamente, sempre de maneiras
diferentes, que sobrevivem e atravessam os tempos. A palavra sobrevivência convoca
explicitamente a noção de nachleben, no contexto da obra de Aby Warburg (2014),
segundo a qual as imagens têm uma vida ulterior, sendo que determinadas formas, e
sobretudo fórmulas (pathosformeln), se repetem ao longo dos tempos, sempre
regressando de forma diferente, na medida em que a imagem aparece no singular presente
do olhar. Como argumentarei, o ekstasis - o atravessamento ritual de mundos e o contacto
como ritmo vital - é o pathos que as imagens transmitem através do gesto da travessia.
O entendimento da travessia como forma-procedimento artístico que sobrevive
resulta da análise dos ritmos, da revisão bibliográfica e da análise fílmica do corpus desta
investigação. Explanarei, na secção III, os caminhos de chegada a esta formulação, os
seus contextos de emergência, bem como a noção de travessia na sua relação específica
com o cinema. Esta relação, primeiramente feita em termos gerais (e arcaicos, como
proporei), é, na secção final desta tese, feita concretamente em diálogo com formas
cinematográficas contemporâneas entendidas como pegadas da travessia. Procura-se
estabelecer esta relação de continuidade entre o êxtase original da travessia e o cinema
sustentando-a na análise fílmica das figuras da Gradiva, em Raymonde Carasco, e do
ritual e dos travellings em Chantal Akerman.

Opções epistemológicas e metodológicas

Relativamente à abordagem metodológica, este trabalho inscreve-se inteiramente
no domínio dos Estudos Artísticos como campo interdisciplinar onde podem encontrarse diferentes disciplinas científicas, artísticas e filosóficas, e onde a arte é vista como
conhecimento e a investigação como matéria de criação artística. Neste domínio,
seguindo as afirmações de Ingold (2016) sobre a arte, e que poderíamos estender aos
Estudos Artísticos como campo disciplinar, é desafiada a divisão, que as diferentes
ciências usualmente subscrevem, entre a recolha de dados e a teorização. Como sugere a
metodologia de base desta investigação - a ritmanálise -, combino metodologias de
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diferentes áreas como a antropologia, estudos fílmicos, filosofia, mas também literatura
ou poesia, em diálogo com o pensamento descolonial e feminista1.
Na metáfora de Jacques Rancière (2006), os métodos das diferentes disciplinas
são vistos como armas numa guerra: não são instrumentos que facilitam o conhecimento
de um determinado território, mas armas que servem para estabelecer as fronteiras sempre
instáveis desse território, e para sustentar uma partilha do sensível que determina os
lugares e papeis (e hierarquias subjacentes) que cada um assume e pode assumir. A esse
uso dos métodos contrapõe Rancière uma poética dos saberes, um método da igualdade
que é primeiramente um discurso, uma fábula que reinscreve a força das descrições e dos
argumentos na linguagem comum, bem como na comum capacidade de inventar objectos,
histórias e argumentos. Neste sentido, esta tese é sobretudo pegada de um itinerário
singular, uma fábula que procura resistir a entrar numa guerra, que suspeita e desrespeita
as separações disciplinares e o lugar do especialista como o detentor do direito a falar
sobre e a falar com. Não só a ritmanálise é tida como uma proposta transversal a diferentes
áreas disciplinares, como a própria noção central desta investigação - ritmo -, é abordada
em diferentes disciplinas.
O diálogo com teorizações feministas e descoloniais, nomeadamente a proposta
de um conhecimento situado (Haraway, 1988) e de uma epistemologia ch’ixi (Rivera,
2018), manteve presente, ao longo de toda a investigação, as seguintes questões/alertas.
Como escrever/pensar sobre realidades e concepções ontológicas sobre o ser e a vida que
são mais ou menos distantes do contexto em que vão ser lidas e apresentadas? Como
escrever sobre os ritmos de Buenos Aires, sem que essas linhas se tornem uma espécie de
crónica de um explorador do continente americano, para a coroa e em favor do projecto
da Conquista? Como escrever sem que esta tese seja uma epístola que vê apenas o que
quer ver, o que é capaz de ver, e dá apenas a conhecer o que convém aos seus próprios
propósitos? Como escrever sobre os ritmos de Buenos Aires, sem que pareça a carta
devida ao imperador, por parte do explorador financiado pela coroa? Como não fazer do
que observei e vivi matéria prima expropriada e transformada para consumo do Norte?
Decidi por uma escrita que privilegia declaradamente uma forma de mapear a
experiência de terreno e de investigação teórica, priorizando-as. O texto segue, de vários
1

A perspectiva descolonial relaciona-se com correntes de pensamento que operam a partir da diferença
colonial, surgidas em África e na Índia (pós-colonialismo, estudos culturais ou estudos subalternos) ou
desde a Europa e América do Norte (pós-modernismo, pós-estruturalismo, desconstrução, pós-marxismo),
mas tem a particularidade do seu lugar de enunciação ser a América Latina (Palermo, 2013).
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modos, a experiência, e parte dela para convocar determinadas teorizações, deixando
explícitos os seus caminhos. Existia antes de fazer os exercícios de ritmanálise um mapa
de conceitos que me acompanharam no terreno e nas leituras, mas foi sobretudo a
experiência do terreno que foi convocando diferentes textos que a sustentassem, que me
permitissem melhor compreender e articular essa experiência, e escrever sobre ela. Por
esse motivo, pensadores materialistas aparecem ao lado de fenomenólogos que aparecem
ao lado de ideias da desconstrução, etc. É uma escolha, com as suas fragilidades e
potencialidades, que diferentes tradições do pensamento sejam convocados.
Os textos teóricos com os quais fui dialogando não são a raiz deste trabalho no
sentido em que não são a sua origem nem deles parti. Tampouco estas conceptualizações
constituíram uma forma de enraizamento. Assumo um certo trabalho de trasladação, isto
é, de tomar conceitos ou partes de ideias, pistas e expressões de determinados campos
teóricos, científicos e artísticos e transladá-los para outros territórios. Isto ficará explícito
pela mobilização de tradições discursivas diferentes, díspares no tempo e no modo. O
objectivo de convocar essas tradições discursivas é mapear um itinerário singular, uma
experiência empírica e uma experiência de pensamento particulares.
No que diz respeito ao cinema, ele é aqui entendido como sendo, em si, uma forma
de expressão filosófica, pelo que uma reflexão sobre/com o cinema convoca, desde logo,
uma atitude filosófica. Por este motivo, várias serão as referências filosóficas ao longo
deste trabalho, mas esta não é nem pretende ser uma tese em filosofia. O cinema é também
aqui tido para além do momento em que é inventado enquanto tal, aparecendo como uma
continuidade de gestos de travessia ancestrais que remetem para concepções ontológicas
do ser e da vida, bem como partilhando com outros saberes um valor de carácter
antropológico e epistemológico. Essa transversalidade no tempo, nos momentos
históricos, justifica a convocação de diferentes conceitos de distintas disciplinas
científicas e artísticas, para pensar essa continuidade do conceito de cinema. Sendo sobre
ritmo e cinema, e sendo o corpus central de investigação filmes de Raymonde Carasco e
Chantal Akerman, mas também Yvonne Rainer e Marguerite Duras, esta tese não procura
ser uma monografia sobre as autoras nem analisar todos os filmes das cineastas. O
objectivo é traçar o mapa das relações possíveis do cinema das autoras com as questões
das sobrevivências do ekstasis da travessia ritual de mundos e do contacto com o ritmo
vital.
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I
O RITMO E A SUA ANÁLISE
Uma cartografia dos estudos sobre o ritmo do séc. XIX à actualidade

As primeiras referências à noção de ritmo são difíceis de determinar, sendo
flutuante o interesse pelo tema, havendo períodos de intensa atenção atribuída ao ritmo,
outros em que é quase esquecido2. Uma panorâmica dos estudos sobre o ritmo ao longo
dos tempos revela que é na viragem do séc. XIX para o séc. XX que emergem teorizações
sistematizadas do ritmo3. Pascal Michon (2005; 2019b), com base numa análise detalhada
de textos de diferentes disciplinas e períodos históricos, entende que é no final do séc.
XIX que o ritmo começa a receber atenção teórica na filosofia, nas ciências e nas artes,
sendo na passagem para o séc. XX que esse interesse e sistematização se intensificam4.
O autor identifica especialmente nos anos de 1880 a 1940 um forte interesse na noção de
ritmo, bem como uma acentuada comunicação entre os diversos investigadores. Este
período coincide com as análises de outros investigadores (Henriques et al, 2914;
Golston, 1996). Entende Michon que esse interesse pela noção de ritmo, como
problemática científica e filosófica, foi desencadeado pelos processos de transformação
da modernidade, como a urbanização crescente, o desenvolvimento do sistema financeiro,
a fluidez da comunicação e dos transportes, bem como pela globalização5. Estas
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Alguns autores apontam o séc. III D.P. para as primeiras referências ao ritmo (Henriques, Tiainen e
Väliaho, 2014, p.5)
3

Sobre o ritmo, quer como conceito artístico quer como conceito filosófico ou científico noutros períodos
históricos, ver por exemplo Michon (2012).
4

Historiador e filósofo francês, criador da plataforma e editora Rhuthmos, Pascal Michon é autor de
inúmeras publicações, sendo o seu contributo fundamental para o estudo do ritmo. Por um lado, criou e
vem actualizando quase diariamente um arquivo online que mapeia o interesse pelo ritmo ao longo dos
séculos e em diferentes disciplinas, sendo uma ferramenta de incomparável utilidade e estímulo a
investigadores do tema. Por outro lado, detém-se em alguns dos lugares identificados e investiga em
profundidade os textos de um determinado autor, uma conceptualização específica do ritmo ou um período
histórico ou, ainda, uma corrente artística em concreto, para dar alguns exemplos. O seu interesse centrase nas dimensões ética e política de investigações em que o ritmo é tanto objecto como metodologia de
investigação, o que constitui uma constante interpelação aos investigadores/ leitores, para que estas
dimensões estejam presentes. Trata-se, por isso, de um projecto científico e crítico.
5

Marcada por uma transformação radical das condições da existência, das tecnologias, da concepção de
tempo e de espaço, etc., esta transição de século não deixa, no entanto, de se inscrever no prolongamento
das preocupações sociais e estéticas que remontam ao final do séc. XIX. A este propósito, ver também Kern
(1983) e Doane, (2002).
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transformações colocaram ênfase no “carácter dinâmico ou processual dos fenómenos” e
na “necessidade de avaliar a organização temporal”, emergindo o ritmo como a noção
capaz de responder a esta necessidade (Michon, 2019a)6.
Julian Henriques, Milla Tiainen e Pasi Väliaho (2014), em “Rhythm returns:
Movement and Cultural Theory”, entendem igualmente que é na viragem para o séc. XX
que, a par do processo de industrialização, proliferação de novas tecnologias de
velocidade e mediação, emergem as primeiras teorias sistematizadas sobre o ritmo7. Os
autores reconhecem que estas teorizações estão especialmente centradas nas
conceptualizações da psicologia humana, comportamento social e fisiologia, sugerindo
que o ritmo foi uma ferramenta epistemológica central nas ciências fisiológicas e
psicológicas dos finais do séc. XIX e inícios do séc. XX. Para Henriques et al, o ritmo
surge como uma espécie de chave que revelaria os segredos da vida mental e física
daquele período.
Na História de Arte, o ritmo foi mesmo uma “espécie de cliché universitário”8,
tendo um carácter quase omnipresente nos debates dos anos de 1900. Para Georg Vasold
(2010), quase todos os historiadores de arte que então eram “dignos desse nome” fizeram
do ritmo objecto dos seus escritos: Georg Dehio, Alois Riegl, Heinrich Wölflin, August
Schmarsow, Wilhelm Pinder, Julius Meier-Graefe, Dagobert Frey ou Erwin Panofsky9.
Esta centralidade resultava do facto de o ritmo responder às exigências disciplinárias da
6

Opto por traduzir para português todas as citações deste trabalho. Quando pontualmente a tradução para
português não é capaz de manter os múltiplos sentidos do texto original, coloco a citação original em nota
de rodapé. Salvo explicitação em contrário, as traduções são, pois, responsabilidade minha.
7

Texto incluído na revista Body & Society, no dossier temático que a revista dedicou ao ritmo, movimento
e embodiment. O dossier inclui ensaios sobre o ritmo, bem como traduções inéditas a partir do alemão, de
textos seminais dos estudos do ritmo e do movimento, de Rodolf Laban e de Rodolf Bode, pela
investigadora Paola Crespi.
8

A expressão é de Pascal Michon na palestra de abertura da I Conferencia Internacional el Ritmo en el
Arte, conferência que organizámos no âmbito das actividades da Equipa de Investigação sobre o Ritmo na
Arte - EIRA, do departamento de Artes do Movimento da Universidade Nacional das Artes de Buenos
Aires, na Aliança Francesa de Buenos Aires, em Abril de 2019.
9

Não obstante a predominância do conceito de ritmo, o seu entendimento era tudo menos uniforme. Vasold
baseia-se na querela entre Alois Riegl (escola austríaca) e August Schmarsow (escola suíça-alemã) por
considerá-la paradigmática dos usos heterogéneos do conceito. Para a escola austríaca, o ritmo era
considerado uma forma espacial plana, enquanto para a escola suíça-alemã o ritmo é uma forma de processo
no espaço. Dito de outro modo, enquanto para Riegl o ritmo na arte diz respeito à percepção óptica e
contemplativa, para Schmarsow o espectador da obra de arte participa activamente no processo artístico,
sendo o ritmo relacionado com a percepção corporal e háptica. Para um estudo detalhado da teorização do
ritmo por Schmarsow ver por exemplo Michon (2018a; 2018e). Sobre Riegl, ver Michon (2018b; 2018c;
2018d; 2019). Vários estudiosos do ritmo podem aqui ser nomeados, entre os quais estão discípulos de
Riegl e Schmarsow (Cf. Michon, 2018).
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existência de um conceito estável e próprio da história da arte, mas também porque o
ritmo se assumia como um princípio de organização global ancorado no corpo.
Nas artes, também é possível identificar um conjunto de artistas plásticos e visuais
para quem o ritmo era uma noção importante: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Carlo
Carrà ou Giacomo Balla, destacando-se Paul Klee, de acordo com Vasold (2010)10.
Richter também é frequentemente nomeado, especialmente pelo seu filme Rhythmus 21
(1921) em que o artista faz desfilar superfícies negras e brancas, durante 3 minutos e 5
segundos, empregando uma estética baseada nas relações entre claro e escuro.
Poderíamos acrescentar Wassily Kandinsky e a sua postulação de que as artes não se
diferenciam pelo que exprimem, mas pelos modos de exteriorização dos mesmos
esquemas rítmicos11.
Michael Golston (1996) questiona-se sobre as razões do intenso interesse pelo
ritmo neste período e, ao mesmo tempo, sobre o facto contraditório de essa atenção não
vir acompanhada de teorizações sistematizadas. Havia muito interesse e o ritmo circulava
por todas as disciplinas, diz Golston, mas nunca com a profundidade científica e
dedicação exclusiva ao tema. Para o autor, isso deve-se ao facto de o ritmo ser uma
“incubadora ideológica”, isto é, um “princípio suficientemente vago e dúctil para ser
adoptado e para se tornar produtivo numa vasta gama de disciplinas” (Cit. por Michon,
2019a).
Refere Golston que o ritmo, depois de se tornar um objecto de investigação em
psicologia e fisiologia, foi trasladado aos estudos de genética e eugenia, do trabalho e da
educação infantil, alistando-se com o discurso fascista e servindo como ferramenta
propagandista, para “a construção de sujeitos-corpos geneticamente codificados, bem
como para a construção do corpo do estado, concebido como um conjunto complexo e
interdependente de ritmos pessoais, fisiológicos, biológicos, raciais, industriais,
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Para Klee, o ritmo era uma preocupação central, não apenas pela procura em dar uma forma visual a
estruturas musicais, organizando alguns dos seus quadros como se fossem anotações musicais, mas também
pela expressa referência à pertinência artística das formas rítmicas nos seus cursos magistrais na Bauhaus.
Para Klee, a arte não reproduz o visível, ela cria esse visível, sendo que o processo de génese e de
crescimento que dá origem às formas no mundo são mais importantes que as formas em si; é mais
importante as forças que trazem à existência as formas, do que as formas em si. Neste entendimento, está
presente a distinção entre a forma e a formação, sendo que ambas coexistem na definição benvenistiana de
ritmo que abordarei em breve.
O pintor procurava e defendia a aplicação de métodos musicais à pintura, dos quais resultaria “esse desejo
moderno pelo ritmo na pintura, pela matemática, construção abstracta, pelas notas de cores repetidas, desejo
de colocar as cores em movimento” (Kandinsky, 2008, p.54).
11

8

psicológicos e históricos” (Cit. por Michon, 2019a). Examinando as teorias do ritmo à
medida que elas se foram desenvolvendo, bem como as mútuas afectações na primeira
metade do século XX, é possível traçar uma “topografia incubacional”, como designa
Golston, traçando as suas múltiplas conexões com os regimes autoritários que se viriam
a desenvolver nos anos de 1920 e 1930, na Europa, e percebendo os mecanismos pelos
quais os discursos científicos e teóricos foram apropriados para fins ideológicos.
Decido por este recorte temporal dada a consensual relevância atribuída à viragem
para o séc. XX, no que à intensificação do interesse e da sistematização da teorização do
ritmo diz respeito. Para além disso, o núcleo epistemológico desta investigação é a
ritmanálise, teorização de Lúcio Pinheiro dos Santos que emerge no umbral do séc. XX,
assim como a teoria do gesto no cinema, de Giorgio Agamben, e o próprio cinema como
expressão emblemática das transformações socioculturais, técnicas e científicas daquele
período.
Esta secção não pretende, no entanto, ser uma enumeração exaustiva dos estudos
sobre o ritmo no período em referência, mas sim traçar uma cartografia que permita
identificar os caminhos que o interesse pela noção de ritmo foi tomando, nas diversas
áreas científicas e artísticas, para assim poder colocar em diálogo o terreno
epistemológico desta investigação com o contexto histórico, político e social onde
emerge. A este período convencionou-se chamar modernidade. Ainda que seja um termo
que admite uma pluralidade de sentidos, e ainda que adiante retome o tema colocando-o
em diálogo com as críticas de autores da América Latina, adianto uma introdução ao
conceito, para criar uma plataforma comum de entendimento.

1. Ritmo, o intérprete da modernidade

O conceito de modernidade - quando começa, o que está na sua origem, quanto
durou ou se ainda dura, qual o seu projecto político e social, entre outras questões - não
reúne consenso entre os múltiplos autores que o têm estudado. Na prolífera produção de
pensamento sobre a modernidade, alguns autores defendem entusiasticamente a “vida
moderna”, enquanto outros se lhe opõe terminantemente. Para outros autores, como
Bruno Latour (1991), nunca chegámos, sequer, a ser modernos. Recorremos aqui à
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perspectiva de Henri Lefebvre e Marshall Berman para compreender, em traços gerais, o
que caracterizou a modernidade europeia e norte-americana, mas também a vários críticos
da América Latina que colocam em causa, de formas diversas e por vezes divergentes,
este entendimento, designadamente Enrique Dussel, Aníbal Quijano ou Arturo Escobar12.
A modernidade, para Lefebvre, não se reduz ao desenvolvimento das tecnologias
ou da mobilidade, mas reside sobretudo na contradição entre a mobilidade e a necessidade
de estabilidade e segurança. Não é na alienação tecnológica que reside o núcleo da
questão moderna, diz o autor, até porque “a alienação tecnológica é comum tanto ao
socialismo como ao capitalismo” (Cit. por Revol, 2015, p.119). Berman (1988), ao
afirmar que a modernidade se define pelo processo de criação de um espaço, no mundo
moderno, a que se possa chamar de casa e sentir como tal, subentende a mesma directriz:
a da necessidade de contenção, estabilidade e segurança, associadas a uma casa, num
mundo em expansão e rápida transformação. Também Arturo Escobar (2000) está em
consonância com a visão do desenraizamento como condição generalizada da
modernidade, apesar de divergir do entendimento “ocidental” da modernidade. O autor
sustenta esta leitura nos movimentos sociais que mantêm uma referência significativa aos
lugares e territórios, e que têm modelos de natureza baseados no lugar e no território,
acompanhadas de práticas culturais, ecológicas e económicas específicas.
Em Introduction à la modernité (1962), Lefebvre dá conta da existência de várias
acepções para as noções de moderno, modernismo e modernidade, mas identifica um
traço comum: o facto de o conceito de moderno surgir sobretudo por oposição à
designação de “antigo”. Lefebvre apresenta as seguintes seis teses sobre a modernidade.
Por um lado, a modernidade nasce com as consideráveis transformações na praxis social,
no séc. XX, com o imperialismo e as guerras mundiais, a revolução russa, com a
preponderância do tecnicismo no processo de acumulação. Por comparação com os
períodos anteriores, a modernidade implica uma certa perda de inocência, uma lucidez
cruel, e cinismo. Por outro lado, não houve transformações essenciais na relação do
humano consigo mesmo. O programa marxista inicial (que incluía o domínio do humano
sobre a sua própria natureza e a transformação radical do quotidiano), o de uma praxis
total, não se cumpriu. O “devir” da modernidade nunca tem fim, finalidade, orientação
ou sentidos evidentes e perceptíveis.
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Retomo e desenvolvo as críticas ao entendimento dominante da modernidade europeia, a propósito da
rutmanálise, na secção II.
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A modernidade terá sido caracterizada, continua Lefebvre nas suas teses, pela
confusão entre capitalismo e socialismo, consequência das analogias entre capitalismo de
estado e socialismo de estado; bem como pelo avanço técnico acelerado, sobretudo do
lado do socialismo, pelas vitórias sobre a natureza material, pela socialização/
“socialismo” da sociedade, e pelo processo cumulativo de crescimento rápido. Lefebvre
identifica um processo de alienação técnica crescente e o alargamento das possibilidades
individuais, ainda que apenas para alguns grupos (técnicos e tecnocratas, artistas,
astronautas, esferas dirigentes, etc.). O autor considera que há um processo de dominação
técnica sobre a natureza e de mundialização do processo de acumulação e da técnica.
No período da modernidade, assiste-se também ao estilhaçar das culturas
tradicionais para a sua utilização despudorada (com fins comerciais, propagandistas ou
políticos), sugere Lefebvre. Existe aí uma enorme confusão entre instrução, educação e
cultura (entre acumulação de conhecimento e a criação) e assiste-se à eliminação do
espontâneo e do lúdico, isto é, do sentido profundo da arte, em favor do funcional. Por
fim, uma das teses sobre modernidade de Lefebvre relaciona-se com a existência de
grandes linhas de uma sociologia do aborrecimento moderno que insiste na ambiguidade
e na dialéctica interna à “cultura de massas”. Esta cultura eleva o nível cultural médio,
informa, interessa; ao mesmo tempo, inunda as pessoas com informações neutralizadas
pela sua quantidade; alinha o consumo cultural e intelectual com o consumo material
“privado”. Há a ameaça do aborrecimento passivo: esgotamento dos temas, perecimento
da expressão, proximidade do grande pleonasmo e monotonia do espectáculo.
No que se refere às fontes da modernidade, Lefebvre (1962) identifica várias: o
desenvolvimento científico que transforma as imagens do universo e o lugar do humano
nele; a industrialização da produção que transforma o conhecimento científico em
tecnologia, criando novos ambientes e destruindo outros; acelerando o ritmo de vida;
gerando novas formas de poder; distanciamento face a hábitos ancestrais, por via das
transformações demográficas e migração; desenvolvimento de sistemas de comunicação
para massas; crescimento dos movimentos sociais que desafiam a ordem económica e
política; o arrastar das pessoas e instituições para uma lógica capitalista e de mercado.
Lefebvre não é o único a associar o aborrecimento à modernidade. Fredric
Jameson, em Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism (1988), entende
que o aborrecimento surge na modernidade quando a burguesia ficou com “demasiado
tempo” entre mãos. Para Jameson, o aborrecimento é um sintoma de que algo foi
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reprimido e, nesse sentido, é um poderoso instrumento hermenêutico, na medida em que
marca o lugar em que algo doloroso está enterrado, convidando-nos a confrontar, com
toda a angústia hesitante, aquilo que se tenta evitar. Em The Fundamental Concepts of
Metaphysics (1995), Heidegger dedica três capítulos ao aborrecimento, mostrando, passo
a passo, como se desenvolve a sua reflexão sobre o tema, feita mais de questões do que
de respostas. Para o filósofo, não existe uma relação de causa-efeito entre um objecto e a
condição afectiva de aborrecimento, mas também não se trata de uma mera transferência
de qualidades do sujeito para o objecto. O aborrecimento é algo híbrido, parcialmente
pertencendo ao objecto e parcialmente ao sujeito (tal como o ritmo, segundo Fraisse,
como veremos adiante).
Heidegger considera que o aborrecimento, ou tédio, revela “o outro” em nós,
operando como uma espécie de cisão ou diferenciação entre si e si próprio. Fica-se, assim,
à distância de si mesmo (o outro no seio do mesmo). O autor identifica dois tipos de tédio:
o tédio avulso, relativo a um ou mais objectos específicos; e o tédio profundo. Apenas
esta segunda forma de aborrecimento torna explícita, no momento em que ocorre, a
relação do ser (do ser-aí ou Dasein) com o ente (o todo). Heidegger fala em sintonização,
dizendo que a condição afectiva de nos sentirmos estúpidos, por exemplo, nos sintoniza
com a dimensão risível do ente. Nesta linha, o aborrecimento será uma sintonização
fundamental do filosofar. Quando sentimos aborrecimento, a totalidade surge como algo
indiferente, havendo um desapego e permitindo tornar evidente a relação do ser com o
todo. O genuíno aborrecimento ocorre quando todo o nosso mundo de significado é
aborrecido.
Em All that is solid melts into air. The experience of Modernity, Marshall Berman
(1988) entende a modernidade como um corpo de experiências baseado numa duplicidade
fundamental: o ambiente de promessa de crescimento, poder, alegria, aventura,
transformação; e o ambiente de perigo e ameaça de destruição de tudo o que temos, o que
sabemos e o que somos. Para o autor, a subjectividade, na modernidade, “tornou-se mais
rica e desenvolvida intensamente e, ao mesmo tempo, tornou-se mais só e capturada do
que era antes” (Berman, 1988, p.8). Berman divide a modernidade em três momentos. O
primeiro ocorre no séc. XVI a XVIII, em que as pessoas estão apenas no início da vida
moderna, tendo pouca ou nenhuma noção de comunidade, na qual possam partilhar as
suas esperanças e desafios. O segundo momento é o da época revolucionária que começa
em 1790, Revolução Francesa e suas reverberações, período caracterizado por revoltas
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explosivas em todas as dimensões - pessoal, social e política. O terceiro e último momento
identificado é o do séc. XX, em que o processo de modernização se expande e engloba
virtualmente o mundo inteiro. Caracterizada pela fragmentação, a ideia de modernidade
perde parte da sua vivacidade, ressonância e profundidade, bem como a capacidade de
organizar e dar sentido à vida. Por esse motivo, Berman afirma que nos encontramos no
meio de uma idade que perdeu contacto com as raízes da sua própria modernidade.
Referindo-se especificamente ao ritmo da modernidade, afrma Berman:
Se avançássemos cerca de 100 anos e tentássemos identificar os ritmos
e os tons distintivos da modernidade do séc. XIX, a primeira coisa que
notaríamos seria a paisagem altamente desenvolvida, diferenciada e
dinâmica em que a experiência moderna tem lugar. Esta é um cenário
de máquinas a vapor, fábricas automáticas, ferrovias, vastas novas
zonas industriais; de cidades cheias de gente que cresceram da noite
para o dia, muitas vezes com terríveis consequências humanas; de
jornais diários, telégrafos, telefones e outros meios de comunicação,
comunicando-se a uma escala cada vez maior; de estados nação cada
vez mais fortes e aglomerados multinacionais de capital; de
movimentos sociais de massa combatendo essas modernizações de
cima, tendo os seus próprios modos de modernização a partir da base;
de um mercado mundial em constante expansão, abrangendo todos,
capazes do crescimento mais espetacular, capazes de terrível
desperdício e devastação, capazes de tudo, exceto solidez e
estabilidade. (Berman, 1988, p.24)

Berman detém-se no modernismo da Nova Iorque dos anos de 196013, sugerindo
que este pode ser dividido em três tendências, baseadas nas atitudes face à vida moderna
como um todo: afirmativa, negativa e de ausência ou retirada (withdrawn). Berman
considera que, por esta altura, a rua e a vida quotidiana se tornam os espaços
emblemáticos da modernidade. Se há algum trabalho que espelha bem este “modernismo
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No início deste doutoramento, o meu intuito era estudar a relação entre o cinema e a dança, sendo a
filmografia da coreógrafa e realizadora Yvonne Rainer o corpus central da investigação. Por esse motivo,
parte da investigação teórica inicial está intimamente relacionada com Rainer (coreógrafa precursora da
chamada dança pós-moderna, dos anos 60 nos EUA) e condiciona os caminhos que a investigação tomou
ao início. Não é casual que escolha um autor que aborda a modernidade em Nova Iorque naquele período
e não noutra geografia. Com o avançar da pesquisa, o ritmo surgiu como o conceito no qual as duas áreas
artísticas se tocavam especialmente (uma união intervalar) e foi-se tornando o centro da investigação. Ao
mesmo tempo, a importância da filmografia de Rainer foi-se reconfigurando e ocupa hoje uma parte mais
pequena do corpus desta investigação.
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da rua” dos anos de 1960, diz Berman, é o livro de Jane Jacobs, The Death and Life of
Great American Cities, em que a autora descreve o seu próprio dia-a-dia e as suas
travessias pela rua Jacobean, dando a ver um quotidiano partilhado por muitos outros,
sobretudo mulheres. A autora sugere, aí, que a transformação dos ritmos gerou uma nova
coreografia nas ruas, especialmente visível no intrincado ballet dos passeios.
Apesar da sua aparente fluidez, sublinha Berman que entender este ballet como
espontâneo não poderia ser mais erróneo, na medida em que se trata de coreografias que
emergiram depois de anos de treino e de disciplina, de estruturas altamente definidas e de
técnicas de movimento, dimensões muito distantes da sensação de espontaneidade e de
democracia gerada pela rua Jacobs. Se Jacobs permitia associar a vida da rua à dança, a
vida da dança moderna tentava assimilar a rua. Durante os anos de 1960-70, as criações
de vários coreógrafos desenvolviam-se no sentido de incorporar movimentos, acções e
elementos que eram usualmente excluídos da dança (daí que Berman chame “não-dança”
ou “anti-dança às coreografias daquele período). Alguns exemplos são a incorporação do
acaso nas coreografias, o abandono da música em favor do silêncio ou o recurso a sons
da rua.
Vários autores têm denunciado o carácter eurocêntrico do entendimento da
modernidade e incluído nas suas análises o que os estudiosos europeus e norte-americanos
têm vindo a secundarizar ou ignorar. Na segunda secção, abordo essas críticas e os
impactos na análise do ritmo.

2. “Trabalhar é dançar”. Os estudos do ritmo na arte e no trabalho
2.1. A dança

No seu artigo “‘Im anfang war der rhythmus’: rhythmic incubations in discourses
of mind, body, and race from 1850-1944”, Golston (1996) procura fazer uma
sistematização dos estudos sobre o ritmo no período de 1850 a 1944. Desses, nomearei
três: 1) o estudo considerado precursor - de Thaddeus Bolton; 2) o estudo que marca o
pico médio de um período prolífico em estudos sobre o ritmo, de Christian Ruckmich,
bem como o programa educacional, artístico e político considerado o mais influente, por
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Golston, 3) Euritmia de Émile Jaques-Dalcroze. Golston refere que, nos 50 anos que
decorrem entre 1890 e 1940, se assistiu a um “interesse vigoroso” no ritmo e na percepção
rítmica, traduzido numa quantidade significativa de trabalho experimental e teórico sobre
o tema, bem como numa atenção particular às suas possíveis traduções práticas, numa
ampla variedade de situações psicológicas, sociais, políticas e culturais.
O autor atribui ao artigo “Rhythm”, publicado por Thaddeus Bolton no The
American Journal of Psychology, em Janeiro de 1894, o início das investigações anglosaxónicas sobre o ritmo, e o ponto de partida para estudos subsequentes14. Nesse artigo,
Bolton analisa o ritmo e a sua relação com as actividades mentais, bem como o lugar do
ritmo na fisiologia e na natureza, referindo que o comportamento é informado pelos
ritmos cósmicos (ali entendidos como ciclos periódicos). Golston encontra em Bolton,
especialmente no seu texto The Emotional Effects of Rhythm upon Savages and Children,
os gérmenes da visão do ritmo como agente de controlo social. O texto defende que as
crianças, assim como determinados grupos de pessoas entendidos como inferiores e
nações adjectivadas de incivilizadas, são particularmente susceptíveis à influência dos
ritmos, o que contribuirá para o uso instrumental do ritmo na pedagogia, na gestão da
força de trabalho, na construção da identidade nacional e étnica, bem como na ciência
militar. O ritmo passa a ser visto como força modeladora que atravessa os corpos e escapa
à consciência, sendo como tal passível de controlo e de uso para fins ideológicos diversos,
nomeadamente para fins da gestão produtiva do trabalho, como abordarei adiante.
“The Role Of Kinaesthesis in the Perception of Rhythm”, de Christian Ruckmich,
publicado no The American Journal of Psychology, em 1913, é tido por Golston como o
pico deste período de intensa investigação sobre o ritmo. O estudo centra-se, à
semelhança de muitos outros daquele período, na análise da percepção do ritmo, mas tem
a particularidade de a relacionar com a cinestesia, concluindo que esta é determinante
para a percepção do ritmo. Este artigo é em si mesmo uma sistematização de vários
estudos prévios, citando cerca de 25 outros cientistas do ritmo. Aproximadamente dois
anos depois, Ruckmich (1915) publica, na mesma revista, doze páginas com referências
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Golston refere a data de 1904, não obstante a publicação de Bolton sobre o tema datar de 1895, ano em
que apresenta a sua tese de doutoramento em Psicologia, intitulada Rhythm, na Universidade Clark de
Massachusetts. Aí, Bolton descreve a experiência que levou a cabo com trinta indivíduos, medindo as suas
respostas ao som, com diferentes velocidades e intensidades, e com distintas durações e padrões de
acentuação. É considerada por alguns autores, como Humphreys (1990), a primeira tese em educação
musical.

15

bibliográficas sobre o ritmo, referências que Ruckmich teve de actualizar frequentemente,
dada a velocidade e intensidade dos estudos no final do séc. XIX e início do séc. XX.
A associação entre ritmo e cinestesia, neste período, não é residual. Também
Hillel Schwartz (1992), no seu artigo “Torque: the new kinaesthetic of the twentieth
century” sistematiza diversos entendimentos do ritmo e fala de uma nova cinestesia, no
séc. XX, focando-se na Europa e nos Estados Unidos da América. O autor identifica uma
mudança de atitudes face ao movimento, justamente entre 1840 e 1930, a partir de uma
aprofundada e ampla análise de discursos do campo da educação, da antropologia,
neurofisiologia, psicologia, desporto, grafologia, desenho e dança moderna; e com
impactos em tantas outras áreas (treino de actores de cinema e de teatro, do burlesco,
pantomima, etc.). A título de exemplo, no ensino do desenho entendia-se que o
movimento deveria ser fluído, construído a partir do centro do corpo, de forma a exprimir
livremente a interioridade; na Psicologia, entendia-se que os movimentos de todo o tipo
seriam reveladores do carácter dos indivíduos, isto é, de uma interioridade.
Nos diferentes campos, o movimento passa a ser visto como um meio de
expressão humana ou como “eco (exterior) de um eco (interior)” (Gil, 2018, p.390). Esta
mudança de atitudes face ao movimento inaugura, de acordo com Schwartz, uma nova
cinestesia, isto é, uma nova “percepção interna que temos do estado de relaxação ou de
contracção dos nossos músculos e do esforço, do nosso movimento e do movimento dos
outros” (Fazenda, 2012, p.75), bem do nosso posicionamento e orientação do corpo no
espaço. “Ser ou existir seria assim, ‘vir à luz’, ao ‘som’, ao ‘tacto’, ao ‘gosto’” (Gil, 2018,
p.391)15.
Émile Jaques-Dalcroze é tido, por Golston, como o autor de um dos mais
influentes programas para a inclusão do ritmo na política social, educacional e artística,
afirmação com a qual ainda hoje podemos concordar. A teoria rítmica de Dalcroze Eurhythmics16 - foi sendo desenvolvida ao longo dos anos de 1898 e 1919, em diversos
ensaios, mais tarde compilados no livro Rhythm, Music, and Education, publicado em
inglês em 1921. Dalcroze propõe uma pedagogia baseada no treino minucioso de jovens
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A pintura de paisagem chinesa, por exemplo, há muito considera a arte como expressividade de uma
interioridade, de tomada de forma da experiência do Tao e como convite a essa experiência por parte do
espectador. Estas teorizações, como vimos, centram-se na Europa e EUA, daí a percepção de emergência
de algo completamente novo que, no Oriente, é muito anterior.
16
Em português esta noção aparece com diferentes traduções: Eurítmica, Ginástica Rítmica, Rítmica,
Eurritmia e Euritmia.
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estudantes, com base em formas de dança e de movimento altamente reguladas. Como
forma de ensino musical, a Euritmia de Dalcroze baseava-se na premissa de que a música
não é apenas ouvida, mas sentida e expressada por todo o corpo. É esta integração entre
audição e participação de todo o corpo que constitui a base da educação musical proposta
por Dalcroze. O que interessava ao compositor, músico e professor era regular os ritmos
naturais do corpo, através da sua automatização, com vista a criar determinadas imagens
rítmicas no cérebro. Para além de uma técnica pedagógica, a Euritmia de Dalcroze
também almejava ser uma técnica terapêutica; através da criação de novas imagens
rítmicas, pretendia-se sanar os traumas da Primeira Guerra Mundial, assim entendia17.
Na dança e no estudo do movimento são pioneiros Rudolf Bode e Rudolf von
Laban - respectivamente os seus estudos “Rhythm and its Importance for Education”, de
1920, e “Eurhythmy and kakorhythmy in art and education”, de 1921 - traduzidos para
inglês por Paola Crespi, em 2014. No texto introdutório a estas traduções, incluídas no
número especial da Revista Body & Society, Crespi afirma que os textos demonstram
como o ritmo era central nas filosofias e práticas destes autores considerados expoentes
da cultura do corpo (Koerperkultur), mas também da dança de expressão alemã
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Como vimos, Golston entende que a Euritmia é um dos programas mais influentes na época do seu
surgimento e poderíamos acrescentar que ainda hoje o é. A título de exemplo e de fundamentação desta
afirmação, referirei três casos. Para além das muitas Associações Dalcroze, activas na investigação e no
ensino da rítmica de Dalcroze pelo mundo (da Suíça ao Japão), existem disciplinas, na universidade como
no ensino artístico, totalmente dedicadas à proposta de Dalcroze. Em Buenos Aires, onde desenvolvi
investigação, o departamento de Artes Dramáticas da Universidade Nacional das Artes tem uma disciplina
de Rítmica em que a técnica de Dalcroze é central. Trata-se de treino e formação de actores a partir desta
técnica. Mais ainda, no âmbito desta disciplina organizam-se as Jornadas Internacionais sobre o Ritmo nas
Artes, uma actividade fundamental na área do ritmo, na capital argentina. Em Portugal, um exemplo da
presença da técnica de Dalcroze é o espectáculo de dança “Projecto Continuado”, de João dos Santos
Martins, apresentado em 2015 na fundação cultural Culturgest, em Lisboa. O espectáculo aborda a história
da dança, desde a dança clássica à chamada dança pós-moderna, em que um grupo de seis autoresintérpretes vai dando a ver os processos de produção da dança/ de um corpo a dançar. O processo de
preparação e ensaio do espectáculo é colocado em cena, sendo que aquilo a que assistimos é ao trabalho
que usualmente antecede o espectáculo. Há três momentos em que a técnica é citada, de acordo com João
dos Santos Martins. O primeiro momento consistia na distribuição aos espectadores de uma fotocópia com
a capa do livro Eurythmics, de Dalcroze, ao mesmo tempo que os intérpretes de Projecto Continuado faziam
uma aula baseada na pedagogia de Dalcroze que estava a ser naquele mesmo momento projectada em vídeo.
Um segundo momento consistia num exercício em que os intérpretes combinavam o “jogo” dos triângulos
da coreógrafa e performer Lisa Nelson com a rítmica de Dalcroze, marcando o ritmo - tal como entendido
nessa técnica - com os pés. Finalmente, um terceiro momento consistia em reproduzir movimentos
circulares que coubessem num batimento: um movimento por batimento com outras regras interactivas,
seguindo a técnica de Dalcroze. Agradeço ao João dos Santos Martins a informação fornecida sobre
Dalcroze e o seu espectáculo, em conversa virtual, a 3 de Junho de 2019.
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(Ausdrucktanz) que Laban criou18. Laban via no renascimento do amor pelo trabalho, o
objectivo de uma cultura da dança, pensada como regresso a tempo em que a dança, o
trabalho e o jogo eram apenas um - “o trabalho feliz” (Cf. Baxmann, 2010).
Apesar da partilha deste interesse pelo ritmo e do seu entendimento, antes de tudo,
como um “fenómeno corpóreo e material”, Bode e Laban divergem na sua definição, “o
primeiro salientando a natureza irracional e homogénea, o último a sua polirrítmica e
polimórfica” (Crespi, 2014, p.31). Laban deu contributos ímpares para o estudo do
movimento, tendo criado um dos sistemas de notação do movimento mais usados no
mundo. Para além disso, a sua teoria da energia (Effort Theory), maioritariamente
relacionada com o estudo do ritmo do corpo no espaço, deu mais tarde origem ao que
hoje se conhece como Sistema Laban de Análise do Movimento. Em 1925, Laban já havia
fundado entre 35 e 100 escolas de movimento na Alemanha. Não tendo sido tão influente,
Bode, por seu lado, era igualmente uma figura destacada, conhecido por ter iniciado a
Ginástica Rítmica, após estudar com Jaques-Dalcroze. Os seus cursos de ginástica eram
ensinados em 130 cidades da Alemanha, em 1925.
Para além das divergências no que se refere à definição de ritmo, também havia
diferenças metodológicas e teóricas que opunham a ginástica à dança, sendo esta vista
como uma integração entre corpo-mente-alma capaz de comunicar os “segredos
escondidos do mundo”, de acordo com Laban, enquanto a ginástica era vista como
puramente corporal e focada no equipamento (Cit. por Crespi, 2014, p.34). Estas
divergências culminaram no confronto entre a Liga Militante para a Cultura Alemã,
presidida por Alfred Rosenberg e liderada por Bode até 1935, com uma orientação para
a educação, e o Ministério da Propaganda, dirigido por Goebbels e no qual Laban vinha
operando de várias formas, entre 1934 e 193619. A participação de Laban no ministério
da propaganda de Goebbels é um exemplo fundamental de como a arte e os estudos
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Laban e Bode, juntamente com Jaques-Dalcroze e Ludwig Klages, constituíam o núcleo central do
Movimento Ritmo (Rhythmus movement). A teoria sobre o ritmo de Klages, sobretudo reunida na
publicação em de La Nature du rythme (edição francesa de 2004), reconhecia na confusão entre os conceitos
de ritmo e de medida, que adiante explanaremos, o sintoma de uma “amálgama entre a vida e o espírito,
resultante do triunfo de um pensamento racionalista e logocêntrico, tendo como consequência
dessensibilizar os homens face aos milagres da vida e de deixar livre o caminho para a pilhagem da
natureza, em nome dos interesses materiais egoístas.” (Hanse, 2007, p.306)
19

Sublinhe-se que este envolvimento ideológico de Laban no Nazismo não é consensual para os
investigadores da sua obra, ainda que sejam mais os autores que demonstram esse envolvimento do que o
seu contrário. Para estudos que não estabelecem uma ligação entre o trabalho artístico de Laban e a
ideologia do Nacional Socialismo ver, por exemplo, Doerr (2008). Sobre a peremptória afirmação de que
Laban colaborou com o Nazismo, ver, por exemplo, Karina e Kant (2003), Dickson (2016).
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artísticos (do ritmo, do movimento, da dança) tiveram um papel central na implementação
de uma nova “coreografia do quotidiano” que, naquele caso, era uma coreografia
conforme aos ideais do Nacional Socialismo20:
Trata-se de projetar as inovações necessárias no sentido de uma
concepção coreográfica da vida, simples e baseada nas leis da natureza,
seja no trabalho diário, na organização coerente da vida, assim como
em festas, descanso e arte. O trabalho quotidiano não deve dominar a
vida, mas servi-la. O trabalho como construção do Eu e da comunidade
é essencial na vida humana. (Cit. por Baxmann, 2010)

Seguindo Christine Dickson (2016), o talento de Laban para a coreografia e para
o canto colectivo, bem como o interesse que suscitava no público, terá sido o que
inicialmente chamou a atenção de um regime cujo objectivo era, precisamente, controlar
e influenciar um grande número de pessoas. A dança expressionista alemã, de que Laban
e Bode foram os precursores, foi um instrumento fundamental na política internacional,
às mãos do regime Nazi, para mostrar ao mundo a magnificência e a união que a
Alemanha teria conquistado21.
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Em Portugal, a dança (como outras expressões artísticas) também foi um instrumento de propaganda
fundamental do Estado Novo. A título de exemplo, refira-se a criação, por António Ferro, do Grupo de
Bailados Portugueses Verde-Gaio. Sobre o tema, ver, por exemplo Roubaud (2003).
21

Quando os Nazis assumiram o poder político, também tomaram o controlo artístico, decidindo que todas
as expressões artísticas que não se coadunassem com os valores clássicos e canónicos seriam vistas como
expressões de declínio e de inferioridade racial. É nesse contexto que Laban não só não se demite como
inicia a sua segunda temporada como director do Ópera Estatal de Berlim, o que reforça a ideia de que
subscrevia os ideias Nazis. Em 1934, Laban aceitou o convite do Ministério da Propaganda para dirigir o
novo Deutchen Tanzbuhne (Teatro Dança Alemão), tornando-se, pouco depois, o responsável por todo o
programa alemão para a dança. Uma das suas funções mais relevantes era organizar o Festival Alemão de
Dança, uma plataforma de exibição do suposto sucesso que os artistas estariam a alcançar, graças ao regime.
Este festival era, em alguns aspectos à semelhança dos jogos olímpicos em que Laban também coreografou
uma dança de larga escala, um símbolo da grandiosidade que a Alemanha poderia alcançar com Hitler no
poder. O poder concedido a Laban só podia resultar da total confiança que lhe era dada pelo Nacional
Socialismo, mesmo que nem sempre o seu trabalho tenha sido do agrado do regime. O espectáculo de
dança Vom Tauwind und der Neuen Freude, cujo ensaio foi apresentado em Janeiro de 1936, a uma casa
cheia com as altas fileiras do partido, bem como por residentes de Berlim obrigados a assistir, foi o início
do declínio de Laban, para o Nacional Socialismo. O espectáculo desagradou a Hitler e a Goebbels que o
adjectivaram de demasiado intelectual, o que na altura tinha uma conotação negativa por estimular o
pensamento livre e crítico (dos dançarinos e dos espectadores das coreografias). Depois desse momento,
foram abertas investigações sobre Laban, por se questionar a sua origem ariana, a sua orientação sexual e
a sua não filiação formal ao partido, entre outras questões. Uma série de eventos leva Laban a uma demissão
forçada pelo contexto e, mais tarde, à sua emigração para França.
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Schwartz (1992), como vimos, considera que no período em análise se dá a
emergência de uma nova cinestesia que é sintoma da sua época22. O que se viria a chamar
dança moderna, inicialmente intitulada de “nova dança”, surge por oposição ao ballet, ao
virtuosismo e à rigidez que esta modalidade exigia e cultivava, mas surge também por
oposição ao que consideravam ser o lado mecânico da dança, reivindicando um corpo
“natural”, bem como “estar em consonância com as leis da natureza - os movimentos
deviam ser orgânicos, contínuos, livres e ondulantes” (Fazenda, 2012, p.70). Este apelo
ao “regresso” ou “avanço em direcção” à natureza, como vimos, marcava muitos dos
discursos da época, como reacção à industrialização e suposta mecanização do humano.
A modernidade não é caracterizada por um movimento mecanizado, defende o autor,
continuando a fluidez a estar no centro do movimento. O que Schwartz parece não tomar
em consideração é que o desejo e a centralidade da fluidez poderão ser consequência de
uma certa mecanização associada ao corpo moderno e não prova do seu contrário. André
Lepecki (1999) também considera que, em meados do séc. XIX, começa a surgir uma
nova cinestesia que permitiu reinventar o corpo, bem como as experiências do “Eu”23.
Lepecki analisa o fenómeno da quietude na dança moderna, afirmando que os projectos
de dança se foram progressivamente desenvolvendo com e dentro da quietude, à medida
que a dança entra na modernidade. A quietude tem que ver, segundo o autor, com o desejo
de inverter uma certa relação com a temporalidade e com os ritmos corporais.
A dança (o corpo que dança e as formas que daí emergem, os seus ritmos) reúne
um potencial político que é desejável apropriar e modelar para fins ideológicos
particulares ou para anular o seu potencial subversivo. Silvia Federici (2016) sugere que
“[d]ado que o poder de afectar e ser afectado, de ser movido e de se mover [de dançar],

O autor destaca a influência pioneira dos trabalhos de François Delsarte (o seu “Cours d’esthétique
appliqué”, proferido em 1840, em Paris, e trabalhos subsequentes sobre antropologia do gesto), bem como
de Émile Jaques-Dalcroze, Rudolf von Laban ou Mary Wigman.
22

Entende Lepecki que existe uma relação entre a “subjectividade moderna” e a quietude, sendo necessário
fazer uma crítica da relação entre este sujeito da modernidade, o seu corpo, a sua imagem-corporal e os
movimentos que iniciam ou se envolvem. Esta nova cinestesia que Lepecki identifica, tal como Schwartz,
proclama a dança como fluxo contínuo e constante, um movimento sem fim. Nesse contexto, a quietude
era percepcionada como pausa do movimento, logo, era vista como estando fora dos movimentos e gestos
considerados próprios da dança. Apesar do uso da quietude ter sido incluída progressivamente nas
coreografias, ela continuava a ser vista como um elemento perturbador que poderia romper
catastroficamente com a continuidade do fluxo da dança. Acresce que a quietude coloca em causa o próprio
centro identitário da dança como arte (se é pausa no movimento, então não pode ser dança, pois que a dança
é movimento contínuo). A quietude apenas deixa de ser vista como uma ameaça, a partir do final do séc.
XIX, com o surgimento da dança moderna. A partir dessa altura, o corpo em quietude passa a ser visto
como dança em potência, como a própria matriz invisível e geradora da dança.
23
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uma capacidade indestrutível que se esgota apenas com a morte, é constitutivo do corpo,
há uma política imanente que nele habita: a capacidade de transformar-se a si mesmo, a
outros, mudar o mundo”. Sujeito a técnicas corporais (Mauss, 1992), os corpos
desenvolvem

determinadas

formas,

comportamentos,

hábitos,

linguagens,

subjectividades, etc., mas não se trata apenas de um exercício de poder “exterior” sobre
uma substância passiva, uma vez que o corpo é, ao mesmo tempo, objecto e
meio/instrumento das técnicas.
É no corpo, com o corpo e desde o corpo que se se exercem as técnicas criadoras
de uma corporalidade que se quer de acordo com a norma (Preciado, 2002; 2008). A
dança e as suas técnicas não revelam, por isso, apenas da sua dimensão estética ou
artística, mas espelham e actualizam o contexto social em que se inserem. O programa de
treino diário de bailarinos (actores, atletas, etc.), numa ou em várias técnicas de dança,
resulta no que Susan Leigh Foster designa de “corpo de ideias” (body-of-ideas). As
técnicas de dança constroem um corpo especializado que representa uma determinada
visão estética da dança, de um coreógrafo ou tradição, mas também do seu contexto
social. Tais técnicas conferem ao corpo uma determinada forma, valorizada estética e
culturalmente, viabilizando a expressão particular de um self (Fazenda, 2012, p.68). A
dança de Laban espelha e actualiza, reflecte e cria os ideais vigentes da sua época,
relacionados com o vitalismo e a cultura do corpo.

2.2. O trabalho

As técnicas de movimento e de dança constituíram uma “contribuição
fundamental à incorporação de técnicas modernas de controlo social presentes, antes de
tudo, no domínio do trabalho” (Baxmann, 2010). Uma das manifestações mais
significativas disso é o facto de o sistema de notação do movimento de Laban ser usado,
nos anos de 1940, nas fábricas inglesas. O economista Karl Bücher foi pioneiro na
associação da noção de ritmo à arte e ao trabalho, em Arbeit und Rhythmus, publicado em
1896. A investigação de Bücher teve um forte impacto nas artes, mas também nas ciências
sociais, influenciando gerações de pedagogos, ginastas e dançarinos onde se inclui Laban,
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mas também Dalcroze24. A tese central de Bücher é deste modo sintetizada por Inge
Baxmann (2010): “Trabalhar é dançar”, segundo a qual as origens das expressões
artísticas estão no trabalho. Bücher interessou-se sobretudo pelos efeitos do trabalho no
corpo, tendo-se baseado em fontes etnográficas, bem como em observações dos
chamados “zoológicos humanos”, na Exposition Universelle de Paris, para realizar uma
pesquisa sistematizada das formas de trabalho tidas como primitivas. Bücher concluiu
pela existência de um “mundo perdido” onde havia um “trabalho feliz”, diametralmente
oposto ao trabalho das sociedades industriais modernas, sendo que a diferença entre estas
formas de trabalho residiria não apenas na divisão do trabalho, mas sobretudo no papel
do corpo (Cf. Cowan, 2007, p.228). O movimento era tido como o denominador comum
de toda a acção humana e o ritmo identificado como factor de uniformização social.
O trabalho feliz das sociedades tradicionais era visto como estando sintonizado
com os ritmos orgânicos corporais, fenómeno que Bücher viu expresso nos cantos, nas
canções, palmas, batidas de pés, entre outros. A sua tese defende que a dança, a poesia e
a música se desenvolviam a partir da rítmica dos cantos dos trabalhadores. Aí, o corpo
guiava as ferramentas de trabalho. Pelo contrário, no trabalho das sociedades industriais,
Bücher concluiu que o corpo estava subordinado às ferramentas: aos ritmos das máquinas,
dos horários estritos e, sobretudo, à velocidade acelerada e à cadência do trabalho
industrializado. Se “a dança, a poesia e a música provêm, mais ou menos directamente,
dos movimentos corporais e dos cantos de trabalho”, como resume Michon (2020) da tese
de Bücher, tal implica uma relação natural do ritmo com o mundo do trabalho e dos
trabalhadores.
As transformações do final do séc. XIX acarretaram consigo novas interpretações
e debates sobre a relação entre a vida e o trabalho, sendo este entendido como uma
degradação da vida, devido ao consumo de energia, de tempo e de liberdade que o
trabalho implicava. O regresso a uma comunidade de trabalho feliz seria possível pela
“sincronização dos ritmos do trabalho, dos corpos e da vida” (Baxmann, 2010). Apesar
da sua omnipresença na viragem para o séc. XX, e apesar do ritmo aparecer associado
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Arbeit und Rhythmus teve, aquando da sua aparição, um impacto de tal modo significativo que alguns
autores, como Michael Cowan (2007), consideram que qualquer investigação que procure compreender e
conhecer os usos do ritmo na modernidade europeia, a sua relação entre o corpo e a tecnologia, teria de
começar por este estudo: “foi Arbeit und Rhythmus, mais do que qualquer outro estudo sobre o tema [ritmo]
que ajudou a catalisar os debates sobre tempo e experiência corporal no mundo industrial” (Cowan, 2007,
p.228). Cowan entende que o trabalho de Bücher forneceu um novo vocabulário para conceptualizar a
modernidade em termos de aceleração dos ritmos e de perda de contacto com ritmos naturais.
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constantemente às transformações da vida, não existia uma visão consensual sobre o
ritmo porque isso dependia também do entendimento que se tinha da vida e da
vitalidade25. Nas suas diferentes acepções, a associação entre ritmo e vida refere-se tanto
1) à vitalidade da obra de arte, como 2) às formas de vida modernas, resultantes das
transformações sociais daquele período. Mas esta associação ritmo-vida também se refere
3) ao movimento alemão Lebensreform - literalmente reforma de vida, dos finais do séc.
XIX e anterior à Primeira Guerra Mundial. Apesar das suas múltiplas variantes, o
movimento pode ser descrito, em termos gerais, pela incitação ao regresso a uma vida
mais natural e saudável, ligada às tradições esquecidas, e acessível através de práticas
regeneradoras do ser humano moderno, então visto como degenerado pelas tendências da
sociedade industrial e capitalista.
Koerperkultur (cultura do corpo) era um dos vários conceitos para designar,
naquele contexto, um conjunto de diferentes práticas que viam o corpo como um templo
sagrado e que procuravam introduzir “condições novas e não convencionais” nos “estilos
de vida, roupa, alimentação, etc.”, por sentir que não é possível tolerar mais “a velha
maneira” (Cit. por Crespi, 2014, p.33). Este movimento deu origem a diferentes
experiências, nomeadamente a comunidade de Monte Verità, terreno de experimentação
de formas de vida alternativas, em que a educação rítmica era tida como fundamental para
a formação e transformação da percepção, com vista à criação da nova e desejada
comunidade. A teorização de Bücher forneceu, pela sua associação entre ritmo da arte e
ritmo do trabalho, argumentos ao movimento de reforma de vida. Os artistas podiam ser
considerados, neste sentido, os intermediários indispensáveis entre o mundo do trabalho
visto como degradado pela industrialização moderna e uma vida artística identificada
como cada vez mais necessária. O ritmo artístico e o ritmo social estão, portanto,
intimamente relacionados, assumindo-se a arte, os seus estudos, e as práticas do ritmo e
do movimento, como veículos de transformação social que se entendia como necessária.
Baxmann resume assim esta ligação entre arte, trabalho e ritmo:
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A arte não era excepção, como vimos. Vasold (2010) constata, não sem alguma surpresa, a predominância
do entendimento do ritmo como princípio que gera a arte e que, ao mesmo tempo a instila de vitalidade,
mencionando a afirmação de Herwarth Walden como paradigma dessa visão: “o movimento estruturado, o
ritmo, é a vida da obra de arte” (p.47). Esta ideia de vitalidade não era, no entanto, entendida da mesma
forma. Para Walden, a noção de ritmo estava associada à ideia platónica de “ordem do movimento”, medida,
repetição regular e mecânica. Noutros casos, como no de Arno Holz, Rainer Maria Rilke ou Gustav Mahler,
o ritmo era visto como um princípio vital caracterizado pela sua continuidade e pela sua apetência para a
renovação. Esta distinção entre conceptualização será retomada e detalhada mais adiante.

23

Os movimentos-modelo da dança moderna contribuem para a nova
concepção das técnicas corporais e dos ritmos de vida, formados graças
às novas tecnologias e aos novos média, num contexto de vida e de
trabalho resolutamente modernos. "O homem novo" é reactivo aos
ritmos da vida moderna e encontra no trabalho o equilíbrio entre o corpo
e o espírito, e consegue ainda aumentar sua própria produtividade. O
corpo cinestésico e rítmico em movimento é o ponto central da "nova
cultura do trabalho e da festa" (Laban) e o núcleo do estilo de vida que
restaura a comunidade. (Baxmann, 2010)

Um dos objectivos de uma cultura da dança era, por conseguinte, o renascimento
do amor pelo trabalho, pensado como um regresso às fases da história da humanidade,
nas quais, o trabalho, a dança e o jogo eram apenas um, segundo Bücher. Com a dança,
não se tratava apenas da incorporação de novos estilos de percepção, de comunicação e
interação, mas sobretudo da sincronização entre os modos de trabalho e as formas de vida.
É neste contexto que se desenvolvem os primeiros estudos científicos do trabalho,
com vista a analisar sistematizadamente os ritmos humanos, através de estudos
musculares, com vista à criação de um sistema de organização científica do trabalho. É
Winslow Taylor quem o faz, dando origem ao taylorismo. Algumas variáveis
identificadas por Taylor foram a alternância entre trabalho e repouso, a velocidade de
cada movimento, o peso abarcado em cada esforço, entre outros. O objectivo de Taylor
era quadruplicar a produção dos trabalhadores, sem esgotar a sua energia e sem que
houvesse fadiga. Estes princípios levaram à racionalização do trabalho, assemelhando o
trabalhador a um “autómato” e transformando a sua ação em actividade puramente
mecânica. Neste, como noutros casos, o estudo do movimento e a análise do ritmo estão
enformados por um projecto económico capitalista explícito. A performance rítmica,
tanto humana como mecânica, passou a ser considerada a “chave para a produção de
riqueza e acumulação de capital” (Henrique et al, 2014, p.13) e passou a ser tida como
fundamental para os “processos capitalistas de captura e gestão dos corpos individuais e
colectivo” (Idem, p.14). No entanto, tratava-se também de um projecto social mais vasto,
na medida em que não se tratava apenas de aumentar a produtividade, mas de desenvolver
novos estilos de vida, uma nova “engenharia social”:
Trata-se não apenas da economia do tempo, de standardização e de
normalização, mas também do desenvolvimento de novos hábitos. Eles
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eram a base de uma disciplina mental que procurava igualmente mudar
definitivamente os modos de pensar. (Baxmann, 2010)

O taylorismo era entendido como um modelo cultural que permitiria uma nova
aliança entre a vida e o trabalho. Bücher usa como sinónimos arte, dança, música e ritmo,
pelo que a sua afirmação de que trabalhar é dançar, na medida em que a arte se desenvolve
a partir dos gestos e do ritmo do trabalho, talvez se possa colocar a par de uma outra
afirmação: “o trabalho é ritmo”.

2.3. O cinema

A proliferação de equipamentos para traçar, medir e mapear o funcionamento da
mente e do corpo humano, com vista à modelação de comportamentos, marcou a
psicologia experimental e as ciências sociais, mas também a arte, como temos vindo a
ver. Os estudos sobre o ritmo, levados a cabo pela ciência, mas também pela arte,
estiveram ao serviço de projectos políticos, económicos e sociais, onde a optimização do
trabalho para fins capitalistas se inclui. Existe, portanto, uma rede na qual o ritmo desde
sempre esteve integrado: a da arte e a do trabalho. Essa relação também se estende ao
cinema, verificando-se uma afinidade entre o cinema, o estudo do ritmo e projectos
ideológicos. Walter Benjamin afirma mesmo que “aquilo que determina o ritmo da
produção numa cadeia de montagem é a base do ritmo da percepção no filme” (Cit. por
Henrique et al, 2014, p.15), colocando a par a ciência, arte e trabalho, na era capitalista.
Benjamin estabelece, deste modo, uma comparação entre os processos psicológicos,
fisiológicos e afectivos do espectador de um filme e de um trabalhador.
Os ritmos de um trabalhador numa cadeia de montagem, como são estimulados,
estudados, trabalhados ou modelados, respondem aos mesmos propósitos que a
modelação dos ritmos do espectador: optimizar os movimentos e os tempos; conduzir as
respostas sensíveis específicas; suscitar sensações úteis a um projecto de sociedade
concreto; modelar as respostas; cumprir objectivos de produtividade que permitam a
acumulação capitalista, de forma a que os corpos sejam mais facilmente capturáveis por,
e veículos de, ideologias autoritárias. O ritmo, no trabalho como no cinema, serve para
algo, está ao serviço de.
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A relação entre o cinema e a ciência é postulada por outros autores como Giuliana
Bruno (Cf. Henrique et al, 2014, p.10), para quem existe uma aliança particular entre a
ciência, os estudos sobre o ritmo, e o gesto cinematográfico, na medida em que ambos
coincidiam na investigação e experimentação baseada na divisão do tempo em secções e
em sequências, bem como na procura do movimento do tempo. As investigações de
Eadweard Muybridge e Étienne Jules Marey, entre outros, nas suas análises do lapso do
tempo e do movimento, “transformaram a história da ciência na linguagem do cinema”,
levando o laboratório ao cinema, seguindo a autora (Ibidem). O cinema aparece, deste
modo, na continuidade dos estudos que visavam monitorar e modelar o ritmo corporal e
mental, sendo visto como uma “psicotecnologia”, isto é, como um dos “vários tipos de
instrumentos mecânicos desenvolvidos para medir e quantificar a mente humana” (Cf.
Henrique et al, 2014, p.9).
Os estudos do ritmo encontram, portanto, uma especial afinidade com o cinema,
na medida em que este aparece como uma continuidade tecnológica das ferramentas
usadas em estudos científicos, em especial a cronofotografia e o fonoscópio, e dos seus
propósitos de monitorização e condicionamento. Esta afinidade baseia-se ainda noutra
dimensão, a do sensível. Na ciência como no cinema, estão em jogo a análise e
condicionamento de estímulos e respostas sensíveis. Estudavam-se as afectações rítmicas,
as respostas sensíveis a determinados estímulos, com vista a condicioná-las (suscitar
umas, anular outras, refrear umas, incentivar outras)26.
A história da investigação experimental de aparatos tecnológicos e das formas
como transformaram as estruturas de percepção permite ver o cinema como um
laboratório de sensações e emoções provocadas pela tecnologia. Tal significa que o
cinema expressa e altera percepções, tendo o poder de criar novas relações nervosas e
psicológicas (das quais os espectadores apenas posteriormente dão conta). As imagens
armazenadas na celulóide e o jogo entre luz e obscuridade, na projecção, colocam o
cinema a par das funções nervosas como série de impulsos. O dispositivo cinematográfico
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Politicamente, a questão do sensível é ainda mais relevante se, tal como Rancière, entendemos que a
política se define por uma Partilha do Sensível (Rancière, 2010). Significa isto que a política se baseia
numa distribuição das visibilidades, do que pode ser ouvido, quem fala ou não, como se relacionam essas
e outras formas sensíveis, que velocidades específicas têm e como se reconfiguram, etc. Se a política ocorre
na transformação dos tempos, do visível e do invisível, do barulho e da palavra, mas também das
identidades e dos espaços, e sendo próprio do cinema operar um recorte do espaço material e simbólico,
cinema e política tocam-se.
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produz um estado de ekstasis no qual o espectador está deslocado do seu estado e do seu
lugar usuais.
Laurent Guido (2007), em L’Âge du rythme – Cinéma, musicalité et culture du
corps dans les théories françaises des années 1910-1930, reúne os diversos discursos
sobre o ritmo, na França do período em referência, documentando-os ampla e
sistematizadamente, ao longo de mais de quinhentas páginas. Ainda que o seu foco seja
França, nos anos de 1910-1930, Guido convoca discursos de diversas geografias e épocas,
na medida em que há uma circulação evidente entre a produção teórica em França e outros
países. Deste modo, dá-nos também a conhecer os discursos sobre o ritmo não apenas em
França, mas noutros países europeus e nos Estados Unidos da América, o que
complementa a cartografia que temos vindo a ver até agora, apoiada mais em referências
alemãs.
Guido, à semelhança de outros autores já referidos, entende que as teorias do ritmo
tiveram um papel central nas controvérsias artísticas, no decorrer da primeira metade do
séc. XX, fazendo parte de um contexto de aspirações culturais e sociais ligado à
emergência do que se convencionou chamar “vida moderna”, tendo o ritmo adquirido um
“estatuto de intérprete geral da modernidade” (Guido, 2007, p.8). Guido vê no ritmo uma
das noções centrais (e convergentes na multiplicidade de teorias), em torno da qual se
desenvolveu a reflexão sobre o cinema. Esta centralidade nos diferentes sistemas
artísticos e investigações científicas deve-se, entende Guido, sobretudo a duas questões
fundamentais.
Por um lado, por se atribuir ao ritmo um papel, na cosmogonia, de oscilação
fundamental, vibração ou agente regulador do dispêndio/investimento de energia, o que
faz do ritmo um elemento universal fundamental e, como tal, incontornável. Por outro
lado, o ritmo permite articular problemáticas tão complexas e díspares como espaço e
tempo, actuação dos actores, movimento de câmara ou montagem, possibilitando ao
campo dos estudos sobre o cinema abraçar a sua heterogeneidade, sem necessidade de
um objecto definido e homogéneo. Para alguns teóricos, o ritmo parece oferecer um ponto
de convergência e de encontro entre diferentes expressões artísticas; por outro, apesar de
ser considerado uma estrutura subjacente a todas as artes, é entendido como sendo
exteriorizado de formas específicas, dependendo do campo artístico. A arte passa a
diferenciar-se não pelo que exprime, mas pelo modo como exterioriza os mesmos
esquemas rítmicos, diagnostica Guido.
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De alguns dos cineastas que reflectiram sobre o ritmo no cinema e o consideravam
como um medium fundamentalmente rítmico, mencionados por Guido, podemos destacar
Germaine Dulac e Jean Epstein. Para a primeira, “no princípio era o ritmo, e o ritmo se
fez movimento; o cinema, movimento, ainda tem de se fazer ritmo.” (Cit. por Guido,
2007, p.13); para o segundo, o cinema “deve ser uma verdadeira orquestração de imagens
e ritmo” (Cit. por Crespi, 2014, p.10). Para René Clair, existia uma firme relação entre a
intensidade dos ritmos orgânicos e os ritmos artísticos, o que ecoa as visões de Sergei
Eisenstein, segundo o qual a montagem podia ser sintonizada com os biorritmos internos
do espectador, tais como o batimento cardíaco (Cf. Henriques et al, 2014, p.10)27. Guido
identifica uma mudança e um refrear da atenção à questão do ritmo, a partir do surgimento
do cinema falado, na medida em que os teóricos passaram novamente a focar-se na
palavra, em vez do ritmo (seja para afirmar um desânimo face a essa mudança, seja para
se focarem mesmo na palavra, considerando que o ritmo passaria a não ser prioridade de
análise).
O limite temporal da investigação de Guido é 1930 e a passagem para o cinema
falado. Por seu lado, Pascal Michon (2012a) identifica este retrocesso diagnosticado por
Guido no interesse pelo ritmo não nos anos de 1930, mas a partir dos anos de 1940. Para
Michon, o interesse no ritmo, assim como as interacções entre investigações, o
intercâmbio de inquietudes e conceitos que se verificavam até 1940, retrocederam em
sucessivas etapas, depois da Segunda Guerra Mundial, até quase desaparecer na década
de 1960, reaparecendo na década de 1970 por um curto período de tempo e voltando a
desaparecer por mais 10 anos28. Depois de avanços e retrocessos significativos no
interesse sobre o ritmo, testemunhamos o seu reaparecimento nos finais do séc. XX. Nos
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Retomo a montagem segundo Eisenstein nas secções III e IV.
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Os únicos autores que Michon identifica como tendo posto as questões rítmicas no centro do seu trabalho,
naquele período entre Guerras, foram André Leroi-Gourhan, antropólogo, historiador e paleontólogo que
no seu livro de 1965, Le Geste et la Parole, intitulou e dedicou o segundo volume a La Mémoire et les
Rythmes; Paul Fraisse, psicólogo experimental que publicou Psychologie du Temps em 1967 e Psychologie
du Rythme, em 1974; e Marcel Jousse e o seu livro de L’Anthropologie du Geste. A estes nomes
acrescentemos ainda Leonard B. Meyer (1960) e o seu livro The Rhythmic Structure of Music, em coautoria com Grosvenor Cooper, onde desenvolvem um quadro teórico em que a experiência rítmica é vista
em termos de agrupamento. Esta noção de agrupamento constitui uma base metodológica que tem sido
utilizada e pensada fora do âmbito musical em que foi concebido. Alguns investigadores têm procurado
aplicar a metodologia apresentada por Meyer e Cooper a outras disciplinas como a dança. Michon entende
que estes períodos em branco na história do interesse pelo ritmo resultam da supremacia de noções como
sistema, estrutura, bem como desconstrução e diferença, em detrimento da noção de ritmo.
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vários estudos sobre o ritmo no período de 1970 a 1985, Michon (2007, 2011, 2012,
2012a) identifica duas constelações teóricas de investigadores sobre o ritmo.
Essas constelações são: a) uma de inspiração crítica que se constitui no período
de 1975 a 1985, nos quais se inserem os trabalhos de Foucault (Surveiller et punir),
Barthes (Comment vivre ensemble29), Serres (La naissance de la physique), Morin (La
Méthode), Deleuze e Guattari (Mille plateaux) e Meschonnic (Critique du rythme), e b)
uma constelação de inspiração fenomenológica constituída pelos trabalhos de Henri
Maldiney e Jacques Garelli. Na perspectiva de Michon, a teorização de Lefebvre sobre o
ritmo é tanto de inspiração crítica como fenomenológica, o que o colocaria entre as duas
constelações.
Noutro artigo, Michon (2012a) resume do seguinte modo os interesses dos autores
das duas constelações. Para Maldiney e Garelli, o interesse no ritmo resultava de uma
necessidade de renovação da fenomenologia de Husserl combinando-a com os
contributos de Heidegger e Merleau-Ponty. Para Lefebvre, por outro lado, tratava-se de
renovar o marxismo, penetrando-o com uma metodologia fenomenológica e, mais tarde,
por uma problemática bachelardiana. Para a constelação crítica - Foucault, Barthes,
Serres, Morin, Deleuze-Guattari e Meschonnic - o interesse pelo ritmo derivava de um
desejo, comum à época, de sair do estruturalismo, sem sacrificar os paradigmas da
diferença. A questão que se colocava, continua Michon, era a seguinte:
como compreender e criticar um mundo que se estava a transformar a
grande velocidade, o que colocava em questão as problemáticas
estruturais, sem cair nas novas problemáticas individualistas,
inteiramente afins ao neocapitalismo que emergia (…). Apenas o ritmo
parece corresponder, pela sua própria natureza, à nova realidade do
mundo. (Michon, 2012b)

A estas referências de Michon, acrescentemos ainda Giorgio Agamben e o seu
livro L' uomo senza contenuto, publicado em 1970, cujo capítulo nono é inteiramente
dedicado ao ritmo, no contexto da sua reflexão sobre a estrutura original da obra de arte.
29

Em Comment vivre ensemble, curso proferido por Barthes no Collège de France (1976-1977), o ritmo é
entendido como a tomada de forma (improvisada e modificável) do movimento e do fluxo, opondo-se à sua
conceptualização platónica como schéma (fixo, colocado como objecto). Neste texto em que Barthes
discorre sobre diferentes formas de coabitação, o ritmo é identificado como sendo, por definição,
individual, em que existe uma fugacidade do código, do modo como o sujeito se insere no código social ou
natural - a que chama idioritmia. Esta concepção opõe-se a uma cadência, implacável, de regularidade. A
subtileza do poder, diz Barthes, passa pela disritmia, a heteoritmia. Para uma análise da perspectiva de
Barthes sobre o ritmo, ver por exemplo Pascal Michon (2019c; 2019d).
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Para a nossa investigação, que bebe de ambas as constelações e dos seus intervalos, é
sobretudo relevante a teorização de Lefebvre, de Deleuze e Guattari e a de Giorgio
Agamben. Dada a centralidade da ritmanálise neste trabalho, a próxima secção será a ela
dedicada. Neste ponto, apresento a teoria de Deleuze e Guattari, bem como a de Giorgio
Agamben, que serão mais tarde retomadas em vários pontos deste trabalho.

3. Constelações teóricas na segunda metade do séc. XX
3.1. O ritmo em Gilles Deleuze e Félix Guattari

As ideias centrais sobre o ritmo, no trabalho de Deleuze, podem ser encontradas
em distintos textos, designadamente nos escritos sobre Bacon, mas surgem sobretudo no
trabalho conjunto com Félix Guattari, em Mille Plateaux. Para Deleuze e Guattari,
existem fluxos de partículas em constante movimento, em distintas direcções,
intensidades e velocidades – “partículas loucas ou singularidades nómadas” (Deleuze e
Guattari, 1980, p.54), sendo que tais partículas são de tal forma divisíveis que se poderiam
quase dizer líquidas. A captura momentânea dessas partículas aprisiona-as numa
determinada configuração específica e momentânea, até voltarem a ser fluxo. Diz-se
momentânea porque as partículas – uma só ou muitas delas – acabarão por ceder à pressão
do Cosmos para que circulem, se movam, se dissolvam noutra configuração. A resistência
à ameaça constante que sofrem as configurações momentâneas ou a resposta à tentativa
do Cosmos de obrigar a encontrar nova ou mais resistente organização é o que Deleuze e
Guattari entendem como ritmo. Como tal, o “ritmo luta contra o caos, não o abole” (Gil,
2018, p.219). Nesse sentido, ritmo é não apenas a configuração momentânea de um fluxo
em constante movimento, mas também a própria chegada e esforço de manutenção dessa
configuração, no momento em que ocorre. Este entendimento aproxima a concepção que
estes autores têm de ritmo à sua definição pré-platónica, da qual demos conta
previamente.
As teorias de Deleuze e Guattari sobre o ritmo abarcam outra dimensão relevante
para a hipótese aqui desenvolvida e que se relaciona com a ideia de que o ritmo nunca se
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dá num só milieu30. Para que haja ritmo, terá sempre de existir uma comunicação ou um
contacto entre milieux. Tal significa que o ritmo se dá sempre num “entre”. Entendo que
esse “entre” – a comunicação entre milieux – implica uma travessia, noção à qual voltarei.
Não há contacto, não há comunicação ou toque sem travessia. Quando as partículas
circulam para formar determinados milieux, quando se mantêm porque estabelecem
alianças de força com outras partículas e resistem à pressão de dissolução, exercida pelo
caos, existe um movimento de travessia.
Para os autores, é do caos que nascem os milieux - o caos seria uma espécie de
milieu gigante de todos os milieux. Também chamado por Deleuze e Guattari de plano de
composição, o caos é atravessado por matérias instáveis não formadas. Caos, para os
filósofos, não é uma simples oposição à noção de ordem, até porque ao caos é inerente
um processo de estratificação que captura partes do fluxo de matéria sem forma, aprisiona
uma série de partículas livres e instaura códigos permitindo, assim, a constituição dos
milieux. O código é o nome dado à repetição periódica de uma componente, sendo que a
repetição não tem outro efeito que não seja o de produzir uma diferença. Já em Différence
et répétition (1968), Deleuze explora esta ideia de que a repetição não é uma questão de
uma mesma coisa acontecer uma e outra vez, estando antes ligado à produção de variação.
Como referiu a investigadora Stamatia Portanova (2017), o entendimento que Deleuze
faz de diferença relaciona-se também com a noção matemática de diferencial que se refere
ao infinitamente pequeno que nunca pode ser encontrado; é o mais pequeno intervalo que
se pode pensar, que existe matematicamente, mas que é imperceptível31. Entre dois pontos
é sempre possível existir outro ponto e assim sucessiva e ad infinitum.
Os milieux são meios vibratórios, blocos de espaço-tempo constituídos pela
repetição periódica de uma componente - código -, dentro do qual um certo número de
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Trata-se de meios vibratórios, blocos de espaço-tempo constituídos pela repetição periódica de uma
componente - código -, dentro do qual um certo número de relações assume significado. O milieu combina,
para os autores, várias dimensões: 1) um meio exterior que remete para os materiais (poderíamos chamar
de elementos históricos, geográficos, etc., circundantes e exteriores ao indivíduo); 2) um meio interior que
remete para os componentes e substâncias compostas (forma “de ser” do indivíduo, tudo aquilo que foi
criado na relação entre o indivíduo e o meio exterior); 3) um meio intermediário que remete para as
membranas e limites (as membranas são uma espécie de “poros” através dos quais se dão as relações entre
o meio exterior e as forças do caos); e 4) um meio anexado que remete para as fontes de energia e para as
percepçõess-acções (este meio é um segmento do meio exterior com o qual o meio interior estabelece
conexões e trocas energéticas no presente).
Registo áudio da apresentação intitulada “Rhythm in the work of Gilles Deleuze”, no âmbito do seminário
“Rhythmanalysis: everything you always wanted to know but were afraid to ask”, Goldsmiths College,
Londres.
31

31

relações assume significado. O caos ameaça continuamente a estabilidade dos milieux
que dele emanam e a forma que estes encontram para se apoiarem e criarem uma ordem
que os sustente mutuamente é através de processos de transcodificação (ou transdução).
A transcodificação é a maneira pela qual um milieu serve de base a outro milieu, se
estabelece sobre um outro, se dissipa ou se constitui num outro milieu. Ritmo é,
precisamente, o nome que os autores dão a esta resposta dos milieux à constante ameaça
do caos em dissolvê-los ou obrigá-los a encontrar uma organização mais resistente e nova.
O ritmo nunca se refere a uma acção que se dá num certo milieu, mas sim ao que se dá
“entre” os milieux, não sendo por isso do plano da acção, mas do virtual que trespassa
todos os milieux: “o ritmo não tem nunca o mesmo plano que o ritmado. É que a acção
faz-se num milieu, enquanto o ritmo se situa entre dois milieux, ou entre dois entremeios”
(Cit. por Gil, 2018, p.294). Como em A Paixão Segundo G.H. m de Clarice Lispector:
Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um
fato, entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam, existe um
intervalo de espaço, existe um sentir que é entre o sentir - nos
interstícios da matéria primordial esta linha de mistério e fogo que é a
respiração do mundo, e a respiração contínua do mundo é aquilo que
ouvimos e chamamos de silêncio (Lispector, 2002, p.79).

Este espaço intervalar/ “entre” é onde se dá o ritmo, entendimento ao qual voltarei
várias vezes, ao longo deste trabalho. Para os autores, o ritmo não é nem resulta da
repetição periódica de uma componente de um milieu, sendo antes a causa dessa
repetição, a razão pela qual se constitui um código rítmico e, consequentemente, o milieu.
O que é rítmico é, então, a diferença e não a repetição que, no entanto, a produz. Como
tão claramente escreve Borghi:
A diferença entre aquilo que se chama “ritmando” e o ritmo está
precisamente nisto: o primeiro é o resultado da acção de um código e
permanece sempre no interior de um determinado milieu (criado
justamente a partir do mesmo código), enquanto que o ritmo é sempre
o que está entre dois milieux, entre dois blocos de espaço-tempo
heterogéneos. (Borghi, 2014, p.34)

Numa música, por exemplo, e seguindo Deleuze e Guattari, o ritmo é,
precisamente, da ordem do incomensurável, do que não pode ser medido porque é a causa
de toda a medida, a base sobre a qual se instala cada sucessão temporal de momentos ou
notas musicais durante uma execução. O ritmo não é, no entanto, uma questão exclusiva
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da comunicação entre milieux, como começámos por assinalar, estando também
relacionado com os territórios. Se o milieu parece estar sobretudo associado ao código, o
território parece estar mais associado aos processos de descodificação, processo pelo qual
os objectos de um milieu são desenraizados do seu código. O que distingue um milieu de
um território poderia ser assim simplificado: o primeiro é uma estrutura feita de códigos,
no interior do qual determinados signos são interpretados.
O território não é, em absoluto, uma estrutura, mas um espaço ou uma dimensão
que constitui uma morada, através do acto de criação de marcas que são signos. Essas
marcas não constituem o sujeito que as cria, como o nosso nome próprio ou a nossa
assinatura também não nos constituem como sujeitos, simplesmente assinalam a nossa
morada, o domínio. A marca é anterior ao território, é ela que cria esse território que, uma
vez constituído, faz com que determinadas características se tornem num signo com uma
função. Assim, a expressividade ou a qualidade - a que os autores incluem sob a
designação de estética - vem antes da função e dos impulsos. Significa isto que as
qualidades expressivas não encaixam numa cadeia estímulo-resposta, só depois de criado
o território é que determinadas qualidades adquirem significado funcional e direccional.
Quando as componentes de um milieu deixam de ser direccionais para serem
dimensionais, e quando deixam de ser funcionais para serem expressivas, há território.
Diz Borghi:
Devemos prestar atenção, então, a uma espécie de passagem que vai do
estado de pancarta, quer dizer, de sinal ou marca territorial, resultante
de um acto expressivo que é, para os filósofos [Deleuze e Guattari], já
o dissemos, o início ou o solo da arte, em direcção ao que eles definem
como um estilo. (Borghi, 2014, p.62)

Os exemplos que os autores dão são quase sempre relativos a animais. As marcas
que os gatos deixam através do odor da urina, o canto dos pássaros ou as cores que
determinados peixes assumem funcionam como signos que marcam o território, para
estabelecer os seus limites e o defender. Neste sentido, o território instaura uma distância
crítica que não define precisamente um espaço objectivo ou geograficamente delimitável.
A essa distância crítica, que serve tanto para afastar como para aproximar, chamam os
autores ritmo. Como sintetiza Portanova (2017), em Deleuze e Guattari, “o ritmo é uma
disposição [display] de distâncias e proximidades” - ou de travessias, como proponho na
próxima secção. Quando o ritmo se torna expressivo, isto é, quando adquire constância
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temporal e espacialidade, torna-se numa marca e é essa marca que cria o território. A
territorialidade é o acto do ritmo tornado expressivo. Os motivos territoriais formam
rostos rítmicos ou personagens. Existe uma personagem rítmica quando verificamos que
já não estamos perante uma situação em que o ritmo está associado a uma personagem,
sujeito ou impulso. Numa análise do ritmo que parte do entendimento de Deleuze e
Guattari, mais do que procurar os ritmos que surgem sempre que aparece uma
personagem, cabe procurar os ritmos que fazem emergir as personagens, bem como as
paisagens melódicas (não se trata de uma paisagem associada a uma melodia, sendo a
própria melodia que faz a paisagem melódica).
Uma das ideias centrais no trabalho da investigadora Yi Chen (2015) é que a
percepção dos ritmos opera a um nível de meta-sentido, isto é, não é específico de um
único sentido (como a visão ou o tacto). Continua a autora afirmando que as sensações
ondulam e as suas relações contrastantes estabelecem os ritmos (contraste de temperatura,
de movimento, de repouso). O sentir do ritmo transcende todas as sensações na medida
em que as unifica numa forma implícita de experiência. A tarefa do ritmanalista seria
então prestar atenção aos intervalos, a estes pontos contrastantes, mudanças de acento,
etc. Afirma a autora que esta concepção do ritmo como sendo um meta-sentido está de
acordo com a articulação que Deleuze estabelece entre a sensação e o ritmo (Cf. Chen,
2015, p.56-57). De acordo com Deleuze, a experiência estética só é possível quando uma
sensação de um domínio específico (por exemplo a visão na pintura) está em contacto
com um poder vital que excede qualquer domínio (a mera visão, a audição, etc.) e o
atravessa. Esse é poder do ritmo, “[é] uma diástole-sístole: o mundo que se apodera de
mim ao encerrar-se à minha volta, o self que se abre ao mundo e que abre o mundo.”
(Deleuze, 2003, p.42).

3.2. O ritmo em Giorgio Agamben

Em L'uomo senza contenuto, publicado em 1970, Agamben (2005) dedica um
capítulo ao estudo do ritmo, partindo da frase lapidar de Hölderlin de que “Tudo é ritmo.
Todo o destino do homem é um só ritmo celeste, tal como cada obra de arte é um único
ritmo e tudo oscila dos lábios poetizantes de deus” (Cit. por Agamben, 2005, p.153). O
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filósofo começa por tentar perceber que noção de ritmo está ali subentendida e o primeiro
diálogo que estabelece nesse sentido é com os textos de Aristóteles32. Agamben vai
basear-se em Física, em que o ritmo - ou melhor, aquilo que não tem ritmo - é abordado
explicitamente, em relação com a noção de natureza. Para Aristóteles, natureza significa
a coisa primeira, sem forma/sem ritmo, a partir da qual qualquer objecto é produzido. A
ausência do ritmo é a matéria sem forma a partir da qual um objecto é produzido. Aqui,
Aristóteles aproxima-se da concepção de natureza dos atomistas Demócrito e Leucipo
que a vêem como uma base amorfa, sem ritmo, sem forma, a partir das qual as coisas são
produzidas, duram um certo tempo e voltam a ser essa base primordial arrítmica (Cf.
Michon, 2017, p.85). Esta concepção vem a ser fundamental para a teorização da obra de
arte, em Agamben.
O sentido que Hölderlin atribui ao ritmo, na citação supra, é o de esquema ou
estrutura, afirma Agamben. Para desenvolver o seu raciocínio, Agamben recorre também
às ciências sociais e humanas, e identifica que a definição dominante de estrutura é a de
um todo constituído por elementos de tal modo relacionados que cada um depende do
outro e em que, tal como na Gestalt, o todo é maior que a soma das partes que constituem
o conjunto. O que o filósofo se pergunta, como outros antes e depois de si se perguntaram,
é o que faz com que o todo seja maior do que a soma das suas partes. Conclui, seguindo
Aristóteles, que o todo não adquire este carácter maior que as partes apenas porque a ele
se junta um outro elemento ou conjunto de elementos porque senão também esse novo
elemento ou conjunto de elementos que se junta ao primeiro é constituído por partes cujo
todo é maior do que elas e caberia perguntar de novo que elemento ou conjunto de
elementos fez com que o todo fosse maior que as partes, para responder de novo que é
um elemento que a ele se suma que faz com o que o todo seja maior que as partes… e
este raciocínio ad infinitum.
O que faz com que o todo seja maior do que as partes é um elemento que é
radicalmente outro, diferente das partes do primeiro conjunto, e só pode ser encontrado
abandonando o terreno do infinito, para entrar numa dimensão mais essencial que
Aristóteles chama a “causa do ser”. O princípio que dá origem e mantém todas as coisas
em presença não é um elemento material, mas o ritmo, entendido como estrutura e
sinónimo de Forma (Agamben, 2005, p.156-157). A forma é, pois, vista como o princípio
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Como refere Michon (2017, p.81), os textos de Aristóteles sobre o ritmo demonstram tanto uma adesão
à concepção platónica de ritmo como perspectivas inovadoras, desenvolvidas a partir da observação.
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ou a lei que sustenta e estimula o processo de actualização das potencialidades da matéria
(Cf. Michon, 2017, p.33). Para Agamben, o ritmo é o princípio da presença que abre e
mantém a obra de arte no seu espaço original. Qual é, então, a sua essência do ritmo? pergunta-se Agamben. A resposta começa com uma análise etimológica que, com muita
pena nossa, não dialoga com Benveniste (1966) e fica-se pela associação do verbo fluir e
de fluxo com uma dimensão temporal, isto é, com a ideia de “sucessão incessante de
instantes ao longo de uma linha infinita” (Agamben, 2005, p.161) 33. Se Platão atribuiu
uma dimensão temporal ao ritmo, que a palavra não teria, Aristóteles não contribuiu
menos para o fortalecimento e generalização da noção de ritmo dominante (Cf. Michon,
2017, p.88).
Qual é então a relação do ritmo com o tempo, para Agamben? O ritmo, na sua
relação íntima com o tempo, terá para o filósofo a dupla habilidade de laceração e de
detenção do fluxo eterno: é tanto uma subtração à sucessão incessante dos instantes como
a presença do atemporal no tempo. Numa obra de arte como na natureza, prossegue
Agamben, estamos detidos perante algo, mas também estamos fora - ekstasis - porque
somos projectados para um tempo “mais original” (Idem, p.162). Para abordar este duplo
movimento de subtrair (à sucessão de instantes) e de dar (levar o humano ao seu tempo
original), Agamben recorre ao verbo grego εποχη que adquire três significados: 1) deter,
suspender, 2) entregar, oferecer, presentear, 3) presença e ocultação. Em suma:
O ritmo mantém epocalmente a essência do humano, isto é, dá-lhe tanto
o estar como o nada, tanto o estar no espaço livre da obra como o
impulso em direcção à sombra e à ruína. É o êxtase original que abre ao
humano o espaço do seu mundo, a partir do qual apenas ele pode viver
a experiência da liberdade e da alienação, da consciência histórica e do
extravio no tempo, da verdade e do erro. [itálicos no original]
(Agamben, 2015, p.163)

Ora a obra de arte aparece para o filósofo como εποχη e ritmo, a um certo
momento usado como sinónimos, situando-se numa dimensão em que está em jogo a
estrutura mesma do ser-no-mundo e da sua relação com a verdade e com a história. A
obra de arte, ao abrir ao humano a sua dimensão temporal autêntica, faz dele um ser
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Refiro-me ao estudo desenvolvido pelo linguista francês Émile Benveniste, em Problèmes de linguistique
générale, de 1966, sobre a noção de ritmo e a sua expressão linguística. Para além de uma análise
etimológica que transforma o entendimento do ritmo, o autor analisa também detalhadamente os usos da
palavra ritmo no período pré-platónico, sobretudo os usos da noção de ritmo na filosofia jónica, na poesia
lírica e trágica, e na prosa ática. Aprofundo este estudo e as suas implicações no ponto 4.
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histórico, ao mesmo tempo que abre o espaço da sua pertença ao mundo, espaço esse em
que o humano pode “assumir a medida original da sua estadia na terra e reencontrar a sua
própria verdade presente no fluxo imparável do tempo linear” (Idem, p.163). Nesta
dimensão temporal e neste espaço da pertença ao mundo, o estatuto poético do humano
encontra o seu verdadeiro sentido, por ser aí que está a possibilidade de o humano
experimentar o seu ser-no-mundo, de agir e de criar (poiesis). Daqui se poderá concluir
da fundamental dimensão ética do ritmo. Nesta linha, a arte é tida como o dom mais
original porque é o dom do lugar original do humano (Idem, p.164) e porque lhe permite
aceder, de cada vez, à sua posição original na história e no tempo:
Tal como qualquer outro sistema mítico tradicional conhece rituais e
festas cuja celebração está destinada a interromper a homogeneidade do
tempo profano e, ao actualizar o tempo mítico original, permite ao
humano converter-se novamente em contemporâneo dos deuses e
alcançar de novo a dimensão primordial da criação, também na obra de
arte se rompe o continuum do tempo linear e o humano reencontra, entre
passado e futuro, o seu próprio presente (Idem, p.164-165)

Outro conceito de Agamben, fundamental para o entendimento de ritmo que nesta
tese proponho, é o de gesto34. Ainda que a noção de gesto no cinema não tenha sido
desenvolvida por Agamben no âmbito da sua teorização sobre o ritmo, nesta investigação
relaciono-os. A procura de compreensão do gesto é algo que tem ocupado, de forma mais
ou menos explícita, as investigações de Agamben, sobretudo ligadas ao cinema, relação
que retomamos na próxima secção. Por agora, vejamos o que entende Agamben por gesto
e de que modo vejo a travessia como um gesto. Em “Notes on Gesture” (2000), mas
também em Los usos de los cuerpos (2017), Agamben parte da distinção que Varrão faz,
em De lingua latina, entre três “graus” da actividade humana: facere, agere e gerere.
Também se baseia na distinção aristotélica entre praxis e poiesis, para afirmar que o gesto
não se deixa inscrever nesta polaridade. Praxis designa as operações com um fim em si
mesmas, que nada produzem para além de si mesmas, e a poiesis inclui operações que
produzem algo exterior, que possuem um fim para além de si mesmas. O gesto seria a
pura medialidade exposta enquanto tal, nem uma actividade com um fim em si mesma,
nem com um fim para além de si. Diz Agamben:
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Sobre outras concepções de gesto e cinema ver, por exemplo, Flusser (1994), e Benavente e Corretger
(2013).
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o gesto não é nem um meio, nem um fim; antes, é a exibição de uma
pura medialidade, o tornar visível um meio enquanto tal, em sua
emancipação de toda finalidade. O exemplo do mímico é, nesse sentido,
esclarecedor. O que imita o mímico? Não o gesto do braço com a
finalidade de pegar um copo para beber ou com qualquer outro escopo,
mas, ao contrário, a mimese perfeita seria a simples repetição desse
determinado movimento tal e qual. O mímico imita o movimento,
suspendendo, entretanto, sua relação com um fim. Isto é, ele expõe o
gesto em sua pura medialidade e em sua pura comunicabilidade,
independentemente de sua relação efetiva com um fim35. (Agamben,
2018, p.3)

O gesto, sendo “pura medialidade” e “pura comunicabilidade”, transporta o
significado, mas não é o significado em si: “não tem precisamente nada a dizer porque o
que mostra é o ser-na-linguagem dos seres humanos como pura medialidade” (Agamben,
2000, p. 58). E de algum modo o gesto é como a linguagem, na medida em que é um
meio, em vez de um fim, que fornece o suporte necessário para a expressão do qual o
significado pode ser derivado (Mowat, 2015, p.53). Ao ser um “veículo” do significado,
o gesto necessariamente impede que esse “espaço” seja ocupado pelo sentido, o que
implica que “essencialmente, o gesto é sempre um gesto de não ser capaz de entender
algo da linguagem; é sempre um gag” (Agamben, 2000, p.58).

4. Que ritmo se analisa? Para uma definição de ritmo

Apesar da proliferação de estudos, tanto na passagem para o séc. XX como nos
que reaparecem no final do séc. XX, e apesar do lugar central que ocupa o ritmo nas
diferentes disciplinas, práticas e investigações artísticas, não existia uma definição
comum de ritmo. Se nos detivermos no entendimento que cada estudo faz da noção de
ritmo utilizada, veremos que as suas conceptualizações variam. Essa variação depende da
área do conhecimento ou da área artística em que se desenvolvem tais estudos, e mesmo
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Tradução de Vinícius Honesko.
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dentro de cada área as perspectivas são múltiplas, dependendo de quem as estuda ou do
corpus de investigação, como fomos vendo.
Não havendo acordo quanto a uma definição única de ritmo, existem, no entanto,
dois eixos em torno dos quais gravitam as diferentes perspectivas. Esses eixos são 1) o
entendimento do ritmo como ordem do movimento na música e na dança, tal como
definido por Platão, e 2) uma concepção pré-platónica de ritmo que se opõe à ideia
exclusiva de ritmo como repetição e métrica36. Para distinguir estes eixos, parto do estudo
desenvolvido pelo linguista francês Émile Benveniste, em Problèmes de linguistique
générale, de 1966, na parte dedicada à noção de ritmo e à sua expressão linguística. Para
além de uma análise etimológica que transforma o entendimento do ritmo, o autor analisa
também detalhadamente os usos da palavra ritmo no período pré-platónico, sobretudo os
usos da noção de ritmo na filosofia jónica, na poesia lírica e trágica, e na prosa ática37.
Benveniste descobre que nos séculos VII e IV A.P. a palavra rhuthmos era
bastante recorrente tendo-se tornado um termo técnico com os mencionados filósofos,
sobretudo os criadores do atomismo, Demócrito e Leucipo, autores do “primeiro
paradigma do ritmo” (Michon, 2017, p.343). Em todos esses textos, Benveniste
identificou um entendimento de ritmo diferente daquele que é hoje dominante,
descobrindo que rhuthmos era usado para falar de uma forma, tal como se apresenta aos
olhos do observador. Rhuthmos designava a forma dos átomos, das letras do alfabeto,
bem como o carácter singular de uma pessoa, a imagem que os espelhos reflectem, a
forma de uma opinião ou de um pensamento. A palavra ritmo era usada para referir-se,
portanto, a qualquer coisa móvel, com movimento, num determinado momento. O
problema é que coexistiam outras expressões usadas como sinónimos de rhuthmos e
traduzidas como “forma” - skhêma, morphè ou eidos -, tendo significados distintos:
skhêma (…) define-se como uma “forma” fixa, realizada, possuída de
alguma forma como um objecto. Pelo contrário, (…) rhuthmos designa
a forma no instante em que ela é assumida pelo que se está a mover,
móvel, fluido (…). É a forma improvisada, momentânea, modificável.
(Benveniste, 1966, p.333)
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À volta do primeiro eixo gravitam as definições de ritmo de autores como Schmarsow e Riegl, e à volta
do segundo nomes como Jaques-Dalcroze ou Rodolf Laban, como abordado anteriormente.
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Sobre os usos da noção de ritmo na Antiguidade, tanto grega como latina, ver Michon (2017).
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Com a sua análise, Benveniste mostra que a palavra rhuthmos se refere a uma
categoria fundamental da representação do mundo na Grécia antiga, chamando a atenção
para o facto de rhein ser um predicado essencial da natureza das coisas, na filosofia jónica
de Heráclito, mas também de Demócrito, para quem tudo o que existe são átomos e o que
varia são as suas configurações momentâneas, isto é, a maneira particular e provisória de
fluir. Diz Benveniste:
A escolha de um derivado de rhein para expressar essa modalidade
específica da “forma” das coisas é característica da filosofia que a
inspira; é uma representação do universo onde as configurações
particulares do movimento se definem como “fluxos” [fluements].
(Benveniste, 1966, p.333)

O que permite a Benveniste entender a especificidade da palavra rhuthmos, por
oposição a outras usadas para designar forma, é uma mudança da análise lexical para uma
análise etimológica e morfológica. Essa análise permitiu-lhe “introduzir uma ideia
revolucionária”, como adjetivai Michon (2017, p.16): a de que o sufixo (th)mos associado
ao verbo rhein - fluir - não indica uma modalidade particular de fluir cumprida, mas a
modalidade particular desse cumprimento. Deste modo, rhuthmos não remete apenas para
a configuração momentânea de qualquer coisa móvel, remete também para a maneira
particular de fluir de um fenómeno móvel, isto é, nomeia uma forma tal como se apresenta
aos olhos do observador, no momento e movimento particular com que se dá essa forma.
A pergunta de Benveniste é como é que o conceito de forma como configuração
momentânea e observada no momento do seu fluir, que marcava o paradigma rítmico do
séc. V A.P., foi esquecida em detrimento de uma definição actual dominante que associa
ritmo à periodicidade, ao número e à fixidez. Uma das razões é o uso indiferenciado por
autores gregos de skhêma, morphè ou eidos - que se referem a formas fixas, realidades
imóveis e fenómenos periódicos -, e a sua sistemática e indiscriminada tradução a partir
do grego como “forma”, obscurecendo gradualmente os primeiros usos da palavra
rhuthmos. Outra razão, e a principal, deve-se a Platão e aos usos que começou a fazer da
noção de ritmo. A análise de vários textos platónicos (Benveniste, 1966; Michon, 2017)
revela novos sentidos de ritmo que “ofuscaram o significado anterior e tornaram-no muito
difícil de recuperar” (Michon, 2017, p.33). Nesses textos, o ritmo surge sobretudo
associado à “forma do movimento que o corpo humano assume na dança, e a disposição
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das figuras em que esse movimento se dá” (Benveniste, 1966, p.334), sendo que essa
forma é agora determinada por uma medição38.
Ritmo, desde Platão, passa então a denominar “a ordem no movimento, o processo
de conformação harmoniosa das atitudes corporais combinado com um metro”
(Benveniste, 1966, p.334-335). Platão passa a associar o ritmo aos gestos humanos. Por
isso, tantas vezes se diz ritmo da repetição em intervalos de tempo regulares de um ou
vários elementos; em geral, é a esta repetição que se chama ritmo nos mais diversos
campos, da fisiologia à física, da economia à astronomia, mas também na arte: “(…) em
música, muitas vezes se chama ritmo à velocidade do compasso, em poesia ao número de
sílabas que há entre os acentos gramaticais, inclusive na arquitectura a uma série de
colunas separadas por distancias iguais ou num quadro a figuras que se repetem
regularmente” (Barretta et al, 2013, p.32). Na arquitectura, não será por acaso que em
grego moderno se usa a palavra ritmo para designar o que em português chamamos
“ordem” jónica, dórica e coríntia. Platão transforma profundamente o conceito de
rhuthmos e marca a emergência de um segundo paradigma do ritmo, na primeira metade
do séc. IV A.P., que vai determinar o entendimento do ritmo por séculos:
Ao subjugar rhuthmos ao métron aritmético, [Platão] reforçou a sua
doutrina das Formas contra a anterior que estava baseada em formas
improvisadas e temporárias ou modos variáveis de fluir. O aparente
devir caótico, a duração múltipla e modificável, poderiam assim ser
divididas regularmente em séries de tempos alternados e relacionados
com uma medida comum determinada por uma matemática simplista e
por uma astronomia naive, baseadas respectivamente em séries de
números racionais e na revolução divina, circular e perfeita dos corpos
celestiais. (Michon, 2017, p.344)

Um terceiro paradigma é atribuído a Aristóteles, surgido na segunda metade do
séc. IV A.P., e que vai marcar indelevelmente o entendimento do ritmo na poesia (ou o
ritmo poético) ao postular que o ritmo não se refere apenas à ordem das palavras, mas
implica todos os aspectos do discurso: “léxico, sintaxe, quantidade de sílabas, acentuação,
ecos, voz, pronúncia, tom, tempo, e até gestos” (Michon, 2017, p.345). Este novo
entendimento do ritmo da poesia vai influenciar autores centrais no estudo do ritmo

No original: “forme du mouvement que le corps humain accomplis dans la danse, et a les dispositions
des figures en lesquelles ce mouvement se résout.”
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poético, nomeadamente Henri Meschonnic, mas também o ritmo na arte, designadamente
Giorgio Agamben, como abordado previamente. A interpretação proposta por Benveniste
não é unânime, sendo criticado por autores como Michel Serres (2018), por seu turno
criticado por Michon (2017, p.18-33), que acusa o linguista de não ter dado atenção à
dimensão da experiência do ritmo, tendo-se ficado por uma análise abstracta, o que o
impediria de ver “a realidade” do ritmo. Diz Serres que Demócrito viu o ritmo onde ele
está, Benveniste não.
Para esta investigação, seguindo a proposta de regressar a uma concepção préplatónica de ritmo - de investigadores como Meschonnic (1982), Pierre Sauvanet (1996)
ou Pascal Michon (2005) -, entendo ritmo como uma configuração momentânea de um
fluxo em constante circulação, mas também a própria chegada a essa configuração, no
momento em que ocorre. Ritmo é, neste seguimento, uma realidade dinâmica observada
no momento do seu fluir, assim como também se refere à forma / maneira desse
dinamismo em si. Uma análise do ritmo deverá, por conseguinte, ser uma análise do
rhuthmos.
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II
DA RITMANÁLISE À RUTMANÁLISE
“Analisar o ritmo numa temporalidade viva”

Percorremos os diferentes estudos sobre o ritmo e a sua análise, na passagem do
séc. XIX para o séc. XX, com o intuito de cartografar o campo desta investigação sobre
o lugar do ritmo e da sua análise na compreensão da arte e da organização social.
Diagnosticámos um interesse vigoroso no conceito de ritmo, na experimentação e
teorização sobre o tema, e distintas traduções concretas, numa ampla variedade de
situações, desde sociais, psicológicas, políticas, pedagógicas, culturais e artísticas. O
ritmo assumiu o estatuto de “intérprete geral da modernidade” e das transformações que
caracterizaram esse período - cujo entendimento está ainda hoje em disputa -, não apenas
porque surgia como a noção a partir da qual se poderia estudar e compreender essas
transformações resultantes sobretudo do desenvolvimento científico, tecnológico, de
comunicação e dos mercados capitalistas, mas surgia também como intérprete geral da
modernidade porque se apresentava como o veículo privilegiado para transformações que
se queriam implementar.
Essas transformações relacionavam-se sobretudo com a gestão produtiva do
trabalho, com vista à criação de um sistema de organização científica do trabalho, e com
o desenvolvimento de uma nova “engenharia social”, com novos estilos de vida e
coreografias do quotidiano. As mudanças inerentes ao novo projecto social, económico e
político foram experimentadas em grande medida na área artística. A educação rítmica
era tida como fundamental para formar e transformar a percepção, com vista à criação da
nova e almejada comunidade. O cinema não só não é excepção nesta medialidade, como
se verifica uma aliança particular entre a ciência, os estudos sobre o ritmo, e o gesto
cinematográfico, na medida em que ambos coincidiam na investigação e experimentação
baseada na divisão do tempo em secções e em sequências, bem como na procura do
movimento do tempo.
A arte e os artistas assumiam-se, deste modo, como os intermediários
privilegiados entre o mundo moderno tido como degradado e a vida desejada. O ritmo
artístico e o ritmo social estão, por conseguinte, intimamente relacionados, assumindo-se
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a arte, os seus estudos, e as práticas do ritmo e do movimento, como veículos para a
implementação de projectos sociais, económicos e políticos. Apesar da imensa produção
sobre o ritmo, a sua definição é incerta, na passagem do séc. XIX para o XX, tal como
hoje, e varia segundo múltiplos critérios, como já referido. Apesar disso, é possível
identificar dois eixos em torno dos quais gravitam as diferentes perspectivas: a platónica
que entende o ritmo como ordem do movimento na música e na dança; e a pré-platónica,
segundo a qual o ritmo é a configuração momentânea de um fluxo em constante
circulação, bem como a própria chegada a essa configuração, observada no momento em
que ocorre. Esta investigação partilha o projecto de um regresso à concepção préplatónica do ritmo e da elaboração de uma metodologia de análise descentrada da métrica
e da repetição.
Vários autores identificaram um período de refracção do interesse no ritmo e o
seu reaparecimento nos anos de 1970, período em que emergem duas constelações
teóricas, uma de inspiração crítica e outra de inspiração fenomenológica. A ritmanálise
de Henri Lefebvre, embora partilhando elementos que o enquadram tanto na primeira
como na segunda constelação, não se satisfaz em nenhuma delas. Esta pluralidade, em
alguns casos caracterizada como ambiguidade e como falta de sistematização da
metodologia, é a meu ver um sintoma da sua potencialidade, das múltiplas vias e
aproximações conceptuais e práticas que propicia.
Pelo seu carácter polifónico e crítico - na medida em que convoca diferentes
disciplinas científicas e artísticas, reforça a corporalidade, o sensível e a experimentação
como elementos integrantes e fundamentais de uma investigação -, a ritmanálise
configurou-se como a metodologia privilegiada para esta investigação sobre o ritmo na
arte e a sua relação com os ritmos sociais e políticos. Simultaneamente, e dado o carácter
de esboço e de projecto da metodologia que Lefebvre celebrizou, tornou-se fundamental
colocar em diálogo a metodologia com outras teorizações e, desde logo, ensaiar traduções
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concretas da teoria, no terreno39. Na medida em que o que nos deixou Lefebvre foram
apenas orientações, a compreensão teórica da sua proposta exige a prática da ritmanálise
e essas práticas reconfiguram teoricamente a metodologia. Nesta secção, abordo a
teorização da ritmanálise, de Lefebvre a Lúcio Pinheiro dos Santos, e desenvolvo
aproximações ao seu uso em contexto prático, na cidade de Buenos Aires.

5. A Ritmanálise
5.1. A Ritmanálise segundo Henri Lefebvre

A proposta de ritmanálise do filósofo francês Henri Lefebvre é sobretudo dada a
conhecer no livro póstumo Eléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance
des rythmes (1992) e traduzido para inglês sob o nome Rhythmanalysis. Space, Time and
Everyday Life (2004). Este livro é uma colecção de capítulos cuja organização não é
linear, tratando-se de fragmentos de um projecto inacabado. O projecto de ritmanálise de
Lefebvre é, no entanto, anterior a esta obra, aparecendo explicitamente em diferentes
ocasiões: no segundo e terceiro volumes de Critique de la vie quotidienne, de 1961 e 1981
respectivamente, em La Production de l’espace, de 1974, e em dois artigos em co-autoria
com Catherine Régulier, com quem Lefebvre era casado, “Le projet rythmanalytique”, de
1985, e “Essai de rythmanalyse des villes méditerranéennes”, de 1986, ambos incluídos,
na sua versão inglesa, em Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday Life.
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No que se refere às teorias sobre o ritmo que coloquei em diálogo com a ritmanálise, com vista a
desenvolvê-la, e das quais dei conta na primeira secção, é de destacar o entendimento de Deleuze e de
Guattari de que o ritmo é a resposta dos milieux às constantes ameaças do caos para que se dissolvam e
para os obrigar a encontrar uma organização mais resistente e nova. Os autores consideram que existem
fluxos de partículas em constante movimento, em distintas direcções, intensidades e velocidades cuja
captura momentânea as aprisiona numa determinada configuração momentânea que sofre pressões do Caos,
para que voltem a estar em circulação e adquiram novas configurações. Neste sentido, o entendimento de
Deleuze e Guattari enquadra-se no eixo pré-platónico do ritmo. Por outro lado, o entendimento que
Agamben tem de ritmo, especificamente na sua relação com a arte, a par da sua conceptualização do cinema
como sendo feito de gestos e não de imagens, tornaram-se fundamentais para uma ritmanálise e para a
hipótese central desta tese, a de que o cinema, como outras artes, é um gesto de travessia e de contacto com
o ritmo vital que sobrevive e se configura momentaneamente em diferentes formas artísticas. Recordemos
que para Agamben, o ritmo é o princípio da presença que abre e mantém a obra de arte no seu espaço
original, tendo a dupla habilidade de laceração e de detenção do fluxo, subtraindo-nos tanto à sucessão
incessante dos instantes como sendo a marca da presença do atemporal no tempo. Perante uma obra de arte,
essa remissão para um outro tempo mais original é um movimento de ekstasis, noção que acompanha a de
travessia, como veremos na secção que se segue.
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As palavras “elementos” e “projecto” são reveladoras do carácter de esboço da
proposta de Lefebvre, apesar da sua ambição explícita, na abertura do livro, de criar um
novo campo do conhecimento e fundar uma ciência. A ritmanálise tem, por isso, vindo a
ser entendida mais como uma orientação ou como uma disposição de investigação, mais
do que como um método sistematizado. Se, por um lado, esta ausência de sistematização
é um obstáculo, por outro ela revela-se também uma potência por permitir distintas
aproximações. A geografia é exemplo disso, sendo uma das áreas onde mais se tem
explorado diferentes formas de operacionalização da metodologia da ritmanálise,
nomeadamente nos estudos da mobilidade - caminhar, dançar, viajar em ferry, de carro,
de autocarro, ciclismo, etc. -, mas também nos estudos do espaço - relativos à vida urbana,
às rotinas e à ocupação do espaço público. A ritmanálise tem ainda sido usada para
analisar processos socioeconómicos (Lyon, 2016, p.4).
A proposta de ritmanálise, não sendo como vimos um método sistematizado, não
deixa, no entanto, de avançar pistas concretas para a sua aplicação. Lefebvre vai
desvelando a sua proposta ao longo de sete capítulos que apresentam, cada um, uma
dimensão da metodologia. Claire Revol, autora de uma tese de doutoramento sobre a
ritmanálise em Lefebvre, intitulada La rythmanalyse chez Henri Lefebvre (1901-1991):
contribution à une poétique urbaine, publicada em 2015, chama a atenção para a forma
pouco convencional como Lefebvre apresenta a sua proposta, menos a partir de uma
definição de ritmanálise e mais a partir da descrição do ritmanalista, isto é, do agente que
praticará esta nova ciência. A ritmanálise é, por isso, indissociável do seu agente e da
experiência sensível do ritmanalista, pelo que se pode dizer da ritmanálise que é “uma
ciência experimental” (Revol, 2015, p.23).
Esta afirmação é partilhada por outros especialistas do ritmo como Paul Fraisse,
autor de Psychologie du rythme, publicado em 1974, que nos diz que o ritmo é
percepcionado e criado, em simultâneo. Para Fraisse (1976), o ritmo não está na obra de
arte, nem em quem a experiencia. É a acção do espectador que, em relação com a obra,
constrói a experiência rítmica, sendo aquele que percebe o ritmo também aquele que o
cria40. O corpo do ritmanalista aparece, assim, como sendo fundamental para o
desenvolvimento da ritmanálise, sendo este um corpo que pensa e sente, não em abstracto,
mas numa temporalidade viva. Este corpo relaciona-se com o seu entorno, prolonga-se
no espaço em camadas e escalas sucessivas - na rua, no quarteirão, no bairro, na cidade,
40

Lefebvre explicita que os ritmos que se analisam são próprios de um território, mas também são os que
aparecem na relação do indivíduo com esse território.
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no cosmos, sendo, portanto, o ponto de contacto entre diferentes ritmos, onde natural e
social se integram. O corpo do ritmanalista não é, no entanto, somente o médium da
ritmanálise que regista as observações e sensações; este corpo é também “objecto” da
ritmanálise, já que deve transformar tais observações e sensações em presença: “o gesto
rítmico integra estas coisas - este muro, esta mesa, estas árvores - num devir dramático,
num conjunto pleno de sentido, transformando-as já não em coisas, mas em presenças”
(Lefebvre, 2004, p.23). O ritmanalista dá conta desta relação entre presença e presente,
entre os seus ritmos41.
Para Lefebvre (2004), o ritmanalista é uma combinação de diferentes disciplinas,
ele é psicanalista, na medida em que faz da escuta uma ferramenta fundamental; ele é
poeta porque performa uma acção verbal que tem uma dimensão estética; ele combina
metodologias da sociologia, da antropologia, segue as pistas da etnologia, da biologia ou
da física. Esta combinação é o que permite ao ritmanalista escutar as temporalidades e as
disrupções rítmicas em que se desenvolvem as actividades humanas e não-humanas, ouvir
os desejos e as paixões inconscientes - as suas, de quem o rodeia, a relação entre elas. Na
medida em que toca e transforma aquilo que observa, o ritmanalista é um empirista, mas
também um poeta ou um artista cuja acção tem uma marca estética, “reinstaurando o
sensível nas consciências e o seu pensamento” e contribuindo assim para a
“transformação revolucionária deste mundo e sociedade em declínio” (Lefebvre, 2004,
p.26), sendo essa sociedade a moderna. Claire Revol (2015) sugere que o fio condutor do
pensamento de Lefebvre é esta crítica à sociedade moderna que o filósofo foi elaborando,
assente numa perspectiva marxista.
Em Critique de la vie quotidienne. De la modernité au modernisme (1981),
Lefebvre sugere que há uma passagem da modernidade ao modernismo, sendo que o que
unifica esses períodos é a vida quotidiana. Desta postulação, o que é fundamental é o
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A atenção à presença e ao presente enquadra a ritmanálise, para várias das suas estudiosas como Claire
Revol e Yi Chen, na tradição fenomenológica, o que Lefebvre recusava parcialmente por entender que a
fenomenologia é incapaz de observar os ritmos como a ritmanálise. Ademais, para Lefebvre a
fenomenologia ocupa-se das coisas, sendo que o ritmanalista quer e deve evitar, precisamente, a
objectivação dos ritmos, a sua caracterização como coisas. Pelo contrário, cabe-lhe qualificar os ritmos e
entender o que revelam do tempo, do espaço e da energia, essa tríade tão presente na proposta de Lefebvre.
Revol encontra a diferença entre fenomenologia e a ritmanálise no facto de que a segunda tem um carácter
dialéctico que implica três termos, ao contrário da análise usualmente binária da fenomenologia (Revol,
2011). Yi Chen (2015), autora de uma tese de doutoramento sobre a ritmanálise de Lefebvre, publicada tal
como a de Revol em 2015, é mais categórica no enquadramento da ritmanálise na fenomenologia. Chen
encontra vários pontos em comum entre fenomenologia e ritmanálise: 1) são ambas formas de investigação
mais centradas no “como” do que n’ “o quê”; 2) nenhuma está confinada a categorias disciplinares; 3)
fazem ambas caducar as distinções entre sujeito e objecto; e 4) reinstalam a experiência sensível no centro
das operações de análise do ritmo e dos fenómenos.
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facto de a vida quotidiana, especialmente a rotina diária, ser entendida como via de
dissimulação das transformações que estão a ocorrer (ao que se juntam outros elementos
de continuidade como a família ou as identidades). Sob a capa da aparente continuidade
- que a repetição sugere - uma nova ordem configura o quotidiano e os seus ritmos. A
descontinuidade e as disrupções que vão sendo introduzidas, e a que se chama crise, são
tidas como excepção, vão assumindo o lugar de uma crise contínua, de tal modo que essa
palavra se torna inadequada. A ideia comum de que a crise é algo não permanente, e de
que o crescimento irá regressar, dissimula a nova ordem que está a ser estabelecida,
tornando-se um modo de existência das sociedades modernas, afirma Lefebvre (Cf.
Revol, 2011, p.134). O autor defende que nas sociedades modernas, o que o ritmanalista
deve analisar é o tempo e o espaço dos mercados, o ritmo do capital, a organização
quotidiana que a sociedade industrial e a modernidade determinam e não apenas o ritmo
do trabalho42.
A descrição dos ritmos não é, como tal, unicamente subjectiva, sendo posta em
diálogo com a alienação e a apropriação, o que “responde ao projecto mais geral de
Lefebvre de transformar a vida e descrever os mecanismos de alienação, na sua forma
concreta da abstração (homogeneidade - fragmentação - hierarquização)”, como
identifica Revol (2015, p.211). Lefebvre afirma que, “objectivamente, para haver
mudança, um grupo social, uma classe ou uma casta deve intervir no sentido de imprimir
um ritmo numa era, seja pela força ou de uma forma insinuada” (Lefebvre, 2004, p.15).
Em termos rítmicos gerais, entende Lefebvre que a organização industrial teve uma
interferência nos processos rítmicos vitais, impondo um ritmo linear e substituindo o
cíclico:
O tempo linear é contínuo e descontínuo. Contínuo: ele começa
absolutamente, cresce de um zero inicial e assim indefinidamente.
Descontínuo: fragmenta-se em tempos parciais alocados a isto ou
àquilo, de acordo com um programa abstrato em relação ao tempo. Isso
interrompe-se indefinidamente. A técnica que desfaz o tempo também
produz o gesto repetitivo, desintegrado e muitas vezes não integrável
num ritmo: gestos de trabalho em cadeia, actos que se iniciam a
qualquer momento e param a qualquer momento. (Cit. por Revol, 2015,
p.224)

Esta afirmação coloca Lefebvre “de fora do marxismo clássico” (Revol, 2015, p.230), mas deixa explícita
a dimensão crítica da sua proposta.
42
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Eis, pois, dois eixos de categorias que a ritmanálise deve ter em conta, a relação
(dialéctica) entre os ritmos cíclicos ou naturais e os ritmos lineares; a relação entre ritmos
contínuos e descontínuos. Havendo ritmos adquiridos, é função do ritmanalista separálos dos naturais, para melhor compreender o processo de fabricação dos ritmos sociais e
adquiridos. Outras categorias que Lefebvre considera que devem ser tidas em conta e
analisadas no que às suas contradições diz respeito são: mecânico e orgânico, descoberta
e criação, quantitativo e qualitativo, diferença e repetição43.
A ritmanálise deve ainda ter em conta a existência de múltiplos ritmos polirritmia - e estudar a relação que estabelecem entre si - caracterizados pela euritmia ou
por arritmia. A união de diferentes ritmos num estado harmonioso e “saudável”, como
lhe chama Lefebvre, é designada de euritmia, ao passo que quando os ritmos são
dissonantes e causam sofrimento ou patologia se utiliza a noção de arritmia. Autores
como Semper definem a euritmia não como a harmonização dos diferentes ritmos, mas a
harmonização com um centro em torno do qual se ordenam os elementos, deslocando o
eixo de análise dos ritmos (Cf. Maldiney, 2016, p.55). Na crítica de Lefebvre à
sobreposição dos ritmos lineares aos ritmos cíclicos está subjacente um apelo ao regresso
à natureza e à “potência das energias cósmicas”. Está também presente um desejo de
totalidade e, portanto, um combate do divórcio entre razão, sentido, sentimento e vontade
(Cit. por Revol, 2015, p.66). A obra de arte é uma via para essa totalidade desejada.
Na medida em que Lefebvre designa o seu projecto como “romântico
revolucionário”, podemos colocá-lo em contacto com as vanguardas artísticas e literárias
e entender que participa da reflexão sobre o processo de urbanização e da procura de uma
metamorfose das formas de vida nas cidades, com criação de espaços-tempo e
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Ainda que não refira Gilles Deleuze (1968), muito provavelmente o pensamento de Lefebvre é neste
ponto enformado pela sua teoria desenvolvida em Différence et répétition. Nesse texto, que é a tese de
doutoramento de Deleuze, a repetição não é uma questão de uma mesma coisa acontecer uma e outra vez,
estando, antes, ligada à produção de variação. Na repetição está o poder (puissance) de transformação e a
possibilidade de reinvenção. O resultado de uma repetição nunca é idêntico ao original, havendo diferença,
mesmo na cópia. A repetição não é, portanto, a representação do idêntico, pelo contrário, traz sempre o
novo e o diferente. Também Jacques Derrida (1977) aborda o novo na repetição, por via da lei da
iterabilidade, segundo a qual cada repetição conduz a um novo evento. Olhar, por exemplo, em momentos
diferentes para a mesma fotografia, implica a repetição, mas de cada vez ocorrem novas significações. Esta
ideia de que a repetição está presente no ritmo, ainda que produza sempre diferença, vai atravessar a
concepção de ritmo de Lefebvre.
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momentos44 que restituam o corpo total na sua relação com o mundo, o que leva Lefebvre
a forjar uma poética da cidade como obra (Cf. Revol, 2015, p.160). Dito de outro modo,
trata-se a ritmanálise de uma prática baseada na dinâmica de apropriação do espaçotempo (conhecer e transformar os ritmos; criar e transformar), ligada à reapropriação do
corpo total (emocional e psicológico)45.
Neste seguimento, e em afinidade com as referidas vanguardas artísticas,
nomeadamente a Internacional Situacionista, a ritmanálise não deve apenas ser
considerada uma metodologia baseada na observação participante, mas uma
experimentação inscrita numa família de práticas, de carácter crítico, ligadas à criação,
designadamente literária, artística, arquitectónica e urbana46. Desenvolver a ritmanálise,
documentar e restituir a sua experiência requer, como tal, meios tradicionalmente
associados à arte, o que liga intimamente esta metodologia ao campo da arte e dos estudos
artísticos.
Entende Lefebvre que a primeira etapa num processo de ritmanálise passa por
experienciar os ritmos abandonando-nos à sua fluidez, para, numa segunda fase,
encontrar uma ordem subjacente aos ritmos, para perceber o que eles revelam do tempo,
do espaço e da energia. Para analisar o ritmo há que, num primeiro momento, “agarrá-lo”
44

Yi Chen (2013) relaciona a ritmanálise com a vida quotidiana, partindo sobretudo da teorização que
Lefebvre faz dos momentos. Para Chen, as bases para o que viria a ser a proposta da ritmanálise já estavam
no conceito de momento. A autora recorre a Rob Shields para explicar o conceito de momentos, em
Lefebvre, entendendo-os como experiências de separação da fluidez do tempo, e como modalidades de
presença que são nada mais que totalidades parciais, pontos de vista que reflectem a totalidade. É o ritmo
que liga os diferentes momentos, sendo que a repetição de um determinado momento é o que facilita o
reconhecimento do ritmo. Neste sentido, a tarefa do ritmanalista é mapear a repetição e diferenciação da
constelação de momentos, e levar a cabo acções que permitam que cada momento se separe da amorfa
confusão conhecida como quotidiano. A identificação da vitalidade dos momentos, manifestada na sua
formação constelar, ajuda a reconhecer um ritmo - a totalidade dos momentos no seu padrão relacional - e
é fundamental para compreender como estruturam o quotidiano (Chen, 2015, p. 36-37). Por conseguinte, o
ritmanalista também está atento à forma como os momentos se ordenam e como ressoam uns nos outros.
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A tese de doutoramento em filosofia, de Revol, articula-se em torno desta premissa em que a ritmanálise
é entendida como poética urbana - de criação de formas e estilos de habitar o urbano -, sendo tanto uma
forma de conhecimento como de criação que procede por práticas experimentais que contribuem para o
enriquecimento da experiência estética do espaço e do tempo urbano. A investigação inscreve-se numa
filosofia do habitar que se define como a relação poética entre o ser humano e o seu território, o seu meio.
Revol apresenta os contributos dos textos de Lefebvre sobre ritmanálise para esta poética do habitar urbano.
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Ao incluir a ritmanálise no prolongamento das práticas da Internacional Situacionista (psicogeografia,
criação de situações e de momentos, détournement, etc.), é possível ver na experimentação um modo de
acção da ritmanálise, de criação de espaços-tempo que concretizam a utopia na experiência, bem como
entender que “a utopia é uma fonte de criação que Lefebvre imagina sob os traços da arquitectura do gozo
(jouissance) e que coincide com a figura do ritmanalista poeta” (Revol, 2015, p.325). As práticas
mencionadas são tanto práticas de si, de transformar a vida quotidiana, as formas de vida, as formas de
actuar, etc. Neste sentido, a ritmanálise tem uma dimensão ética que se funda na transformação das relações
dos indivíduos, das relações que estabelecem entre si e das relações entre estes e o mundo. Sobre
aproximações e distanciamentos entre Lefebvre e Guy Debord, ver Goonewardena (2008).
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e para o poder agarrar há que ser por ele agarrado: “para agarrar um ritmo é necessário
ter sido por ele agarrado; é necessário deixar-se ir, dar-se, abandonar-se à sua duração”47
(Lefebvre, 2004, p.27). Esta dimensão requer um certo tempo e uma determinada imersão
(nesse tempo, mas também numa espacialidade pré-determinada), já que os ritmos não se
descrevem de relance, como determinados objectos, eles devem, pelo contrário, ser
vividos e agarrados pelo conjunto dos sentidos.
A ritmanálise surge, deste modo, como um dispositivo de imersão num quotidiano
determinado, em que simultâneo à entrega aos ritmos, vivemos exteriormente esses
ritmos. Por outras palavras, o ritmanalista habita os quotidianos saindo deles, adoptando
um regime de atenção, de percepção e de acção que o fazem sair dos ritmos habituais ao
mesmo tempo que neles imerge, isto é, os experiencia imediatamente e sem distância.
Esta etapa corresponde também ao treino, educação e exercício que o ritmanalista deve
levar a cabo para modificar a sua percepção do mundo, do tempo e do ambiente, isto é,
para poder sintonizar-se com dimensões rítmicas que escapam às suas grelhas perceptivas
cristalizadas (e por isso excludentes).
Como conseguir este distanciamento e entrega, esta interioridade e exterioridade
simultâneas? Como pensar os ritmos que se interiorizam e exteriorizam em interacção?
Algumas sugestões avançadas conformam um “protocolo” das práticas de ritmanálise
(Revol, 2015, p.370): habitar a fadiga, aproximação sensível e multisensorial ao território,
abandonar uma atitude instrumental que procura tudo subjugar a uma utilidade, a um
objectivo pré-determinado - nem tudo tem de “servir” (ser útil, ser servo de um objectivo),
nem tudo pode ser conhecido e entendido. Uma forma de o ritmanalista se abandonar aos
ritmos, e em consonância com a vertente experimental entre ritmanálise e as vanguardas
artísticas, uma das técnicas usadas poderá ser a deriva, que é assim descrita por Guy
Debord: “a deriva permite associar os elementos do acaso de acordo com os passos e os
encontros, e de fazer desvios (détournements) dos usos habituais.” A deriva permite
valorizar as experiências através da caminhada, sendo a cidade o percurso através dela
(Cf. Revol, 2015, p.138).
Apresentado o ritmanalista e avançadas as categorias para um esboço da
ritmanálise como metodologia, nos primeiros dois capítulos de Rythmanalyse. Space,
time and everyday life (2004), bem como um terceiro capítulo inteiramente dedicado ao
exercício de ritmanálise que Lefebvre desenvolveu a partir da varanda da sua casa, da
No original “(…) to grasp [saisir] a rhythm it is necessary to have been grasped by it; one must let oneself
go, give oneself over, abandon oneself to its duration”.
47
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Rua Rambuteau em Paris, o autor dedica o quarto capítulo ao que chama de adestramento
(dressage). Por adestramento entende Lefebvre a aprendizagem dos gestos que entram na
vida corrente por via da repetição, próprias e partilhadas por uma determinada sociedade,
grupo ou nacionalidade. Não se trata apenas de repetições estereotipadas, mas de gestos
rituais, dado o seu valor con-sagrado, e é este adestramento que “determina a maioria dos
ritmos” (Lefebvre, 2004 p.40), ainda que uma análise dos ritmos do adestramento não
permite a compreensão da totalidade dos ritmos sociais. O modelo retido pela sociedade
actual ocidental e imperialista, afirma Lefebvre (2004, p.41), é o modelo militar, e “é
através dos ritmos que este modelo se estabelece”.
Partindo da concepção de que o corpo espacial não devém social pela sua
introdução num mundo preexistente, sendo antes coincidentemente produto e produtor
(percebendo o que produz e reproduzindo), Lefebvre vai debruçar-se sobre um dos
determinantes e qualificadores do espaço: o gesto, entendido como movimento do corpo
no espaço. Para além disso, vai ainda investigar os ritmos que estão na génese do gesto,
sobretudo através da análise das repetições e dos rituais. Regressamos, deste modo, ao
corpo como vector de análise e criação dos ritmos: os do ritmanalista, estes em relação
aos outros e a sua “forma-ção” em gesto48. Vários autores podem ser aqui convocados
para melhor compreender o lugar do ritmo na mediação destas relações, com destaque
para Marcel Mauss e André Leroi-Gourhan, e a noção de técnica.
Do trabalho de Mauss, destaca-se a noção de técnicas do corpo, mas também a de
sistema social e sobretudo os seus ritmos, para pensar o lugar do ritmo na organização
social e na formação do sujeito individual. No artigo “Techniques of the body”, publicado
em 1934, Mauss (1992) define tais técnicas como as formas pelas quais, de sociedade
para sociedade, o ser humano sabe/aprende a usar o seu corpo. Entende o sociólogo que
os corpos estão submetidos às formas do movimento e do repouso, maneiras de fluir
determinadas socialmente através de técnicas do corpo, definindo o que se pode chamar
de corporalidade. Em qualquer sociedade, afirma Mauss, sabemos, temos de saber e
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Uma vez mais, parece haver uma centralidade conferida ao corpo e à experiência sensível do ritmo que
constitui uma viragem face a uma certa tradição filosófica mais “descorporalizada”. No entanto, esta
centralidade fica-se muitas vezes pela intenção, sem concretizar-se, se tivermos em conta que é a dimensão
visual que tende a dominar a ritmanálise, como dá conta o já referido exercício feito a partir da varanda da
Rue Rambuteau (Lefebvre, 2004). Paola Crespi é uma das investigadoras que tem feito esta crítica,
propondo que se dê atenção e integre as perspectivas práticas dos alemães Laban e Bode, que a autora
traduziu para o inglês. Alguns dos textos que Crespi traduziu, diz a autora numa entrevista (Manghani e
Crespi, 2015), derivam de um entendimento do ritmo como um fenómeno corporal e corporalizado
(embodided phenomenon) e reclamam uma ritmanálise encarnada (fleshy rhythmanalysis).

52

aprendemos o que fazer (com o corpo) em qualquer situação. Partindo da observação de
diversas actividades humanas, como nadar ou caminhar, bem como da actividade de
exércitos militares, Mauss vai afirmar que cada sociedade tem os seus hábitos específicos,
não se tratando de dados “naturais”. A forma de caminhar, por exemplo, não é um produto
puramente individual, resultante de mecanismos quase exclusivamente físicos; antes,
formam uma idiossincrasia social, na medida em que são aprendidos, especialmente por
imitação49. Para o autor, as técnicas corporais, isto é, a montagem fisio-psico-sociológica
do corpo, são acções que envolvem sempre uma dimensão tradicional, na medida em que
não existem técnicas nem transmissão na ausência de tradição50. O que o corpo individual
é, o que é necessário para que se constitua, requer essa montagem das dimensões
fisiológica, psicológica e social colocadas em jogo pelo ritmo.
As sociedades asseguram a sua coesão (não apenas dos gestos, mas também de
valores, por exemplo) fixando regras pelas quais se estabelece a autoridade e a disciplina
de um grupo, que constituem um sistema. Mas este sistema por si só não é suficiente para
dar conta do movimento e da vida da sociedade. Pode-se identificar os segmentos sociais,
o que há de organização neles, como se organizam internamente e depois como se
organizam entre eles, mas uma simples análise combinatória e morfológica não abarca as
dinâmicas sociais. A essa análise é necessário juntar uma outra que é a análise fisiológica,
isto é, uma análise do movimento e da vida da sociedade. Isto subentende que o sistema
social não é apenas um tecido entrelaçado e complexo de pertenças e divisões, mas
sobretudo um tecido sempre a ponto de se constituir, seguindo um ritmo temporal no
decorrer do qual essas pertenças e divisões têm movimentos de relaxação e de tensão.
Mauss estabelece que existem momentos de retração do indivíduo e da família, nas
sociedades arcaicas como nas do seu tempo, e momentos de elevada intensidade onde se
regenera a coesão social através de festas, cerimónias, etc.
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Marcel Jousse, em L'Anthropologie du geste (1974) também fala da aprendizagem de gestos, formas de
efectuar actividades quotidianas e correntes, etc., sublinhando a impregnação rítmica inerente à lógica de
imitação que corresponde à lógica de repetição de que fala Lefebvre.
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Mauss utiliza a seguinte classificação das técnicas corporais: a) divisão sexual das técnicas do corpo; b)
variação das técnicas corporais de acordo com a idade e c) de acordo com a eficiência (isto é, de acordo
com o resultado do sistema de treino de um movimento, em função do seu objectivo); e d) transmissão das
técnicas (formas de treino, imitação, modos de vida, maneiras, etiqueta, etc.). O autor identifica também
técnicas do corpo de acordo com o tempo de vida: técnicas de nascimento e obstetrícia, infância,
adolescência e da vida adulta. Nas técnicas corporais da vida adulta, Mauss foca-se nas técnicas do sono,
acordar, actividade/movimento, cuidado do corpo, técnicas de consumo (como comer e beber), reprodução
e de cuidado das anomalias corporais.
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Nesses períodos de elevada intensidade dão-se trocas, formam-se novas alianças,
renovam-se instituições e tradições são transmitidas. As danças, as cerimónias, a troca de
direitos, de prestações, de bens, etc., contribuem para que os grupos e subgrupos ganhem
força, vida e forma nestes encontros, mas não é apenas a dimensão colectiva e social que
tem nesses encontros a sua vitalidade. É também nas festividades que alguns dos seus
membros mostram como são inspirados e protegidos pelas almas dos ancestrais que
reencarnam. Outros, mais jovens, são iniciados. O indivíduo toma, nas festividades,
consciência emocional de si mesmo e da sua relação com os outros. A personalização é
forte durante estes grandes encontros onde a totalidade social e os indivíduos se
regeneram num processo que as coloca em movimento ao mesmo tempo. A omnipresença
dos ritmos corporais durante estes momentos de concentração social, refere Michon
(2010) na sua leitura de Mauss, revela e reforça a dimensão antropológica do ritmo
maussiano, e já não apenas a dimensão temporal (cíclica) dos ritmos, expressa e
sublinhada na continuidade entre os corpos, os espíritos e as multidões cantantes e
dançantes.
Os momentos festivos não revelam nem articulam somente a dimensão estética,
trata-se sim de formas de ritmar o trabalho, a caminhada, o combate, a dança e o canto.
“A natureza duplamente rítmica da coesão social explica por que a autoridade se expressa
muitas vezes pela dança”, sendo o rei “aquele que faz dançar a sociedade” (Michon, 2015,
p.79). A sociedade constitui assim, não tanto uma totalidade em movimento, mas uma
sociedade que devém totalidade graças ao movimento dos seus constituintes que tem a
sua génese permanente nos movimentos e nos ritmos. A grande lei que assegura a vida é
a lei do ritmo colectivo, da actividade ritmada pelo ser social.
André Leroi-Gourhan (1971) estudou profundamente a relação entre o gesto e os
ritmos, nas suas articulações individual e social, no seu livro Le Geste et la parole,
publicado inicialmente em 1964, e fazendo uma síntese impressionante de mais de 30
anos de investigação em etnologia, arqueologia, paleontologia, tecnologia e arte préhistórica51. Para o autor, os gestos humanos permitem pensar a génese da dimensão social,
da técnica e da linguagem. O principal elemento evolutivo da humanidade e distintivo
dos restantes animais é, para Leroi-Gourhan, a postura erecta e o consequente
achatamento da cara, o retrocesso dos dentes, a dissociação da mão da função locomotiva,
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Retomarei os trabalhos de Leroi-Gourhan adiante, no contexto da análise da arte pré-histórica (secção
III), pelo que neste ponto detenho-me na sua teorização do gesto e do ritmo.
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libertando-a para actividades técnicas que não se encontram no mundo animal. Como tal,
o foco evolutivo é a configuração anatómica, a mobilidade, e não no desenvolvimento
cerebral, a inteligência. As origens do humano não estão num primata, mas dentro do
infinitamente amplo contexto da evolução vertebrada e caracteriza-se por sucessivas
libertações, traduzindo-se em maiores graus de mobilidade e complexificação das
interações com o mundo. A libertação da mão das suas funções locomotivas, para usos
técnicos, precede a cognição, cujo corolário é a linguagem articulada. Desde as origens
que a coluna vertebral, a cara e a mão estão indissociavelmente ligados: a ferramenta está
para a mão como a linguagem está para a cara, sendo ambos polos de um mesmo
dispositivo.
A estética não é um suplemento neste processo evolutivo que a um certo ponto se
junta à evolução humana, a estética é antes uma parte fundamental da dinâmica evolutiva.
Técnica, linguagem e estética são três manifestações fundamentais da qualidade humana,
sobretudo na relação que estabelecem entre si. Ligada às emoções e percepções, a estética
não diz respeito apenas à criação de imagens, mas a tudo o que se relaciona com o estilo
de vida ou a forma como uma colectividade assume e marca formas, valores e ritmos. A
estética está ligada à sensibilidade de forma geral, onde o paladar, o odor e o toque são
tão importantes quanto a visão e a audição; a diferença é que estas últimas são convocadas
em etapas estéticas posteriores, associadas à actividade da mão e da figuração, que
permitem ao humano entrar na dimensão simbólica. A estética é, portanto, fundada nas
actividades quotidianas e fisiológicas, e não na separação entre actividades técnicas,
actividades artísticas e prática social.
A domesticação do espaço e do tempo são, para Leroi-Gourhan, o feito humano
por excelência (mais do que a criação da ferramenta). Ora é nessa dimensão que o papel
do ritmo se sobressai. São os ritmos que criam o espaço e o tempo já que estes não existem
senão na medida em que são materializados num envelope rítmico; eles formam uma
trama sobre a qual se inscreve toda a actividade humana. Os ritmos cíclicos e lineares são
apenas a parte mais visível da apropriação humana do espaço e do tempo (a
calendarização, definição de estações, a arquitectura, etc.). A ritmicidade é a organização
dos elementos no tempo que permite criar um habitat (o símbolo concreto do sistema
social), domesticar o caos e a natureza, ao ritmar as estações, os dias, as distâncias,
horários, etc., que tornam o espaço e o tempo humanizados. A individualização do tempo
é o reflexo da integração progressiva dos indivíduos no superorganismo social. Do tempo
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abstracto depende a evolução e a sobrevivência do grupo social, cuja integração motriz e
intelectual se apoia numa rede rítmica rigorosa, materializada pelo código de integração
e etapas do tempo (como pontualidade dos sacrifícios, por exemplo).
Os gestos são parte integrante desta criação de espaços, uma vez que os espaços
são produzidos por e para esses gestos52. É no período paleolítico superior que o humano
toma verdadeiramente posse do tempo e do espaço, avança Leroi-Gourhan, através dos
símbolos, sendo a linguagem o instrumento principal. Apenas se toma posse total dos
fenómenos na medida em que se pode sobre eles actuar mediante as palavras e construir
uma imagem simbólica para a materializar. Os símbolos, que têm a mesma origem que a
actividade técnica criadora de formas, fazem a mediação entre os indivíduos e o mundo,
integrando-o numa comunidade partilhada. O indivíduo é incorporado num grupo na
medida em que coloca um “uniforme dos gestos, de fórmulas e de rasgos de vestimenta
que assimilam a sua natureza de homo sapiens a uma determinada cultura” (LeroiGourhan, 1971, p.343).
O corpo, para Mauss como para Leroi-Gourhan, é visto como uma montagem
fisio-psico-sociológica, sendo o ritmo aquele que opera a montagem original e completa.
O processo social, por seu turno, é uma montagem de técnicas que determinam as
maneiras de fluir, isto é, como organizam o movente, constituindo idiossincrasias
históricas.

5.2. A ritmanálise de Lúcio Pinheiro dos Santos

A ritmanálise de Lefebvre, sobretudo a partir da publicação em inglês de Eléments
de rythmanalyse, é muitas vezes, e à semelhança do que aconteceu nesta investigação, a
porta de entrada para o estudo do ritmo e da ritmanálise. Sendo o ritmo um conceito
abordado há séculos; dado que existem inúmeras abordagens disciplinares e conceptuais
ao ritmo, sendo que os estudos eram prolíficos na viragem do séc. XIX para o séc. XX,
como vimos na secção anterior, não é muito evidente por que assume a ritmanálise de
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A cidade - a arquitectura - é a forma mais antiga de apropriação do espaço e do tempo, estando a cidade
no coração do cosmos, como demonstra o autor. A cidade é, pois, o elemento fundamental da organização
do universo, sendo a sua medida espacial e temporal, e criando no seu seio uma imagem material do
universo natural que a rodeia.
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Lefebvre um lugar tão central. Rodrigo Sobral Cunha, no seu Filosofia do ritmo
portuguesa, publicado em 2010, sugere uma explicação para esta centralidade atribuída
aos escritos do filósofo francês: “o extraordinário êxito, de escala planetária, deste
modesto sociologismo do ritmo francês, tão inferior à antropologia, à cosmologia ou à
metafísica da original ritmanálise, pode explicar-se em parte pelo potencial energético
irradiante do próprio conceito de ritmanálise” (Cunha, 2010, p.34).
Esta centralidade vê-se na própria ideia de que a “ritmanálise” é uma proposta de
Lefebvre baseada num capítulo com o mesmo nome, no livro La dialetique de la durée,
de Gaston Bachelard (1963), quando há antecedentes que só vagamente são mencionados
pelo filósofo. Não que uma ideia ou proposta necessite de paternidade - e muito menos
uma pátria - para existir, mas porque assim se apaga o contexto em que se produziu
(fundamental também para a sua compreensão crítica). Só vagamente Lefebvre menciona
Bachelard e Lúcio Pinheiro dos Santos. O caminho até Lúcio Pinheiro dos Santos é
sinuoso e tardei dois anos a chegar a ele.
Em Junho de 2016 regressava a Lisboa depois de vários meses em Buenos Aires.
Nesse quase ano e meio, entre várias outras actividades, realizei exercícios de ritmanálise
baseados na proposta de Lefebvre, sobretudo em Buenos Aires53. Depois de estar mais de
um ano a trabalhar e a investigar (com) a proposta de Lefebvre, é em Lisboa que tomo
conhecimento da real dimensão da proposta de Lúcio Pinheiro dos Santos e da sua
centralidade para a ritmanálise. Chegava ao livro de Rodrigo Sobral Cunha e à hipótese,
sugerida pelo autor, de que existe uma filosofia do ritmo portuguesa, surgida com
Leonardo Coimbra e do diálogo estabelecido com Lúcio Pinheiro dos Santos. Sentada à
secretária num quarto na rua da Verónica, para onde fui viver quando regressei a Lisboa
do período de pesquisa em Buenos Aires, leio o seguinte:
Lúcio Alberto Pinheiro dos Santos reconheceu em Leonardo Coimbra,
além da amizade verídica, o melhor intérprete do pensamento
criacionista. Nos antípodas da Primeira Guerra Mundial há-de ter sido,
pois, esse período de superior convívio dos filósofos em Lisboa, no
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O objectivo era, como dei conta na introdução, adentrar-me em ritmos que me eram menos familiares,
não para estudar esses ritmos, mas para, por contraste, poder ver “os meus próprios ritmos
europeus/europeizados”. Sendo o meu corpus de análise filmes do cinema europeu, pensei que era
necessário experienciar “outros” ritmos, de forma a desnaturalizar os “meus”. Sabia que a minha
localização, a minha trajectória de vida e de investigação poderiam conformar uma perspectiva
eurocêntrica. Era, por isso, necessário imergir noutros ritmos, abandonar-me à sua fluidez, como diz o
próprio Lefebvre, para poder, por contraste e/ou comparação, ver e desnaturalizar “os meus próprios
ritmos” e como eles são situados, construídos.
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triénio de 1914 a 1917, durante o qual Lúcio e Leonardo deram aulas
juntos no Liceu Gil Vicente. (Cunha, 2010, p.27)

Levanto os olhos desta leitura e vejo, de novo, a entrada da escola Gil Vicente, do
outro lado da janela. “Aí tens o fantasma da tua tese”. Um ano depois, em 2017, encontrei
um artigo no jornal Público cujo título é “O filósofo fantasma”, sendo dedicado a Lúcio
Pinheiro dos Santos e à investigação, publicada em livro, de Pedro Baptista, em 2010.
Em Março desse mesmo ano, decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
o Ciclo de conferências “A Ritmanálise: Lúcio Pinheiro dos Santos e Gaston Bachelard”,
com apresentação do investigador Pedro Baptista. Vejo, pela primeira vez, o rosto de
Lúcio.
Até chegar ao artigo “A filosofia do ritmo portuguesa: da monadologia rítmica de
Leonardo Coimbra a Lúcio Pinheiro dos Santos”, de Rodrigo Sobral Cunha (2008), Lúcio
Pinheiro dos Santos era, para mim, o nome de um professor de filosofia da Universidade
do Porto, português ou brasileiro, não se sabia bem, em cujos “estudos muito complexos
e variadíssimos” Bachelard (1963, p.129) se tinha então baseado para escrever o capítulo
“Ritmanálise”. O facto de Pinheiro dos Santos residir no Rio de Janeiro, por altura em
que enviou a Bachelard o seu conjunto de ensaios sobre ritmanálise, explica a confusão
de Bachelard (mas não só), de que Pinheiro dos Santos era brasileiro. É através de
Bachelard que sabemos da existência de uma obra “Ritmanálise”, de Pinheiro dos Santos,
editada pela Sociedade de Psicologia e Filosofia do Rio de Janeiro, em 1931.
Pinheiro dos Santos desenvolveu uma fenomenologia rítmica a partir de três
pontos de vista: material, biológico, psicológico. Desses, Bachelard vai centrar-se no
ritmo psicológico, na medida que está interessado “sobretudo nas bases da psicologia da
duração” (Idem, p.130). O filósofo lerá do conjunto de ensaios, apenas o que lhe permitirá
desenvolver a sua tese de que o tempo é essencialmente descontínuo e a duração
dialéctica. Bachelard vai percorrer, portanto, somente o que lhe permite desenvolver a
sua tese de que a duração não é unitária, coesa nem contínua, mas sim fragmentária,
constituída por elementos díspares e construída sobre ondulações e ritmos. Segue o
filósofo afirmando que o tempo é, na sua essência, descontínuo, sendo o instante o
elemento temporal primordial - não existe tempo que não o instante e a consciência desse
instante.
Onde mais podemos perceber a influência de Pinheiro dos Santos é na tese de que
tudo é construído por uma anarquia de vibrações, sendo que toda a matéria existe num
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tempo vibrado (Pinheiro dos Santos fala em vibrações, mas também em radiações).
Mesmo em repouso, a matéria tem energia, na medida em que repousa sobre esse tempo
vibrado. E se é pela vibração que o tempo opera, então, o tempo é sempre dual e não
unitário. A continuidade existe porquanto existe intervenção da consciência e na medida
em que os instantes separados são ligados pela “viscosidade de sentimentos”. Por outras
palavras, o tempo é composto por instantes cuja continuidade é criada pela consciência,
não sendo a continuidade uma característica essencial do tempo. Em L’intuition de
l’instant (1932), Bachelard afirma que os átomos temporais não se podem tocar nem
fundir, daí a inexistência de continuidade. Esta tese opõe-se à de Bergson (1908), a grande
referência filosófica do estudo do tempo, que o entendia como sendo uniforme, sendo que
a acção se dá dentro dessa continuidade temporal.
Esta perspectiva sobre o tempo e a sua des/continuidade tem consequências no
entendimento do humano e do que lhe é “próprio”. Para Bachelard, o ser só toma
consciência de si no instante (presente), sendo o instante o factor de síntese do ser. Já
Bergson entende que o tempo reúne indissoluvelmente o passado e o futuro, ou seja,
entende que existe um desenrolar contínuo entre as acções do ser. A vida é, para
Bachelard, a descontinuidade dos actos, sendo cada decisão e acção instantâneas e
carregadas de originalidade. Bachelard defende ainda que a essência do que se designa
de duração não é apenas descontínua, mas sobretudo dialéctica (daí o título do livro), em
que o repouso tem um papel fundamental. Tendo o capítulo VIII de La dialectique de la
durée sido tão fundamental para Bachelard e para Lefebvre, e sabendo que ele é uma
leitura de ensaios enviados por Lúcio Pinheiro dos Santos, cabe seguir esse nome,
procurar os seus ensaios para lê-los já sem a grelha de interesses de Bachelard.
Pedro Baptista (2010), no referido livro O filósofo fantasma. Lúcio Pinheiro dos
Santos, levou a cabo uma detalhada investigação sobre a vida e obra de Pinheiro dos
Santos, tendo acedido a, e publicado, manuscritos inéditos do filósofo português. Aí,
podemos ver fotografias de Pinheiro dos Santos, manuscritos, epístolas, para além da
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descrição do seu percurso de vida54. No entanto, nem Baptista conseguiu aceder ao
conjunto de ensaios de que fala Bachelard nem confirmar a existência de tal publicação
ou editora chamada “Sociedade de Psicologia e Filosofia do Rio de Janeiro”.
Sobral Cunha afirma claramente que “nenhum ensaio de ritmanálise chegou a ser
publicado”, baseando-se numa carta que se estima de 1936 que Pinheiro dos Santos
enviou a Álvaro Ribeiro, em que Pinheiro dos Santos escreve “[o] trabalho que tenho para
publicar, sobre a “rythmanalyse” (sic), não é obra que encontre editor” (Cunha, 2010,
p.32). Nessa mesma carta, entende-se ser enviado a Álvaro Ribeiro um exemplar de
“rythmanalyse”, actualização e aprofundamento dos cursos que Pinheiro dos Santos deu
em 1929. O trabalho de quase detective de Pedro Baptista já antes tinha sido aberto por
outros investigadores como Joaquim Domingues que, por sua vez, segue as pistas
deixadas por Pinharanda Gomes, n’O Diabo, e Sant’Anna Dionísio no seu artigo
“Obscuro homem da ciência emigrado” (Domingues, 2000, p.31).
Sobral Cunha propõe uma versão dos acontecimentos: existiam dois exemplares
de dois volumes, com o título Ritmanálise, de Pinheiro dos Santos. Um dos (pares dos)
exemplares teria sido enviado para Bachelard (o que sabemos ter acontecido), mas nunca
encontrado no seu espólio, “como tampouco nos de Leonardo Coimbra, José Marinho e
Álvaro Ribeiro, conhecedores de diversas formulações do texto da ritmanálise” (Cunha,
2010a, p.14); o outro exemplar terá sido queimado pela viúva de Pinheiro dos Santos,
Maria Correia da Costa: “[f]oi, pois, ao ritmo da catástrofe que a viúva do desassombrado
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Baptista resume assim o percurso de Pinheiro dos Santos - filósofo, professor, deputado, resistente e
exilado político -, no texto de apresentação de um Ciclo de Conferências no Porto, cuja explanação
encontramos no seu livro. A citação é longa, mas relevante na sua totalidade: “O pensamento filosófico e
a personalidade de Lúcio Pinheiro dos Santos (1889-1950) é das mais curiosas, interessantes, mas também
enigmáticas, de todo o panorama intelectual da primeira metade do Século XX em Portugal. Com formação
de base em matemática e física, viajante intelectual por Mons e Paris, frequentando os cursos de Bergson
das sextas na Sorbona [no livro O filósofo fantasma, Baptista diz que os cursos são no Collège de France]
por volta de 1912 e 13, ao mesmo tempo que Gaston Bachelard, combatente em Lisboa contra a ditadura
de Pimenta de Castro de 1915, Professor no Liceu Gil Vicente, na capital, onde conheceu Leonardo
Coimbra com quem desenvolveu grande cumplicidade no desenvolvimento filosófico das bases do
pensamento criacionista, colaborador então da Atlântida em temas literários, filosóficos e pedagógicos,
exilado do sidonismo para o Brasil no findar de 1917, chamado por Leonardo enquanto ministro, em 1919,
para conjuntamente com Newton de Macedo reformar todo o ensino superior da filosofia, num projecto de
modernização e europeização radical do ensino da filosofia fossilizado nos resquícios da defunta Faculdade
de Teologia, o bracarense Lúcio Alberto Pinheiro dos Santos, acaba por ingressar, com Newton, nos
quadros da novel FLUP em 1919, mas, ao contrário do seu companheiro, nunca exerceu efectivamente o
lugar, tendo sido deputado por duas vezes ao Congresso, acabando, pela segunda vez, por seguir para a
Índia em Comissão de Serviço no âmbito da Instrução. A seguir ao 28 de Maio de 1926, entrou de imediato
em ruptura com a Ditadura e, tendo regressado à FLUP, após a revolução portuense derrotada de 3 de
Fevereiro de 1927, exilou-se de novo no Brasil.”, [Em linha] https://bit.ly/2YMchhK (Última consulta 1 de
Julho de 2019).
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ritmanalista luso-brasileiro entregou alfim o seu espólio ao fogo no jardim em frente da
Imprensa Nacional, pelo final da década de cinquenta” (Idem, p.14). Esta acção terá sido
uma sublimação “da dor e da indignação perante uma sociedade incapaz de reconhecer o
valor dos seus melhores” (Domingues, 2000, p.24).
Sobre a proposta de Cunha, cabe dizer que se trata de defender a existência de
uma filosofia portuguesa do ritmo que corresponde a “um veio do pensamento
criacionista” (Cunha, 20008, p.15), cuja genealogia procura traçar. Noutros momentos
também se refere a uma Filosofia Atlântica do Ritmo (Idem, p.162). Esta associação à
filosofia criacionista é explicitamente assumida por Pinheiro dos Santos, de acordo com
Bachelard: “O Sr. Pinheiro dos Santos firma a sua Ritmanálise na filosofia criacionista”
(Cf. Cunha, 2010, p.109). Uma das ideias centrais dessa filosofia é a liberdade humana
que compreende a actividade perfeita de um “Deus eterno e criador, que, na unidade
plural do seu Mistério pessoal de Amor, faz o acordo do real e do ideal, através da eterna
acção criadora, através da graça da sua presença na iluminação da visão mistérica e
através da redenção cósmica que se consumará na fraternidade universal da Glória
celestial” (Coimbra cit. por Dimas, 2012).
Para Cunha, a filosofia portuguesa do ritmo resulta, em grande parte, do diálogo
estabelecido entre Lúcio Pinheiro dos Santos e Leonardo Coimbra. Cunha identifica e
percorre três momentos da filosofia portuguesa do ritmo. O primeiro diz respeito ao início
da sua formulação na obra de Leonardo Coimbra, a que Cunha chama de ritmontologia,
na medida em que a noção de ritmo é tida “como chave explicativa do Universo” como
“sociedade cósmica de seres” que é (Cunha, 2008, p.162); a diferença de ritmo é o que
introduz a descontinuidade das ligações e, portanto, a diversidade da existência, de acordo
com a hipótese avançada por Coimbra. O segundo momento da filosofia do ritmo
portuguesa é o do seu florescimento no diálogo entre Leonardo Coimbra e Lúcio Pinheiro
dos Santos, sendo que esse diálogo é tanto literal quanto literário e político: eram amigos
e colegas no Liceu Gil Vicente, referiam-se mutuamente nos seus escritos (Pinheiro dos
Santos escreveu uma recensão do livro A Alegria, a Dor e a Graça, de Leonardo Coimbra,
tendo mais tarde dramatizado essa obra) (Cunha, 2010, p.35).
Pinheiro dos Santos, na homenagem aquando da morte de Leonardo Coimbra,
afirma ter sido este o primeiro a compreender, por volta de 1916, a significação filosófica
dos primeiros trabalhos da ritmanálise (Cunha, 2008, p.165). O terceiro momento da
filosofia do ritmo portuguesa seria o período de maturidade com a formalização relativa
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da ritmanálise, na leitura que Bachelard faz de Pinheiro dos Santos e o lugar
epistemológico que vai assumir também na sua obra. Para além da leitura de Bachelard,
contribui para a atenção dada à ritmanálise Pinheiro dos Santos os artigos de três autores.
Sant’Anna Dionísio, em 1950, na Seara Nova; Joaquim Domingues, em Teoremas de
Filosofia, no ano de 2000 e em De Ourique ao Quinto Império – Para uma Filosofia da
Cultura Portuguesa, em 2002; e com Pinharanda Gomes, em O Diabo, em 2000, e na
edição de 2004 do Dicionário de Filosofia Portuguesa (Cunha, 2008, p.168).
Leonardo Coimbra e os seus escritos sobre o ritmo aparecem, assim, como um
dos principais antecedentes da teoria da ritmanálise de Pinheiro dos Santos, sendo
também mencionada a sua afinidade que com as propostas teóricas de Ludwig Klages
(ver secção I), afim ao movimento alemão “reforma de vida”, do início do séc. XX. O
discurso de Cunha coincide, justamente, com alguns dos discursos vitalistas do
movimento de reforma de vida alemão, distinguindo ritmos “bons” de ritmos “maus”,
sendo os maus os ritmos das máquinas, os dos programas que controlam o humano e os
ritmos da repetição automatizada.
A história intrigante dos exemplares desaparecidos e da sua busca infrutífera é de
tal forma sedutora que poderíamos ficar prisioneiros dela. Não esqueçamos, no entanto,
o conteúdo que efectivamente temos de Lúcio Pinheiro dos Santos sobre a ritmanálise. A
partir dos diferentes textos - de Bachelard, dos textos deixados por Pinheiro dos Santos
que se podem encontrar, bem como dos artigos mencionados sobre o filósofo de
pensadores portugueses -, podemos resumir da seguinte forma a proposta de ritmanálise
de Pinheiro dos Santos. Trata-se das bases para um novo paradigma do conhecimento que
se baseia na análise dos fenómenos rítmicos às escalas da matéria, da vida e do espírito.
Sant’Anna Dionísio lê assim a ritmanálise de Pinheiro dos Santos:
Em súmula, o vector essencial do pensamento singular de Lúcio dos
Santos pode dizer-se que deriva, em linha directa, da ideia-crença
primordial do Pitagorismo: a ideia-crença de que o Ser é, na sua mais
íntima substância, figura e número, harmonia e ritmo. Tanto na
legalidade das energias físicas, como no processo vital, como no fluir
do espírito, a chave da explicação de tudo quanto existe e transita não
seria outra senão a lei do ritmo. (Cit. por Cunha, 2010, p.36)

O princípio da física ritmanalítica de Pinheiro dos Santos defende que a matéria e
a radiação existem no ritmo e pelo ritmo, sendo a energia vibratória a energia da
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existência. Por outras palavras, tudo é entendido como estando a vibrar, sendo essa
vibração que se materializa como existência e forma. Não significa que a matéria tenha
uma vibração, mas que a matéria existe porquanto se materializa a vibração. A
regularidade da frequência é, portanto, aquilo que faz a matéria. Podemos ver neste
entendimento uma associação do ritmo à regularidade de um fenómeno e, portanto, à
repetição, sendo este entendimento ainda devedor, de algum modo, da definição
platónica. No campo da biologia, a hipótese de Pinheiro dos Santos sugere que certas
substâncias químicas levam ao organismo um grupo de ritmos e não um conjunto de
qualidades específicas. A assimilação do organismo não é uma troca de substâncias, mas
sim uma troca de energia. Na psicologia, para Pinheiro dos Santos, o diagnóstico e a acção
terapêutica dão-se de ritmo a ritmo: “o homem pode sofrer de uma escravidão a ritmos
inconscientes e confusos que são uma verdadeira falta de estrutura vibratória. Mas ele
pode sobretudo sofrer da consciência da sua infidelidade aos ritmos espirituais elevados”
(Cf. Bachelard, 1963, p.137). A associação do ritmo à vibração também está presente em
Gilles Deleuze e Félix Guattari (1980), autores que defendem não haver vibração que não
seja rítmica (Cf. Gil, 2018, p.219).

5.3. Exercícios de ritmanálise: a forma fragmentária

Como pudemos observar nos pontos anteriores, a ritmanálise tem um carácter de
projecto, de desejo e de ambição que só levemente são concretizadas nas propostas de
Lefebvre ou no limitado material de Pinheiro dos Santos que está disponível. Para
compreender a proposta de ritmanálise e ensaiar contributos para o desenvolvimento da
metodologia e do campo científico que Lefebvre prometeu inaugurar, tornou-se
fundamental praticá-la. Dado o seu carácter experimental, entendi que as práticas de
ritmanálise permitiriam regressar à proposta teórica com novas informações que a
reconfigurariam e, de novo, regressar às práticas de ritmanálise de outro modo, e voltar à
teoria com novas informações, e assim sucessivamente.
Inicialmente, essa prática deu-se em diálogo com filmes de Chantal Akerman,
mas rapidamente se tornou necessário os seus usos em “temporalidades vivas”, como
adjectivou Lefebvre. Não que o cinema não seja ou não tenha uma temporalidade viva,
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mas era necessário seguir as pegadas de Lefebvre e ir para a rua, assim entendi. A questão
que se colocava era então: que rua seria essa? E de que modo se relacionaria com o corpus
desta investigação? As ruas da modernidade dos filmes de Akerman? As ruas da dança
chamada pós-moderna de Rainer? Por outra parte, ia-se tornando mais evidente que para
compreender os ritmos necessitaria desnaturizá-los, para assim aceder às técnicas
envolvidas na sua criação e manutenção; necessitaria, portanto, não apenas mergulhar na
genealogia do ritmo e dos seus estudos, compreendendo os seus contextos de produção,
mas seria necessário confrontar-me com ritmos menos familiares para, por contraste,
melhor sentir/compreender os ritmos que estavam (talvez demasiado) próximos.
Paralelamente, e seguindo a proposta de Lefebvre, era necessário, numa primeira
fase, entregar-me e ser tomada pelos ritmos, para numa segunda fase lhes encontrar uma
ou várias ordens subjacentes. Para poder compreender os ritmos, como vimos, diz
Lefebvre que o ritmanalista necessita treinar-se, educar-se e exercitar-se para modificar a
sua percepção do mundo, do tempo e do ambiente. Entendi que esse treino convocava
uma entrega a ritmos outros, desconhecidos ou menos conhecidos, que me confrontassem
com os ritmos de tal modo enraizados que passam por naturais. Pelo confronto (seja pela
diferença que há na semelhança ou pela semelhança que há no diferente), poderia abrir
possibilidades de transformação da minha percepção. É neste contexto que aparece a
possibilidade e se concretiza um período de investigação em Buenos Aires, não apenas
para trabalhar com uma equipa que estudava o ritmo na dança, mas também aparecia
como terreno para o treino de percepção ritmanalista que Lefebvre afiançava.
Pelo seu carácter de treino, experimental e provisório, às práticas de ritmanálise
(onde se incluem as práticas teóricas) comecei por chamar de “exercícios de ritmanálise”.
Mais tarde, quando conhecidas designações de outros autores que poderia adoptar, por
exemplo a) mais relacionadas com a ideia de experimento/experiência, b) “ritmografia”
(Rodrigues, 2016) ou directamente c) “ritmanálise de”, decido por uma continuidade
dessa ideia de exercícios de ritmanálise. Por um lado, a palavra exercício convoca a ideia
de prática que é, desde logo, relevante sublinhar. Por outro lado, o exercício está
associado à ideia de multiplicidade de vias de entrada para um tópico, de diferentes
exercícios para aproximar e praticar um mesmo tema, etc.
A forma de restituição dos exercícios de ritmanálise assume um papel tão ou mais
importante que o próprio desenvolvimento da metodologia. Como vimos, a expressão
artística e literária parecem ser as que melhor permitem restituir a experiência de
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ritmanálise, o que faz desta uma metodologia particularmente afim aos Estudos
Artísticos. Não obstante, e independentemente da forma escolhida para a restituição da
experiência ou independentemente da forma que a experiência requer para ser restituída,
a ritmanálise é da ordem do fragmentário, rompendo a unidade e a pretensa transparência
do mundo (que desarticula essa transparência como possibilidade), e trazendo ao mesmo
tempo, em cada um deles, esse mesmo mundo. Dito de outro modo, a ritmanálise não
presume nem deseja abarcar a totalidade, nem é da ordem da economia da comunicação.
Da mesma maneira, o texto dessa ritmanálise (que lhe é constitutiva) não procura ser
transparente como se tratasse de uma superfície que transparece e deixa “ver” o mundo55.
A ritmanálise assume a fragmentaridade do mundo, procedendo por recortes espáciotemporais, e expõe-na, sabendo que o mundo, e o “Eu” que escreve sobre esse mundo, é
exposto também no fragmento56.
Como tal, os exercícios que veremos em seguida devem ser lidos na sua afirmação
fragmentária, como recusa da ideia de transparência dos mundos, dos outros desses
mundos, e como recusa da tentativa de colocar inteiramente por extenso esses mundos
aos quais se prestei atenção e onde me submergi. Como afirma Spivak (1988), uma
investigação é uma jornada ao silêncio, sendo a forma fragmentária a que melhor pode
dar conta desses silêncios, da dimensão fragmentária e múltipla do mundo, da
impossibilidade de reduzir o texto a uma história, a uma escrita total e transparente. A
fragmentaridade está também naquele que escreve e não apenas no “objecto” da escrita.
O ritmanalista é interior e exterior aos ritmos que analisa, diz Lefebvre, ele é tocado e
transformado ao tocar os ritmos e ao transformá-los. Podemos, por isso, dizer que ele
abdica de uma certa soberania do “Eu” enquanto princípio de unidade. Não é um “Eu”
único que vive os ritmos e sobre eles escreve, o “Eu” que experiencia não é exactamente
o mesmo “Eu” que escreve, não apenas porque toda a escrita é mediada pela memória,
isto é, marcada por uma cisão deste “Eu” que escreve com o outro “eu” que já foi e não
é mais, mas também porque este “Eu” se desintegra nas relações que estabelece com os
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Texto é aqui entendido no seu sentido lato, incluindo imagens, sons, etc.
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Os fragmentos de ritmanálise que se seguem ganham sentido na relação que estabelecem entre si e,
sobretudo, na relação com o que está ausente, isto é, fora de campo (ekstasis). O carácter fragmentário da
ritmanálise deverá permitir que diferentes fragmentos possam assumir ordens e posições completamente
distintas das assumidas. A organização dos fragmentos, na restituição das ritmanálises, é também ela
rítmica, no sentido em que é uma configuração possível e provisória de elementos em constante
transformação. Elementos de um fragmento poderiam estar noutro fragmento, a ordem de um poderia
assumir o lugar de outro, e assim infinitamente.
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mundos e os seus ritmos. Desmorona-se um “Eu” unitário - na experiência do trabalho de
campo, na análise e na escrita dessa experiência, mas também na experiência de si mesmo
(de mim mesma) porquanto se recorre a uma metodologia experimental.
O fragmento é aqui entendido não como fechado sobre si mesmo, com um sentido
“interno”, mas adquirindo sentido na relação que estabelece entre os diferentes
fragmentos, entre distintas secções e elementos que constituem esta tese, e está ligado à
“mobilidade da investigação, ao pensamento viajante que se cumpre por afirmações
separadas e exigindo essa separação”, como refere Maurice Blanchot (Cit. por Marques,
2013, p.161-162). O fragmento surge, pois, como via possível para escrever os ritmos
analisados e a sua formação é, em si, da ordem rítmica, na medida em que cada fragmento
adquire sentido na relação que estabelece com outros fragmentos, na sua comunicação e
contaminação, nas suas travessias57.

5.3.1. Exercícios de Ritmanálise em Buenos Aires

Fragmento A: o escudo contra uma violência imaginada

Caminho pelas ruas de Buenos Aires. Por agora, ando apenas um par de ruas, de
um bairro cuja localização não me é ainda clara. Dada a amplitude desta cidade, a
orientação espacial é ainda difícil. São os primeiros dias a viver em Buenos Aires, numa
casa no bairro Chacarita, no norte da cidade, e volto sempre a casa antes do pôr do sol toda a gente sabe que a América do Sul é violenta e perigosa, sobretudo para uma mulher
57

Recorro aqui à leitura que Elisabete Marques faz de La Folie du jour, de Blanchot, e ao facto de este se
dar em torno de uma testemunha que tem a visão ferida, por lhe terem sido lançados aos olhos estilhaços
de vidro. Perante a necessidade de restituir os factos, a testemunha resiste, não necessariamente porque essa
é a sua intenção, mas porque é a sua singularidade que se impõe. O que lhe importa é testemunhar “a
experiência de uma obscuridade na luz do dia, a luz opaca, sem estar preocupado com a restituição narrativa,
fidedigna, de fenómenos ou eventos empíricos” (Marques, 2013, p.198-199). O que fere a vista e traz a
experiência da luz opaca são estilhaços de vidro: “os estilhaços de vidro advêm de uma superfície
translúcida, quebrada na sua unidade; os estilhaços de vidro seriam o resultado de uma transparência
quebrada; os fragmentos de transparência cegam parcialmente o narrador, quando lançados aos seus olhos;
a cegueira provocada por esses fragmentos aparentemente translúcidos constituem a possibilidade de ver e
dizer o que não poderia ser visto ou dito, uma luz desconhecida, paradoxalmente opaca ou nebulosa, uma
luz obscura, portanto” (Marques, 2013, p.128). O que traz a luz obscura do mundo é também o que impede
que o vejamos. Os estilhaços de vidro que quebram a transparência, trazem o mundo e ocultam-no no
mesmo movimento.
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(passe, mas pese a ironia). Demoro a sair de casa. Olho para todos os lados da rua, até me
sentir suficientemente segura para sair de casa e fechar a porta atrás de mim. Continuo
pelo passeio com a mesma atenção com que saí: olhares por cima do ombro, paragens
estratégicas a simular a necessidade de tirar alguma coisa da carteira e, assim, ver se quem
vem atrás de mim continua, passando-me ou não. Antes de entrar numa nova rua (e nos
primeiros dias fiz apenas a rua da minha casa e uma outra que me conduzia ao café com
internet), olhava uma, duas, três vezes para ver se estava deserta, para tentar adivinhar se
havia alguma ameaça.
Quando me cruzo com alguém, também pode suceder que às estratégias
mencionadas se junte uma certa verticalidade do corpo. Ao aproximar-se alguém normalmente um alguém masculino -, o meu corpo tornava-se mais vertical, ombros para
trás, o queixo mais erguido que o normal, peito duro e pernas ligeiramente mais abertas
ao caminhar que eram atiradas para a frente. Era como se o meu corpo se quisesse tornar
maior, como se tentasse ocupar mais espaço e dissesse: não tenho medo, este espaço
também é meu, estou pronta para o que for necessário. Pura conversa, eu não caminhava
a caminhada. Os primeiros passos na cidade foram marcados pelo medo ao outro “sul
americano”, uma “fantasia” europeia xenófoba, construída e reforçada durante séculos e
à qual não fui imune (cabe perguntar pelo presente dessa afirmação). De que tinha tanto
medo? Quem era esse outro que imaginava? Era homem, sul americano e violento, e o
que significava isso? De onde vinha? Por que tinha essa ideia e por que apesar de toda a
informação e crítica isso me aparecia nos gestos? Quais as suas consequências? Foi um
dos muitos choques e perguntas que me colocava a estadia em Buenos Aires, um primeiro
confronto para desnaturalizar perspectivas e gestos, os ritmos, que os acompanham
(gestos que os criam, que os mantêm, gestos que daí resultam), como Lefebvre defendia
para a ritmanálise.
Diziam-me que quando passava de uma qualquer língua para o espanhol, aquela
verticalidade que aparecia na rua surgia de novo e imediatamente no meu corpo. O peito
abre e eu cresço, os gestos tornam-se mais duros e mais curtos, a voz torna-se mais grave,
falo mais rápido, apesar de não dominar tanto o idioma. O meu corpo, onde a língua se
inclui, tornou-se o escudo contra uma violência imaginada. Os ritmos a que procurava
entregar-me e captar estavam afastados por uma pré-concepção que funcionavam como
barreira. Estava presa no meu corpo e no que a imaginação tinha feito dele. Os meus
gestos, ainda que rígidos, tensos, angulares e verticais não eram suficientemente
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“pontiagudos” para romper uma barreira real, criada por uma cidade imaginada. Apenas
no café, com a ilusão de estar protegida das ruas que eram sentidas como ameaça, podia
estar atenta aos ritmos para além de mim mesma e da minha projecção de/sobre Buenos
Aires.
Esse medo era aparentemente justificado em determinadas zonas da cidade a que
várias pessoas me advertiram para não ir. Uma dessas zonas é o bairro de Constitución,
outra La Boca, na zona sul da cidade. Essa zona é em geral mais pobre do que o norte da
cidade, com rendas mais baixas e facilidades de arrendamento que atraem pessoas com
menos poder económico e outras mais socialmente marginalizadas (como trabalhadores
sexuais transexuais, por exemplo). Esta divisão entre o norte rico e o sul pobre teve o seu
início no século XX, quando chegavam ao porto de Buenos Aires os soldados da guerra
do Paraguai infectados com a febre amarela. Aqueles que tinham poder económico
puderam deslocar-se para o norte da cidade e aí construir casas, fugindo da epidemia, e
marcando topograficamente as diferenças de classe58.

*

Notas para pensar a ritmanálise. É necessário pensar este “outro” na análise dos
ritmos. É certo que Lefebvre refere a relevância de atender ao que está “fora”, o que não
está no recorte espácio-temporal predefinido para analisar os ritmos, no entanto, é de
questionar esta noção de um fora que tem impactos num dentro, sobretudo a partir da
crítica a essa dicotomia, articulando uma perspectiva de género, classe e etnia. Esta
imobilidade dos primeiros dias reforça a necessidade e a urgência de uma ritmanálise
itinerante. É difícil - impossível? - uma ritmanálise do/a partir do café (como talvez o seja
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Existia uma barreira natural conferida por um pequeno rio que, entretanto, foi entubado e sobre o qual se
construiu. Existem muitos outros pela cidade que tiveram o mesmo tratamento.
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da varanda da Rue Rambuteau, apesar da pertinência desses lugares). “Só se pode pensar
o movimento, movendo”, e não há ritmo sem movimento59.

Fragmento B: de La Boca

Pela boca do Rio de la Plata foi crescendo a Buenos Aires que hoje conhecemos60.
Em La Boca (ou República de La Boca, como é chamado por parte dos seus habitantes),
convivem espacialidades e temporalidades em constante trânsito, não tivesse sido um
porto - e um dos mais importantes da América do Sul - e não estivesse ali uma das maiores
atracções turísticas da cidade. O Caminito, aí localizado, é um dos dez lugares mais
fotografados do mundo, como se apregoa nas visitas guiadas. Levaram-me a conhecê-lo
na minha primeira semana em Buenos Aires. Este exercício de ritmanálise existe em
vários tempos, uma vez que ali regressei várias vezes, numa procura de uma
“permanência intensa no seio das coisas”, dos quais destaco três: 1) o tempo histórico, 2)
o tempo da entrega inicial ao ritmo, 3) o tempo da procura do ritmo. No final da restituição
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Este pensamento regressa noutro momento dos exercícios de ritmanálise. Parte do interesse em fazer um
período de investigação em Buenos Aires tinha que ver com a possibilidade de observar as aulas de dança,
de diferentes técnicas (de dança, mas também técnicas corporais no sentido de Mauss), para a partir daí
reflectir sobre as conceptualizações do ritmo. Entre Outubro e Novembro de 2015, observei diversas aulas
de técnica de Martha Graham, de técnica de Merce Cunningham e de TAP, na Universidade Nacional das
Artes. Depois de várias aulas e de reflexão sobre o que estava a observar, dei-me conta de que havia
elementos que dificilmente entenderia se não participasse nas aulas, isto é, se não dançasse. Decidi, então,
que tinha de dançar e comecei a participar dos workshops da bailarina e filósofa Marie Bardet, cujo livro
Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía (2012) estava a ler. Não só poderia pensar o
movimento desde o movimento, como poderia conceptualizar a experiência, já que a proposta de Bardet é
precisamente a “extensão do domínio do pensar”, conjugando práticas de dança (focando a improvisação)
com práticas de filosofia. Estes workshops foram fundamentais para o desenvolvimento de atitudes e de
gestos que viriam a contribuir para os exercícios de ritmanálise que realizei, na medida em que
desenvolvemos estratégias de atenção que permitiram a simultaneidade da “escuta” e do “fazer” (este
escutar é também táctil, auditivo, tem paladar e refere-se ao contexto em que se desenvolve o movimento
improvisado). Se o corpo é, para Lefebvre, o ponto de contacto de todos os ritmos; se a análise se faz por
contraste com o ritmo do ritmanalista; se a primeira instância de uma ritmanálise passa, para Lefebvre, por
abandonar-se à fluidez dos ritmos, tocar e deixar-se tocar, de modo a treinar-se, exercitar-se e a educar-se
para transformar a própria percepção do mundo, do tempo e do ambiente; se tudo isso caracteriza uma
ritmanálise e coloca o foco na capacidade do ritmanalista escutar os seus ritmos, vivendo ritmos que lhes
são externos, tal exige uma atenção especial que foge, de modo particular, às habituais formas de pensar,
perceber e estar atento. Por outras palavras, o trabalho desenvolvido com Bardet foi fundamental para afinar
a atenção e construir um corpo de ritmanalista que tem a capacidade de estar atento-fazendo, de escutar
enquanto faz, de fazer enquanto presta atenção.
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Desem-boca-dura; parte final do rio que imaginei sempre como a boca do rio, na sua multiplicidade de
receptora (do alimento, do ar…), mas também da emissora (da voz, da palavra).
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deste exercício, apresento algumas imagens do Caminito e dos seus arredores, e em anexo
junto um áudio de uma travessia do mesmo território61.

Primeiro tempo
Pesquisando sobre a história da cidade, um livro de Manuel Mujica Láinez,
Misteriosa Buenos Aires, aparece como referência62. A partir de documentos históricos e
da escrita ficcional, o livro conta a história das origens da cidade, começando em 1536,
ano da primeira fundação da cidade, por Pedro de Mendoza, com a criação do forte de
Santa Maria de los Buenos Aires. A resistência dos Querandíes, então habitantes das
margens do Rio de la Plata, não permitiu a colonização da região e o enviado da coroa
espanhola foi obrigado a desistir, seguindo para Asunción. Passam mais de quatro
décadas quando Juan de Garay funda pela segunda vez a cidade, era o ano de 1580. Uma
primeira fundação que se torna provisória, em que a cidade fundada deixa de existir
enquanto tal, e uma segunda que, seguramente mais violenta e poderosa, consegue enfim

O áudio é um fragmento sonoro (29’16) do Caminito e das ruas que o circundam. É gravado com um
telemóvel em mão, enquanto percorria a pé esses caminhos, a uma velocidade um pouco mais lenta que o
habitual. O percurso começa na paragem de autocarro sobre a Rua Magallanes, por aí continua, até chegar
à Av. General José Garibaldi, onde viro à direita e novamente na Av. General Gregório Araóz de Lamadrid
até entrar pela rua do Caminito. No final, viro à esquerda percorrendo a rua Dr. del Valle Iberlucea até
cruzar novamente a rua General Grgório Araóz de Lamadrid que percorro por 50 metros mais, depois de
voltar à direita. Optei por uma travessia lenta, para que chegassem até ao gravador em mão os sons destes
lugares. Mantive o telemóvel sempre no mesmo ângulo, sem aproximar ou afastar de determinados sons e
sem interagir com quem me interpelava. É um gravador que caminha quase indiferente ao que vai surgindo,
sem seleccionar a que prestar mais ou menos atenção. O áudio não sofreu qualquer tipo de edição.
O áudio não pretende ser uma ilustração sonora do texto, mas sim complementar a descrição verbal e
contribuir para a tese, como no poema do Song of Myself, de Walt Whitman, “Now I will do nothing but
listen, / To accrue what I hear into this song, to let sounds / contribute toward it.”.
O áudio funciona em si como fragmento que pode ser ouvido antes de ler o texto, à medida que se lê ou ser
ouvido no final deste ponto. Outras configurações são também possíveis.
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A forma como cheguei a este livro é paradigmática de uma determinada experiência da cidade e do título
que conta a sua história. Em Janeiro, as bibliotecas públicas estão quase todas fechadas, para férias de
Verão. A biblioteca Miguel Cané, no bairro de Boedo, era uma das poucas abertas e para aí fui trabalhar
durante todo esse mês. Trata-se de uma das bibliotecas onde Borges trabalhou e que inspirou alguns dos
seus contos, sendo que as fotografias nas paredes não o deixam esquecer. “Vais buscar inspiração dos
mestres?”, perguntaram-me quando disse estar ali a trabalhar. Ali está Borges com Maria Kodama, num
balão, acolá está Borges em Istambul; além está Borges num lugar que não consigo identificar; aqui está
Borges. Aqui está Borges. De vez em quando descansava os olhos nessas fotografias, outras na estante de
livros ao meu lado, onde uma lombada captava a minha atenção. Estava escrito Mujica, e de cada vez que
dava por mim a olhar para essa lombada, sorria pensando tratar-se de Pepe Mujica (José Mujica). Mais
tarde, já demasiado cansada para reflexões mais complexas, decido parar as leituras e aproveitar apenas
para procurar online livros sobre a história de Buenos Aires que iria necessitar em breve. Um artigo
menciona vários, mas há um que me desperta mais curiosidade e interesse, por ser uma construção ficcional
a partir de documentos históricos. Chamava-se Misteriosa Buenos Aires, de Mujica, não o Pepe, mas o
autor que habitava aquela lombada que tantas vezes tinha olhado, durante aquele dia.
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instalar-se, não sem apagar da memória o periclitante início e a forte resistência. Nas
origens da cidade, está, por isso, uma existência e uma desistência, um ser e um
desaparecer, um regresso e uma afirmação, um reavivar, ou um fazer viver de novo que
implica uma perda anterior, um desaparecimento63. Há, pois, uma certa espectralidade
originária da cidade de Buenos Aires.
Como porta de entrada para os territórios do Sul, o porto de Buenos Aires tornouse o centro do comércio da região, durante séculos. Como outras cidades portuárias, da
América à Europa, Buenos Aires é uma enorme e singular pegada das múltiplas passagens
que a constituíram. O presente da cidade é a imagem mais visceral do antigamente, para
recorrer às palavras de Walter Benjamin (Cf. Didi-Huberman, 2002). De todas essas
passagens, destacam-se as do final do séc. XIX e início do séc. XX, quando, entre 1862
e 1914, Buenos Aires multiplica por oito a sua população64. A necessidade de povoar a
cidade e atrair mão de obra, levou ao desenvolvimento de políticas de estímulo à
imigração que não mais cessou de aumentar, especialmente durante o séc. XX, em que
Buenos Aires foi o destino em massa de europeus (sobretudo italianos e espanhóis)65. La
Boca, pela proximidade do porto em que desembarcavam, tornou-se o lugar de residência
desses imigrantes, sobretudo nos chamados conventillos, casas grandes com vários
quartos onde viviam, e vivem, inúmeras pessoas de baixos recursos económicos. Alguns
desses conventillos estão no Caminito de La Boca, pintados com cores garridas.
Talvez tenha sido a La Boca, à cidade portuária, que chegou o “vagamundo”
personagem de Misteriosa Buenos Aires66. Fugitivo do amor, desiludido com esse
inimigo que certamente reaparecerá, vagamundo sabe que só lhe restará voltar a partir, “a
andar de novo, a andar, e sempre assim”, em qualquer parte do mundo, com as suas vestes
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Esta tensão dialéctica presente na cidade desde as suas origens está presente também no género com que
se identifica a cidade. Buenos Aires é feminino no título de Mujica Láinez, mas masculina no tango de
Carlos Gardel “Mi querido Buenos Aires”. Sintoma da sua elasticidade identitária e da sua multiplicidade
constitutiva, tanto se pode usar o feminino como o masculino para nos referirmos à cidade.
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Entre 1744 e 1809, o grupo de portugueses constituiu sempre, curiosamente, mais de 50% da população
de estrangeiros, seguido pelo grupo de italianos, sobretudo genoveses (Cf. Reinato, 2012, p.152). Sobre a
história de La Boca ver também Bucich (1970) e Barela (2008).
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Não é por isso de estranhar as tantas similitudes com traços europeus (alimentares, arquitectónicos,
gestuais, etc.), sem esquecer que a arquitectura do início do séc. XX seguia o estilo parisiense de
Haussmann.
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Apresentada no 37º capítulo.
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flutuantes - qual ninfa - e as suas duras mãos viris67. Ele sabe que tem de estar atento ao
sinal que lhe indica ser hora de partir: o reaparecimento do amor “é a ordem da marcha”.
Conta a história que este vagamundo andou por todo o mundo, e viu tantas coisas e tantas
épocas que a sua vida se mede em séculos, cabendo perguntar o que não terá visto68.
Tanto andou, tanto caminhou que confunde as regiões, os anos e os episódios. Teve mil
profissões, uma delas sapateiro em Jerusalém (com tantos passos, como não ser
sapateiro?), quando um homem arrastando uma cruz se apoia à sua porta para descansar,
não sem que o vagamundo o tente obrigar a continuar. O homem não obedece, descansa
e, acto contínuo, condena o vagamundo a caminhar até que ele um dia regressasse para
julgar os mortais.
Vagamundo é um permanentemente deslocado, sempre a ponto de chegar e de
partir, movido pelo amor - “o sinal para partir” - que em cada geografia e tempo assume
formas diferentes, um sobrevivente que algures, neste momento, continua a caminhar. A
pegada que deixa, conta Mujica Láinez, tem a cor púrpura. Púrpura é uma das cores
usadas em cerimónias fúnebres da Igreja Católica e no período da Quaresma. A pegada
tem, pois, a cor da espectralidade: cor de vagamundo que apesar de não ter morrido em
nenhum dos lugares por onde passou e em nenhum dos séculos em que viveu, deixa o
rasto da cor fúnebre e do cadáver em que o sangue deixou de circular.
O desenraizamento é condição do porto, pelo menos à chegada (que tem sempre
presente a possibilidade da partida). Espaço de circulação e de margem, de contradições
e de intercâmbios, de contrastes sociais e de condições laborais flutuantes, de opostos que
entram num equilíbrio instável, o porto é o lugar onde o indivíduo se torna prismático,
como o próprio espaço que o acolhe e rejeita (Dalbosco, 2019). O tango, música que nasce
nas margens (do rio, mas também sociais), encontra no porto a sua poética, a da tristeza
e a da festa reunidas sob a designação melancolia, entendida por Victor Hugo como o
prazer de estar triste (Cf. Dalbosco, 2019). Talvez o vagamundo seja um bailarino de
tango, essa dança que antes de ter letra, era apenas música e coreografia; e dizem os
milongueiros, os bailarinos de milongas, que para aprender a dançar bem tango primeiro
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Regressarei ao tema warburguiano da ninfa, a partir das leituras de Didi-Huberman (2002) e Agamben
(2010).
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Na Sicília conta-se a sua história peculiar; os ingleses compuseram uma música para ele e os flamengos
também lhe escreveram uma música que é como uma queixa doce. Os imaginários populares apregoam a
sua efígie e dão-lhe nomes diferentes, conta Mujica Láinez; em alguns lugares protegem-no, noutros
querem queimá-lo; noutros ainda é um hóspede ilustre recebido por multidões.
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há que aprender a caminhar bem. Quem melhor, então, que aquele que há séculos
atravessa o mundo? O tango de 1926 Caminito (música de Juan de Dios Filiberto) é
inspirado no Caminito de La Boca, mas a sua letra (de Gabino Coria Peñaloza) foi escrita
a propósito do Caminito de Olta, na província La Rioja. Música e letra desencontrados
no caminho que homenageiam, apontando em diferentes direcções, sendo ambos um
caminito e nenhum deles o caminito que diz ser.

Segundo tempo
O Caminito tem tantas pessoas e tanto ruído - tanta intensidade expressiva -, o
perigo de roubo está tão presente que é difícil não querer sair logo dali. Era um domingo
à tarde de Outubro, época primaveril e o sol não estava muito forte. O caminho merece o
seu diminutivo, de tão curto que é e também estreito. Hoje a sua entrada principal é pelo
que então eram tidas como as “costas” do caminho. A entrada antiga é ladeada por um
enorme edifício com motivos marítimos, como acontece com outros prédios da zona (ver
figura 3). Um casal vestido a preceito dança o tango num cenário criado pelo círculo de
turistas curiosos, Maradona espreita de uma varanda, o Papa Francisco de outra, e uma
enorme placa que tem pintado em fileteado (técnica de pintura portenha) a palavra
Caminito debaixo da marca Havanna tem filas de espera para ser fotografada. Mafalda
de Quino, bomboneira do Boca Juniors, folclore e artesanato do norte da Argentina, mate
em toda a parte. Os antigos conventillos transformaram-se em casas-museu cujo conteúdo
é merchandising igual em qualquer uma das lojas, com excepção de uma ou outra de
objectos de artesanato mais caros, cujas lojas são maiores que as restantes. Nada disto é
ainda o Caminito, só a rua ao lado, com a qual o próprio Caminito se confunde (erro que
eu mesma cometi durante muito tempo). Os restaurantes com as suas mesas na rua criam
uma passagem estreita, é por aí que se pode caminhar, não sem desvios constantes de
pessoas que vêm da direita, outras que pararam repentinamente para tirar fotografias,
outras que se detêm a ouvir a música ao vivo de um dos restaurantes, outras ainda que
param para ver um pintor a trabalhar. Atravessei o caminho apressada, julgando que a
atracção daquele lugar eram apenas as cores fortes e garridas das casas de chapa, para me
deter mais no que rodeava esse caminho: o rio, a fábrica abandonada, os motivos de
embarcações nos prédios e as cores dos edifícios (museu Benito Quinquela Martín, uma
escola e o Teatro Municipal da Ribeira).
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Fico a saber, pelo museu colorido e, por isso, chamativo, quem é Quinquela. Atraime mais o metálico da antiga ponte e as gruas que as cores vivas. Quinquela pintava as
paisagens do porto e do trabalho duro que o envolvia. Os seus quadros mostram figuras
masculinas curvadas pelo peso do carvão, fábricas com fumo e barcos coloridos. Não
existia, à época, nenhuma fábrica naquela zona nem existiam barcos que não fossem em
tons escuros. “Quinquela não pintava a paisagem, ele transformava-a”, diz a guia da casamuseu do pintor, mas esta afirmação pode ser levada ao extremo69. Não se sabe bem se
Quinquela foi uma invenção de La Boca ou La Boca uma invenção de Quinquela. Diz-se
que o artista começou a pintar as casas com cores garridas e vivas, ao mesmo tempo que
espalhava a ideia de que se tratava da tinta restante das pinturas de pequenas embarcações.
No entanto, os barcos não tinham, efectivamente, essas cores garridas, a não ser nos seus
quadros. Hoje, uma visita guiada ao Caminito diz que as casas de chapa têm as cores que
podemos ver porque foram pintadas com os materiais que sobravam de pintar os barcos.
O Caminito, essa pequena rua e museu, é de facto uma criação sua, seja ou não
pintada com as cores dos barcos, tratando-se da recuperação de uma via de comboios
abandonada, transformada nos anos de 1950 num museu a céu aberto constituído por
esculturas, murais cerâmicos e gravuras (muitos com motivos portuários) que o próprio
Quinquela seleccionou. O que antes foi um baldio, então completamente degradado, foi
recuperado pelos vizinhos, transformado numa rua pedonal, e que durante anos foi
cenário de peças de teatro.

Terceiro tempo
Desço na paragem do Caminito e imediatamente se sente o odor dos choripanes70.
São quase 13h, o sol está forte e várias pessoas descem na mesma paragem. Desta vez
decido caminhar com atenção, deter-me quando necessário, regressar onde fosse preciso.
No museu Benito Quinquela Martín71, onde o pintor viveu, estão expostas máscaras de
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Ao lado fica o museu privado Proa, sublinhando a dimensão portuária desta geografia.
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Pão com chouriço, comida popular vendida na rua.
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Quinquela Martín (1890-1977) é uma figura particular da cena artística de La Boca. Adoptado por uma
família de imigrantes italianos, Quinquela viveu em La Boca e aí trabalhou na venda de carvão, num espaço
localizado no Caminito, paisagens e gestos que tanto marcaram a sua arte.
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proas de navios desaparecidos72. Quinquela Martín decidiu recuperar essas sobreviventes
dos barcos, sendo dos primeiros a reconhecer valor artístico nesses objectos. Nos finais
do séc. XIX e princípios do séc. XX, os artesãos de La Boca começaram a construir
esculturas a pedido dos donos dos barcos que conservavam a sua função mágica de
protecção, mas no lugar das deusas estavam agora os familiares do marinheiro que, deste
modo, o acompanhavam nas suas travessias. Do segundo andar do museu e do seu terraço,
a vista é outra e a noção do Caminito consequentemente também se transforma, mas tal
não se deve apenas à mudança de ponto de vista, mas sobretudo porque implicou uma
deslocação enquanto processo de conhecimento do Caminito e dos seus ritmos.
Os vestígios ferroviários estão muito presentes no Caminito, resultado de um
evidente esforço por dar a ver o antigo daquele relativamente novo. Fotografias a preto e
branco do porto nos seus primórdios convivem com a fosforescência das cores das chapas,
dos objectos de merchandising. Tudo está organizado para que a nível do olhar
prevaleçam os motivos do Caminito em geral: predominância do colorido (azul, amarelo,
vermelho, verde) e comércio da “argentinidade” baseada nos eixos tango, futebol, religião
e gastronomia (sobretudo carne, doce de leite e mate). A cada passo o Caminito procura
construir-se e manter-se como Caminito numa saturação colorida, ruidosa e vibrante.
Acima do nível dos olhos, vêem-se casas destruídas desabitadas, em tons de
castanho, ou uma mulher idosa à janela do seu quarto, onde roupa seca no estendal.
Convivem, pois, naquela espacialidade, anacronias que remetem tanto para as origens do
porto como para um passado anterior ao Caminito, passado esse de baldios, destruição e
pobreza. Cotejando um antigo conventillo, transformado em lugar de visita aberto ao
público, está um conventillo onde ainda hoje habitam pessoas. Um dos lugares mais
pobres da cidade transformou-se num dos principais centros de turismo da cidade (e do
país) onde continuam a viver pessoas em condições não muito diferentes desse passado
que se procura simultaneamente convocar e distanciar. Nos arredores, que apenas pude
aceder de carro por se considerar demasiado perigoso, perde-se o colorido, mas mantêmse as chapas das casas. Ao lado do Caminito, a menos de 20 metros, a pobreza não é tão
diferente da dos inícios do porto. Do outro lado da linha de comboio onde agora é o
Caminito, onde quase ninguém se atreve a ir, os poucos restaurantes que existem estão
vazios, as ruas quase desertas, e as cores vão-se diluindo em cores ténues e discretas. Esse
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Figuras de madeira de quase dois metros colocadas na parte frontal do barco, quase ao nível das águas:
desusas, animais mitológicos, escudos de armas de navios reparados nos estaleiros de La Boca.
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“fora” (geográfico e económico, mas também “temporal”) do Caminito é o que o define
enquanto percurso singular e atração para estrangeiros e nacionais de outras regiões da
argentina. Apenas desta vez - terceiro tempo, em que regresso para analisar os ritmos consigo ver atentamente as obras de arte do Caminito, tanto as escolhidas por Quinquela
como a dos vendedores de rua que ali expõem, como os azulejos tardios de virgens maria
ali colocados. Pensava que o interesse daquele lugar estava nos conventillos, nas suas
cores, desconhecia que se tratava de um museu criado por Quinquela e muito menos sabia
que o Caminito era somente uma passagem de cerca de 100 metros, sendo as ruas ao seu
redor extensões, desdobramentos desse caminho central.
O trabalho do porto não era apenas objecto da pintura de Quinquela, ele
considerava-se um trabalhador da arte, usando como instrumentos de pintura artefactos
usualmente usados na construção civil. Não era aceite nos círculos da arte estabelecida,
mas teve sempre uma relevância social incontornável, resultado da sua preocupação por
mostrar as produções culturais nascidas no porto, da qual resultam os seus murais, as suas
peças de exterior e o próprio Caminito. Não apenas o Caminito, o museu e a escola por
ele criados têm cores garridas, amarelas, vermelhas, verdes, laranja; também o chão em
frente ao museu está pintado dessas cores, pegadas da passagem de Quinquela por aquele
território. Em frente ao museu, o rio do qual o bairro é boca. A água não se move, o rio
parece mais um espelho oleoso, aqui e ali com garrafas boiando, dejectos à superfície, e
peixes movendo-se. É um dos 10 lugares mais contaminados do mundo, a dois passos de
um dos 10 lugares mais fotografados do mundo.

Segundo primeiro tempo (e último)
Os edifícios que são barcos, presos à terra com desejo de mar; o rio em torno do
qual se desprega o bairro, do qual há que afastar-se, de tão contaminado que está; os
outrora modernos caminhos de ferro, agora marca do antigo; o então baldio transformado
no ponto máximo de atração turística; os conventillos habitados - e só se habita um
conventillo por extrema necessidade - ao lado dos conventillos que fazem do que então
era pobreza, tema de parque de diversões; as cores de Quinquela, o artista popular e
trabalhador da arte, ladeado pelo branco imaculado e novo do Museu da fundação Proa,
o museu do outro lado da rua, ladeado, por sua vez, por uma fábrica abandonada, com
murais anónimos pintados nas suas paredes deterioradas; o tango para exportação,
coreografia aberta ao mundo e para ele produzido, convivendo com as suas raízes de
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arrabal73, de música proibida e secreta que encontrou em La Boca as suas primeiras
orquestras típicas e academias. O fascínio deste lugar tão pequeno e ao mesmo tempo tão
projectado para fora de si mesmo, sempre deslocado, converge nestas suas contradições,
nos seus conflitos em equilíbrio e nas tensões entre múltiplas temporalidades, espaços e
energias que ali concorrem; em polirritmias cujas relações criam uma rede de ténue
equilíbrio, como flutuando sobre as águas do rio, sempre em trânsito.
O Caminito não é apenas um caminho físico que se faz, que requer que o
atravessemos para se revelar, mas é também o caminho que o fez (do barco que chega ao
porto, até aos dias de hoje). A música de tango Caminito é uma homenagem a esse
percurso múltiplo, mas a sua letra canta o desaparecimento do amante abandonado e do
próprio caminho que um dia testemunhou o amor que se foi: “eu a teu lado gostaria de
cair/ e que o tempo nos mate aos dois”. Pegada que afinal o tempo não apagou, como
canta a letra do mesmo tango, o Caminito é a pegada mesma das múltiplas travessias que
o constituíram e a iminência da partida. “Desde que se foi / nunca mais voltou, / seguirei
os seus passos, / Caminito, adeus.”. Talvez do Caminito tenha partido o vagamundo que
ali continuará sempre a chegar.

73

Arrabal é uma palavra-chave do tango, considerando-se que aí nasceu. Trata-se de uma zona fronteiriça,
as margens da cidade (e do rio), associada à “delinquência” e à “má vida” em que a urbe se mistura com o
rural (Cf. Cecconi, 2009, p.52).
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Fig. 1 - Fotograma de vídeo filmado em La Boca, em frente ao Museu Benito Quinquela Martín
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Fig. 2 - Fotografias do Caminito e ruas circundantes
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*

Das aproximações à ritmanálise cujos fragmentos anteriormente apresentei,
sobressaíram dimensões da metodologia que foi necessário reconfigurar. O ponto
seguinte aborda essas reconfigurações, resultantes também de práticas teóricas e não
apenas das práticas da ritmanálise. A secção III aborda o conceito central que emerge dos
exercícios do trabalho de campo, a travessia.

6. A Rutmanálise
6.1. Ritmo, o intérprete da modernidade eurocêntrica

A visão do ritmo como intérprete geral da modernidade, o seu contexto de
emergência e profusão, os seus usos e o fascínio que exercia, e que de algum modo está
a renovar-se, relaciona-se intimamente com a modernidade, como vimos na secção de
abertura deste trabalho. As transformações sociais, económicas e políticas daquele
período, bem como a crescente urbanização, o desenvolvimento tecnológico, dos
transportes e da comunicação, assim como o desenvolvimento do sistema financeiro,
promoveram transformações nos modos de vida assentes na contradição entre a
mobilidade e a necessidade de estabilidade e segurança; entre a facilidade de
comunicação e o isolamento, etc.
Por um lado, estudava-se o ritmo para optimizar os modos de vida cada vez mais
produtivos, ordenados, sem desperdício de energia. Daí surgiram os estudos sobre o
movimento e o ritmo no trabalho. Começava a entender-se que conhecendo bem a
dinâmica da percepção, do movimento e dos ritmos, se podia estimular determinadas
respostas e cadências produtivas, manipular massas em conformidade com determinadas
ideologias, experimentar o regresso a ritmos considerados mais orgânicos e mais felizes.
Daí surgiram os estudos psicológicos e os experimentos artísticos, mais tarde usados por
ideologias fascistas na Europa. Mas é daí que surgem também os estudos do cinema, e o
próprio cinema, na medida em que são uma continuidade tecnológica das ferramentas
usadas em estudos científicos, em especial a cronofotografia e o fonoscópio, e dos seus
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propósitos de monitorização e condicionamento dos movimentos, dos gestos e dos ritmos
humanos. A elasticidade do ritmo, a sua amplitude e o facto de ser um termo vago,
permitiu-lhe ser entendido e adoptado por uma grande multiplicidade de disciplinas como
um termo produtivo, multiplicando os campos interessados em estudá-lo, abordá-lo (e
modulá-lo) e o discurso sobre ele produzido.
A ritmanálise de Lefebvre, já desligada dos seus percursores Bachelard e Pinheiro
dos Santos, insere-se num complexo e amplo trabalho de crítica à sociedade moderna,
sendo que essa crítica é tida por alguns autores como o fio condutor de todo o seu trabalho
(Revol, 2015). A questão que se coloca é, então: sendo a ritmanálise inserida num longo
trabalho de crítica à modernidade e sendo a modernidade uma construção eurocêntrica,
como vários autores descoloniais (Mignolo, Quijano, Dussel, Lugones, etc.) vêm
denunciando, em que medida é que a ritmanálise não terá também um carácter
eurocêntrico? Lefebvre não se esquece de incluir a natureza nas suas análises dialécticas
do capital e do trabalho, como destacam positivamente críticos do eurocentrismo da
modernidade (Coronil, 2000), mas por que vemos ritmanálises sobretudo urbanas? E por
que é tão difícil uma análise do ritmo fora de geografias urbanizadas? Talvez estas não
sejam as perguntas mais adequadas. Reformulando: assumindo que a ritmanálise critica
a modernidade, mas entende a modernidade num quadro eurocêntrico, de que modos se
pode desenvolver uma ritmanálise não eurocêntrica? Antes de avançar com possíveis
respostas, incursemos na crítica à modernidade eurocêntrica.
Vários autores têm denunciado o carácter eurocêntrico da modernidade e incluído
nas suas análises o que os estudiosos europeus têm vindo a secundarizar ou a ignorar.
Uma voz conhecida desse questionamento é do filósofo argentino Enrique Dussel (2000).
O autor entende que existe uma visão eurocêntrica da modernidade, na medida em que
esta é explicada apenas a partir de fenómenos intra-europeus, sendo o seu
desenvolvimento posterior também exclusivamente compreendido com base na Europa,
sem qualquer referência ao resto do mundo. Em vez de um entendimento da modernidade
centrado na Europa, Dussel propõe uma modernidade centrada na história mundial,
residindo o seu início na expansão portuguesa do séc. XV, na chegada ao Extremo Oriente
no séc. XVI e na conquista da América hispânica. Estes eventos colocaram todo o mundo
em relação e iniciaram o que o filósofo designa de História Mundial (sendo a circumnavegação e a volta à Terra, de Magalhães e Elcano, o paradigma da articulação do mundo
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na sua globalidade), devendo a modernidade ser entendida como elemento dessa história
mundial e não exclusivamente centrada nos fenómenos intra-europeus.
Dussel defende que a modernidade se inicia nos finais do séc. XV com o domínio
do Atlântico e que “o séc. XVII é fruto do séc. XVI; Holanda França, Inglaterra são um
desenvolvimento posterior no horizonte aberto por Portugal e Espanha”, o que significa
que “a América Latina entra na modernidade (muito antes da América do Norte) como a
‘outra cara’”, a “dominada, explorada e encoberta” (Dussel, 2000, p.48). Esta perspectiva
coloca o início da modernidade séculos antes do que se convencionou designar como o
seu início; antes do moderno ego cogito, existiu, portanto, o ego conquiro - conquisto,
logo existo. Neste sentido, mais do que falar em modernidade, Dussel propõe um projecto
de trans-modernidade que tenha em conta a sua “empírica mundialização, a organização
de um mundo colonial e o usufruto da vida das suas vítimas, num nível pragmático e
económico”, isto é, um projecto trans-moderno que tenha em conta a alteridade negada
da modernidade (Idem, p.51). Santiago Castro-Gómez (2000), filósofo colombiano,
também considera que há uma persistente negação do vínculo entre a modernidade e o
colonialismo, como se a Europa e a sua história tivessem sido geradas por si mesmas,
sem qualquer relação com outras culturas e sem “interacção colonial da Europa com a
América, Ásia e África, a partir de 1492”74. Tal implicaria que:
para os africanos, asiáticos e latino-americanos o colonialismo não
significou primeiramente destruição e pilhagem, mas sim, o começo de
um tortuoso, mas inevitável caminho em direcção ao desenvolvimento
e modernização (Castro-Gómez, 2000, p.152)

Para os propósitos do projecto moderno, nomeadamente para a acumulação de
capital, era necessário criar um perfil de sujeito que se adaptasse facilmente às exigências
de produção e produtividade. Esse sujeito deveria ser branco, homem, casado,
heterossexual, disciplinado, trabalhador, dono de si mesmo. Para a criação deste sujeito
contribuíram também as ciências e as experiências nos laboratórios humanos (prisões,
hospitais, escolas, psiquiátricos, fábricas e sociedades coloniais). Deste modo, por
contraste - com “o louco”, “o índio”, “o negro”, “o inadaptado”, “o preso”, “o
homossexual”, “o indigente” -, poderiam definir o “homem tipo” que devia ser criado,
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O autor centra-se sobretudo nas implicações desta visão nas ciências sociais, como ideia de que é
necessário civilizar os bárbaros, os subdesenvolvidos sem arte, sem escrita e sem saber.
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mantido, moldado, com vista a impulsionar e a sustentar os processos de acumulação do
capital (Castro-Gómez, 2000, p.156).
A leitura que Lefebvre faz da modernidade é vista, pelo antropólogo venezuelano
Fernando Coronil (2000), como uma excepção à tendência dos estudiosos europeus da
modernidade em esquecer a terra e a natureza na dialéctica capital/trabalho. Coronil
defende que a compreensão do processo de criação de riqueza e de acumulação de capital
deve incluir a relação mutuamente transformadora entre os humanos e o mundo natural
do qual faz parte. O autor sublinha que “a exploração social é inseparável da exploração
natural” e que uma leitura crítica dos processos capitalistas não pode deixar de fora, como
vêm fazendo, a “terra” (Coronil, 2000, p.91). Para além disso, o autor considera que uma
análise do capitalismo não pode ignorar que o trabalho assalariado livre é apenas uma e
a mais visível das modalidades produtivas, existindo outras, nomeadamente o trabalho
não livre nas colónias. O autor sugere que o trabalho reprodutivo das mulheres está para
o trabalho do assalariado europeu como o trabalho nas colónias está para o trabalhador
europeu, devendo ser tidos em conta na dialéctica capital/trabalho e vistos como
confiscações do capital e não como “ofertas” das mulheres ou dos colonizados75.
Outro nome fundamental para a crítica do eurocentrismo no entendimento da
modernidade é Aníbal Quijano (2000; 2009). Para o sociólogo peruano, a modernidade
produziu uma perspectiva de conhecimento específica e um modo de produzir tal
conhecimento que se foram tornando hegemónicas, colonizando e sobrepondo-se a outras
anteriores ou diferentes, tanto na Europa como no resto do mundo76. A essa perspectiva
e ao modo de a produzir chama Quijano de eurocentrismo, apontando quatro elementos
que lhe são fundamentais. Por um lado, a) uma articulação particular entre um dualismo
(pré-capital/capital, não europeu-europeu; primitivo-civilizado, tradicional-moderno,
etc.) e um evolucionismo linear e unidireccional desde um estado de natureza até à
culminação de uma trajectória civilizatória que é a sociedade moderna europeia; b) a
naturalização e a hierarquização das diferenças culturais entre os grupos humanos, por
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Sobre o trabalho reprodutivo e capitalismo, ver por exemplo Silvia Federici (2018).

Destaque-se que esta hegemonia é “resultado de uma intervenção espistemológica que só foi possível
com base na força com que a intervenção política, económica e militar do colonialismo e do capitalismo
modernos se impuseram aos povos e culturas não-ocidentais e não-cristãos” (Santos e Meneses, 2009,
p.10).
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via da sua codificação com a ideia de raça; e a c) colocação numa linha temporal destas
diferenças, de tal modo que o não europeu é sempre visto como passado.
O facto de os europeus ocidentais imaginarem ser a culminação de uma
trajectória civilizatória que se inicia num estado de natureza, levou-os
também a pensar-se como os modernos da humanidade e da sua
história, isto é, como o novo e ao mesmo tempo o mais avançado da
espécie. Mas na medida em que ao mesmo tempo atribuíam ao resto da
espécie a pertença a uma categoria, por natureza inferior e por isso
anterior, isto é, o passado no processo da espécie, os europeus
imaginaram também ser não apenas os portadores exclusivos da
modernidade, mas os seus exclusivos criadores e protagonistas. O
assinalável disso não é o facto de os europeus se imaginarem e
pensarem a si mesmos e ao resto da espécie desse modo - isso não é um
privilégio dos europeus -, mas o facto de terem sido capazes de difundir
e de estabelecer essa perspectiva histórica como hegemónica, dentro do
novo universo intersubjectivo do padrão mundial de poder. (Quijano,
2000, p.212)

A colonialidade do poder é uma das noções centrais na teorização de Quijano e
diz respeito à tese de que o capitalismo se funda na imposição de uma classificação racial
e étnica da população mundial, sendo um dos elementos constitutivos e específicos do
padrão mundial do poder capitalista. De acordo com esta leitura, o colonialismo e o
capitalismo são as bases da modernidade. Esta teorização, como outras enunciadas desde
a América Latina (Mignolo, 2000; Escobar, 2000), conforma o que se designa de
pensamento ou perspectiva descolonial. Como esclarece a investigadora argentina Zulma
Palermo (2013), a perspectiva descolonial relaciona-se com correntes de pensamento que
operam a partir da diferença colonial, surgidas nas antigas colónias de África e Índia (póscolonialismo, estudos culturais ou estudos subalternos) ou desde a Europa e América do
Norte (pós-modernismo, pós-estruturalismo, desconstrução, pós-marxismo), mas tem
uma especificidade. A particularidade da opção descolonial, quanto à crítica do
pensamento eurocêntrico da modernidade e do seu “projecto fáustico”, é o facto de o
lugar de enunciação ser a América Latina.
Por seu turno, as teorias descoloniais são criticadas pelos feminismos descoloniais
que partilham a crítica ao eurocentrismo, mas introduzem uma dimensão de género que
os autores mais conhecidos teriam ignorado. A filósofa feminista argentina María
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Lugones (2008) confronta a teorização da colonialidade do poder de Quijano com o facto
de esta estar baseada numa concepção de género colonial e numa lógica ocidental aceite
sem questionamento. A proposta de Lugones é um feminismo interseccional que
confronta os feminismos com as suas próprias exclusões, mas também as teorias
descoloniais com o seu referente masculino universalizado. A socióloga boliviana Silvia
Rivera Cusicanqui critica, por seu turno, as teorizações descoloniais por considerar que
são expropriações de matéria-prima pelas catedrais do pensamento do Norte (de Dussel a
Lugones, todos são investigadores e professores na América do Norte) e usadas para
benefício próprio, como capital simbólico, cultural e académico:
É paradoxal e lamentável que tenhamos que legitimar as nossas ideias
recorrendo a autores que puseram na moda os assuntos do colonialismo
ignorando ou não citando trabalhos teóricos anteriores, que ainda que
não tenham usado as mesmas palavras - e inclusive se as usaram -,
conseguiram interpretar e interpelar a experiência colonial e
particularmente a experiência colonial das elites (hoje rebaptizada de
‘colonialidade do saber’) com atrevimento e veracidade. (Rivera, 2018,
p.28)

O desafio é produzir, reelaborar e fazer circular ideias geradas para além dos
centros hegemónicos de produção de conhecimento (Cielo et al, 2015), estabelecendo
alianças sul-sul que permitam romper os triângulos, sem base, da política e da academia
do Norte77 (Rivera Cusicanqui, 2010, p.73). Como vários autores têm apontado, a
elaboração intelectual do processo de modernidade produziu uma perspectiva de
conhecimento específica e um modo de criar conhecimento que expõem o “padrão
mundial de poder: colonial/moderno, capitalista e eurocentrado” (Quijano, 2000, p.218).
Essa perspectiva e o modo de produção de conhecimento, bem como a sua propagação
como forma única e válida - hegemónica -, é designada, como vimos, de eurocentrismo.
Aníbal Quijano (2000) refere que a elaboração sistemática de uma perspectiva
eurocêntrica do conhecimento começou a meados do século XVII e ocorreu associada à
secularização do pensamento europeu e à experiência e necessidades do padrão mundial
de poder, tendo colonizado (sobreposto, anulado, reconfigurado) todas as demais
racionalidades e perspectivas de conhecimento, de várias partes da Europa e do mundo.
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Como referem Santos e Meneses (2009, p.10), os saberes locais e contextuais são apenas utilizados para
o “avanço do conhecimento científico” e como “instrumento de governo indirecto inculcando nos povos
(…) a ilusão credível de serem auto-governados”.
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Como resume Zulma Palermo (2013), a colonialidade do poder designa a
hegemonia, instalada desde a Conquista, que articula as categorias de raça, trabalho,
espaço e grandes grupos humanos para benefício do capital e dos seus detentores, os
homens brancos europeus, o que estende o entendimento da modernidade a uma escala
global, para além do contexto europeu. A colonialidade do poder estabeleceu uma
diferença epistémica colonial que valida apenas uma forma de conhecer - a eurocêntrica
- e marca a cisão entre o sujeito conhecedor e o sujeito conhecido, negando a possibilidade
de produção de conhecimento a outras subjectividades que não a europeia branca e
promovendo a internalização, por parte desse “outro”, do papel de objecto e não produtor
de conhecimento.
Para Linda Tuhiwai Smith (2008) a colonização dos conhecimentos não passou
apenas pela produção e imposição de formas de conhecimento específicas, em que se
produz um “outro” racializado e inferior, e se constrói um passado inteiro ao qual se
atribui o carácter de verdade; a colonização dos conhecimentos passou também pela
criação de uma elite indígena, em que muitos estudantes assinalados como mais
inteligentes e capazes eram enviados para a Europa, alinhando-se, desse modo, com os
interesses culturais e económicos do grupo colonizador, por oposição àqueles do lugar
onde nasceram78. Uma das formas de facilitar a colonização do saber é através da criação
e manutenção de disciplinas separadas e isoladas. É esse isolamento que permite que as
disciplinas se desenvolvam independentemente, protegendo-se do que não está dentro das
suas fronteiras e contribuindo para que os investigadores se distanciem uns dos outros, o
que os absolve da responsabilidade do que ocorre noutros campos que não a sua
disciplina, na academia e no mundo (Cf. Smith, 2008).
Em oposição à modernidade tal como foi entendida na Europa e imposta ao resto
do mundo, o projecto descolonial propõe então uma “transmodernidade” que critica não
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Outra estratégia consistia no isolamento, sendo as crianças retiradas às suas famílias e usadas como
trabalhadoras em casas de famílias não indígenas ou escolas, para destruir a sua língua e as suas memórias
de casa. Esta estratégia foi utilizada na última ditadura argentina, em que os bebés das mulheres detidas
não eram mortos, como os seus pais, mas sim a eles retirados e “adoptados” pelos partidários do regime.
Ainda hoje, na Argentina, continuam desaparecidos os “netos”. Também foram retiradas terras a
populações indígenas, mediante a sua categorização como terra vazia ou desperdiçada, seguida de um
esforço para “integrar” os indígenas no sistema entretanto aí implementado, nessas mesmas terras. Aí o
indígena deveria fazer um esforço para tornar-se cidadão dessa terra (que era sua), mas segundo as regras
definidas pelo colonizador. Essa incorporação correspondia a um esforço de apagamento dos
conhecimentos, língua e cultura dos indígenas. Esta estratégia e discursividade da assimilação ainda hoje
pode ser vista em vários contextos, desde a homonormatividade à população árabe a viver no Estado de
Israel.
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a razão iluminista em si, mas a razão violenta, coerciva e genocida (Palermo, 2013,
p.241). O prefixo “trans” procura colocar em evidência uma modernidade deslocalizada,
flexível, transgressora, em que a fronteira não está vinculada com o corpo físico dos
indivíduos nem dos povos ou das representações imaginárias que deles existem (Idem,
p.250). A transmodernidade reclama, assim, um “pensamento fronteiriço” que se dá num
espaço “entre” ou intervalar, entendido como espaço de confluência, zonas de contacto,
interacção e diálogo, mais do que linhas divisórias. O pensamento de fronteira é aquele
que emerge nos intervalos, produzindo uma crítica ao eurocentrismo. A esse “outro
espaço” chama o projecto descolonial de in-between, seguindo Homi Bhabha (1994). O
pensamento fronteiriço propõe-se pensar criticamente a diferença colonial, e a partir dela,
para proporcionar a emergência de relações de diálogo, nas quais a intervenção do sujeito
colonizado se encontre a par do discurso hegemónico e não a ele subjugado. A fronteira,
ou esse espaço “entre” é um lugar de enunciação que instaura posições de diálogo que
permitem a circulação do conhecimento através de fronteiras em busca de uma “mútua
fertilização criativa” (Escobar cit. por Palermo, 2013, p.250).
Nesse âmbito, as relações entre as várias formas de conhecimento resultam de
uma articulação epistemológica, em que se reconhecem e valorizam todos os saberes
disponíveis, reconhecidos ou não, bem como as múltiplas formas de conhecer, sem tentar
subsumir o outro a uma forma de conhecer - e de viver - específica (Idem, p.247). Não se
trata de substituir um centro de conhecimento por outro, mas pensar desde o
indeterminado da fronteira. Ruy Duarte de Carvalho (Cf. Basto, 2019) permite alargar
esta noção de “pensamento de fronteira” para um pensamento de fronteira “ao contrário”,
um dispositivo político e estético em que interessa o “reversível entre o dentro e o fora
ou, mais precisamente, (…) o fora do dentro e o dentro do fora, uma fronteira sempre
outra de si própria”. É aí, nesse espaço indeterminado “ao contrário” que é possível a
manifestação de saberes descolonizados e a “saída de uma política que violenta e apaga
as histórias desses ‘locais’ outros”. Zulma Palermo resume da seguinte forma:
É uma forma ética porque não é etnocida e também não persegue a
“verdade”, mas sim a construção de um pensamento outro; também não
cai numa retórica culturalista (essencialista), antes destaca as diferenças
irredutíveis, desfazendo a hegemonia epistémica e movendo-se para
além das categorias impostas; é tanto deslocamento como ponto de
partida como crítica e afirmação de uma ordem alternativa do real.
(Palermo, 2013, p.251)
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Tomando estas críticas à modernidade, as suas implicações epistemológicas,
ontológicas, políticas e éticas, e retomando a proposta de Lefebvre, avanço pistas para a
complexificação da metodologia da ritmanálise.

6.2. O rutmanalista caminhante

Proponho um primeiro desvio à metodologia de análise do ritmo, reflectido
inicialmente num deslocamento no interior da própria língua: a de substituir ritmo pelo
seu antepassado grego rhuthmos. Em lugar de uma ritmanálise, exercitar, pois, uma
rhuthmanálise ou, na sua aproximação à grafia portuguesa, rutmanálise. Não se trata de
um mero jogo de palavras, o discurso age sobre o nomeado, ou chega mesmo a criá-lo,
na medida em que a linguagem não é um espelho onde a realidade se reflecte, mas age
performativamente. Como nos célebres exemplos de Butler (2007; 2004), os actos de fala
“declaro-vos marido e mulher” ou “é uma rapariga!” não descrevem ou reflectem uma
realidade, eles decretam, estabelecem e restabelecem essas realidades (e as estruturas de
poder a elas subjacentes) pela mera potência da palavra. Na medida em que a linguagem
faz, age, actua, uma derivação no nome não é uma questão menor. O movimento de
deslocamento no interior do próprio nome procura ao mesmo tempo reafirmar o conceito
de ritmanálise e transgredi-lo. Este deslocamento “lixivia e anima um velho nome” (ainda
que ritmanálise seja uma metodologia jovem) com o intuito de lhe dar uma nova
ressonância, sem ignorar que “o novo não passa de uma reaparição fulgurante do muito
velho”, nas palavras de Fernanda Bernardo (2019, p.64).
Como vimos na primeira secção deste trabalho, Benveniste (1966) encontrou que
ritmo era usado para se referir a uma realidade móvel observada no momento do seu fluir,
nomeando uma forma tal como ela se apresenta aos olhos do observador, no momento e
movimento particular com que se dá essa forma. Esse uso de rhuthmos foi
progressivamente substituído pela noção de forma cumprida e fixa, de esquema, até à
definição platónica hoje dominante que associa ritmo à periodicidade, ao número, à
medição e fixidez. As consequências desses usos são conhecidas e de algumas fui dando
conta ao longo deste trabalho, mas podem resumir-se no facto de as análises tenderem a
centrar-se na repetição e na concepção de ritmo como organização temporal dos
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elementos. No meu caso, o facto de aceder aos usos pré-platónicos de ritmo permitiu
chegar à formulação de ritmo vital e de travessia, conceitos que estão longe da ideia de
ritmo como repetição, ainda que a repetição seja um elemento importante da travessia.
A deslocação linguística que proponho é uma deslocação conceptual que visa,
desde logo, contribuir para a crítica à definição dominante de ritmo, sublinhando e dando
voz a uma vontade partilhada por vários autores de chamar a atenção para os usos
diferenciados do conceito e de contribuir para o regresso a uma concepção pré-platónica
do ritmo. A rutmanálise, para além de colocar em relação as propostas de Lefebvre com
a crítica à modernidade eurocêntrica e à epistemologia que lhe subjaz, parte do
entendimento do mundo como um tecido comum cuja análise, aproximação e diálogo
rejeita a figura do especialista. A ritmanálise de Lefebvre vai neste sentido ao descrever
o ritmanalista como uma combinação de antropólogo, sociólogo, psicólogo, poeta ou
artista, questionando assim a análise do ritmo como sendo próprio de uma só disciplina,
e a expressão do ritmo como sendo do domínio exclusivo da ciência. Partindo dessa
concepção, junto o entendimento de que o rutmanalista é um “caminhante”79.
Em diversas ocasiões, Silvia Rivera Cusicanqui (2010; 2015; 2018) analisou
algumas das mais de 300 imagens de Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, carta de
mil páginas escrita no século XVII por Felipe Guamán Poma de Ayala80, para a coroa
espanhola (Cf. Rivera, 2018). A análise baseia-se na premissa de que as culturas visuais
tiveram, no mundo colonial andino, uma trajectória própria que oferecem interpretações
e narrativas sociais reveladoras e que actualizam muitos aspectos do mundo social. A
autora afirma que as imagens - e formas não alfabéticas do discurso andino - lhe
permitiram descobrir aspectos da experiência colonial e pós-colonial não censurados pela
língua oficial81. Essa premissa está na base do que Rivera designa de Sociologia da
Imagem.
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A ideia de que se pode fazer uma ritmanálise desde a varanda de um apartamento, como Lefebvre fez,
não é menor, clarifique-se; é um campo de energias complexas cuja análise é igualmente rica, mas reforça
a dimensão visual da análise, como alguns autores deram conta (Crespi, 2014; Revol, 2015).
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Também conhecido como Huamán Poma ou Wamán Poma, estas últimas derivadas das palavras quechua
Waman e Puma.
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Note-se igualmente a relevância do desenho para a compreensão das cosmologias, no caso de Aby
Warburg e da sua curta investigação com populações indígenas do Novo México (Warburg, 2004a). Nesse
texto (que o autor pediu para não ser publicado, mas que acabou por sair à luz), Warburg mostra “a
sobrevivência do culto mágico da serpente como exemplo da condição primordial do ser humano, cuja
domesticação, abolição e substituição está empenhada a civilização moderna” (p.64-65).
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Fig. 3 - Desenho de Waman Puma de Ayala e cópia minha

Uma das imagens analisadas é o desenho de Waman Puma de Ayala que acima
reproduzo (figura 3), onde se pode ler em grandes letras “Índios. Astrólogo. Poeta que
sabe” e em letras mais pequenas “sobre o anel do sol e da lua, eclipse, estrelas, cometas
e hora, domingo, mês e ano dos quatro ventos para semear a comida, desde a
antiguidade”. Rivera lê na figura um indígena “caminhante, filósofo, cientista (a
astrologia era uma ciência, à época)”82, mas também “um agricultor que semeia a comida”
(Rivera, 2015, p.208). Parto desta imagem e da leitura que Rivera faz dela, para propor
que o rutmanalista, para além da combinação que Lefebvre menciona e a que fiz
referência, é também caminhante que reúne em si a filosofia, a ciência e a poesia; que

Recordemos as palavras de Walter Benjamin quando diz que “a esfera celeste é o lugar onde os homens
projectam a sua paixão pelas imagens. (…) As constelações celestes são (…) o texto original em que a
imaginação lê o que nunca foi escrito” (Cit. por Agamben, 2010, p.51-52). A citação vem a propósito de
Warburg e o seu interesse pela astrologia que aqui convoco para colocar em diálogo com a tríade de índio,
astrólogo e poeta que sabe.
82
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está em contacto com a terra, conhece, respeita e integra-se nos ciclos cósmicos83. A
poesia surge também no sentido aristotélico, isto é, de poiesis, porquanto o rutmanalista
é um “criador do mundo, produtor dos alimentos, conhecedor dos ciclos cósmicos”
(Rivera, 2010, p.32). “Caminhar, conhecer e criar”, na trilogia avançada por Rivera (s/d),
são as acções que estão na base de uma “metodologia em movimento”, que deambula e
passeia tendo como horizonte um “artesanato intelectual”.
A varanda de Lefebvre situa-se a um nível superior da rua, permite uma
observação desde cima, panorâmica, (como o terraço do museu Quinquela Martín), não
sem correr o risco de se entender não apenas acima, mas também como superior, baseada
num privilégio que não é questionado (quem pode ter um apartamento em Paris e um
apartamento com varanda?). A análise dos ritmos desde cima não deixa de ser complexa
e até detalhada, fornece uma perspectiva contextual imprescindível, tal como a visão do
falcão. No entanto, esta perspectiva tende para uma visão à distância, frontal e focal. A
ritmanálise desde a varanda deve ser conjugada com uma “rutmanálise caminhante” que
está na varanda, mas que também desce daí e volta a subir, caminha, muda de perspectiva,
acede a diferentes lados das mesmas coisas, detém-se, acelera; o rutmanalista está tanto
na varanda como também desce daí e passeia, caminha, deambula, leva a cabo uma
“procura itinerante do conhecimento” (Rivera, 2010, p.32) dos ritmos e da sua afectação.
Não se trata apenas de uma vista deslocada, mas sobretudo da vista em deslocamento
(Didi-Huberman, 2002, p.75). A caminhada permite criar associações, deixando espaço
às “potencialidades do desejo e aos fantasmas” (Revol, 2015, p.373). A caminhada surge
aqui como metáfora do movimento do corpo, como mudanças de direcção, como escuta
do próprio movimento e dos gestos. A caminhada não é aqui entendida como um
movimento literal de caminhar que implica os pés e que é linear, de deslocação de um
ponto ao outro, mas como um gesto de travessia que desenvolverei na próxima secção.
Assim entendido, o rutmanalista incorpora também a visão periférica, desfocada,
pouco clara e pouco nítida. O que não é nítido nem claro é igualmente relevante numa
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A poesia é aqui entendida como a linguagem que articula o sentido partindo do princípio de que não
existe sentido senão na articulação. A poesia não é, pois, uma aproximação, nem uma imagem nem uma
evocação, mas exacta e absolutamente o sentido, na esteira do que desenvolveu Didi-Huberman nas suas
aulas, levadas a cabo no âmbito do doutoramento em Estudos Artísticos, em 2015, na FCSH-UNL. O
sentido da poesia é um sentido sempre por fazer, sendo antes um sentido de acesso ao sentido a cada
momento ausente, transferido, diferido. A poesia procura aceder ao excesso que é o sentido. O rutmanalista
poeta, como o filósofo para Didi-Huberman, não pode deixar de ser tocado por uma necessidade de poesia
que é nele oriunda do aspecto mais vital da sua prática.
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rutmanálise. A este gesto metodológico chama Rivera de “curiosear”84, de actuar a
curiosidade, indagar, ser curioso, um movimento que se assemelha à chamada atenção
criativa. O rutmanalista, ao atravessar, depõe a visão como fonte primária de
conhecimento, sem excluí-la, e coloca a pele a par dos outros órgãos dos sentidos. O
“Índio, astrólogo, poeta que sabe” de Waman Puma de Ayala leva na mão esquerda um
quipo (kipu)85, um conjunto de fios de lã de cores, com diferentes nós que serviam, desde
tempos pré-incaicos, para registar eventos, produtos, rituais pouco estudados, sendo os
seus significados ainda hoje pouco conhecidos. O que Waman Puma leva na mão é, por
isso, o símbolo mesmo do enigma, do registo indecifrável para muitos, da linguagem
partilhada por alguns, inacessível para outros. O rutmanalista caminha de mãos dadas
com o mistério, carregando-o, portando-o, e com isso nos revela também da
impossibilidade de tudo compreender, de tudo abarcar.
Ao procurar reflectir e adentrar-me na imagem de Waman Puma, somando o gesto
da mão ao do olho, comecei a desenhá-la no meu caderno. Por estes dias, querendo
escrever sobre a imagem, retomei esse desenho e dou-me conta da ausência de algo
significativo: a paisagem. Apaguei, sem expressa vontade, o que se vê ao fundo - a
cordilheira dos Andes - e o chão. Um desenho localizado, ainda que pudessem ser outras
montanhas que não os Andes, passa a estar, na minha recriação, despojado do seu
contexto, o que me levou de novo a pensar a espacialidade, a paisagem, a localização e
situação da produção de conhecimento. Numa das suas aulas sobre Foucault, a 29 de Abril
de 1986, Deleuze imagina um “Foucault na Ásia”, criando uma personagem que leva a
sua operação essencial de reconhecer como se pensa o humano em cada uma das
formações estudadas (Homem - Deus para o séc. XVII, homem-homem para o séc. XIX,

De ter e exercitar a curiosidade, “capacidade de conectar elementos heteróclitos graças ao modo de
discorrer, transitar, vagar”.
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De acordo com Rivera (2018, p.53), “os quipos foram um sistema mnemotécnico e de registo usado pelas
pessoas antigas dos Andes, vinculado à arte têxtil e aos significados abstractos dos nós e das cores. (…)
pouco se avançou na decifragem da sua linguagem, apesar de continuarem a ser usados em vários lugares
dos Andes, até há pouco tempo. Os rastros do seu uso revelam que não só eram registos numéricos, como
também inscrições propiciatórias da natureza ritual que permitiam ordenar o cosmos e numerar as oferendas
às wak’as ou lugares sagrados de culto aos antepassados. A leitura académica sobre os quipos
arqueológicos, obcecada em estabelecer as suas regularidades numéricas, terminaram por convertê-lo num
‘código sem mensagem’, em simetria impensada com a fotografia, tal como a define Roland Barthes”.
85
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etc.)86. Deleuze parte dos escritos do agrónomo Georges-André Haudricourt para pensar
essa “filosofia-ficção”, como lhe chama Bardet, de Foucault na Ásia, e que aborda as
diferenças entre oriente e ocidente, definidas pelos distintos gestos de agricultura e de
cuidado de animais.
A agricultura do oriente, baseada sobretudo na imanência da plantação do arroz e
do inhame faz-se cavando um buraco na terra, cria um espaço individual para semear; a
forma de colher caracteriza-se por desfazer a terra em volta. Por outro lado, a agricultura
do ocidente é caracterizada sobretudo pelo “transcendente semear do trigo”, um tipo de
cultivo menos individualizado e mais em massa, em que se atiram as sementes de trigo à
terra e se colhe com recurso a uma foice; a plantação como a colheita faz-se agarrando
grandes quantidades (de sementes ou de trigo pronto para ser colhido). Entre estas duas
formas diferentes de furar a terra ou semear em massa, há uma diferença não apenas de
estilo, como também de técnica que compromete tanto o corpo como o espírito,
estabelecendo uma continuidade entre estas dimensões que anula binarismos habituais,
conclui Deleuze.
No que se refere ao cuidado dos animais, as diferenças são também fundamentais
no que expõe e nas consequências para “o corpo, o espírito e a técnica”. A criação de
gado é muito importante no ocidente, apesar da contradição de se bater numa vaca sem
hesitações. Na Indochina e no oriente Próximo, conta Bardet (2019), uma criança leva a
pastar o búfalo que o defenderá do tigre, e os porcos cuidam-se sozinhos, a passo que no
ocidente cabe ao pastor governar e defender as ovelhas do lobo, levá-las a um lugar de
pasto que ele sabe melhor qual é. Os gestos do pastor são paradigmáticos dos modos de
governabilidade no ocidente, já que
aí radica um gesto fundacional da política ocidental: falar no lugar de
outrx, saber melhor que xs governadxs a imagem da sua vida, conhecer
melhor do que xs dominadxs a realidade da sua dominação. [O] pastor
existe e marca o pensamento ocidental através de uma série de gestos
que articulam planos materiais e imateriais, dimensões técnicas,
fisiológicas, sociais, psicológicas, políticas… (Bardet, 2019)
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É nas aulas de Marie Bardet, que frequentei em 2017, que tomo conhecimento deste tópico. O que aqui
apresento é baseado nas minhas notas desses seminários e em “Hacer mundos con gestos” (2019), epílogo
da autora ao texto “El cultivo de los gestos. Entre plantas, animales y humanos.”, de André Haudricourt,
no âmbito da coleção Biblioteca Sensível, da editorial Cactus, que Bardet coordena. O texto não é aqui
paginado uma vez que tive acesso a ele online, no blogue da editorial Eterna Cadência, [Em linha]
https://bit.ly/2SMBPam (Última consulta a 4 de Dezembro de 2019).
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Trata-se de dar conta dos mecanismos não apenas de um grupo de pessoas, mas
das dinâmicas dos indivíduos com o mundo vegetal e animal, conjecturando uma forma
de pensar o humano na sua relação fundamental com o meio, o mundo vegetal, que o
transformaria, para Deleuze e para este Foucault na Ásia, tanto em homem-jardineiro
como em homem-planta. O rutmanalista é tanto o agricultor, conhecedor da terra, que
com ela se relaciona, como aquele que pensa o seu gesto de cultivo na relação com o
meio, e as implicações éticas e políticas desses gestos (como daqueles com quem o seu
caminho se cruza).
As montanhas e o chão que desapareceram do meu desenho destituíram o
caminhante do seu contexto e ao fazê-lo destacaram a dimensão que apagaram: a
espacialidade andina, que marca a sua cosmovisão, baseada nomeadamente na dualidade
complementar entre o alto e o baixo, o céu e a terra, a lua e o sol. Essa espacialidade é
relevante porquanto o pensamento e os gestos estão com eles relacionados. Um
caminhante pensa numa temporalidade viva, como referia Lefebvre, mas caminha
também por uma espacialidade viva. O seu pensamento (na medida em que os seus gestos
também o são) é localizado, situado.
No meu desenho, chamou-me depois a atenção que os pés estivessem tão mal
copiados. Não foi surpresa que não soubesse desenhar pés como é suposto serem
desenhados, sempre foi uma dificuldade, mas neste contexto esse constrangimento era
mais significativo. Que caminhada é esta que se faz com pés de três dedos, com o que
parecem até ser três pés em vez de dois? No desenho como na travessia, os pés não são a
base, já que a caminhada do rutmanalista se faz de vários modos87. A base da caminhada
é a instabilidade mesma, a indefinição, a transfiguração. É a dissolução da forma e o
contacto com o fluxo em constante circulação, o ritmo vital que abordarei na próxima
secção. A forma dos pés dissolve-se, porquanto a caminhada não tem a forma do andar,
é metáfora da deslocação, do deslocamento, do movimento.

Como no filme de Akerman D’est, que abordarei na secção IV, em que um homem sem a parte inferior
das pernas e, portanto, sem pés se movimenta sobre uma plataforma com rodas, tal como a câmara de
filmar.
87
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6.3. O conhecimento situado do rutmanalista

Encontramos aqui outro ponto fundamental da rutmanálise, a dos conhecimentos
situados, seguindo Donna Haraway (1988). “Pensar sobre”, “pensar em”, “pensar acerca
de” revelam quão situado e espacializado é o pensamento e o conhecimento, mas não se
trata apenas de um pensamento que temos “sobre”, não se trata de um ente exterior que
pensa uma espacialidade (e temporalidade) que lhe é (são) prévia(s). O rutmanalista não
pensa apenas o espaço-tempo estando aí presente, o espaço-tempo também “pensa”
através do rutmanalista e torna-se gesto, palavra. O espaço, a materialidade e a concretude
desse espaço, a forma de organizá-lo, o ritmo, não são meros resultados de uma forma de
“ser” anterior que se exprimiria nesse contexto. Esse “ser” - como pensa, como se move
- surge desse e nesse espaço-tempo-ritmo.
O conhecimento é, assim, situado. O rutmanalista não apenas o sabe, como
fomenta essa localização na sua prática. Ele sabe que as formas de ser-pensar-mover estão
e devem estar intimamente ligadas a uma topografia e que o conhecimento é situado
também porque se “activa” nesse espaço-tempo específico. O conhecimento do
rutmanalista é firmemente situado no “aqui e agora” da sua terra, da sua paisagem, da sua
localização material do planeta, o que em aimará se poderá designar de akapacha (espaçotempo) (Rivera, 2018). Para Haraway (1988), os conhecimentos situados implicam o
movimento de estar sempre a tornar expressiva a dimensão de afectação de uma
territorialidade (uma morada sempre provisória) específica, em quatro planos
simultâneos: epistemológico, ontológico, ético e político.
Epistemologicamente, os conhecimentos situados são um esforço por pensar para
além da dualidade objectivo-subjectivo. Ontológica e eticamente, os conhecimentos
situados procuram dar “uma mais adequada, mais rica e melhor descrição do mundo, de
forma a viver bem nele, e numa relação crítica, reflexiva com as nossas e as práticas de
dominação dos outros, bem como com as partes desiguais de privilégio e opressão que
constituem todas as posições” (Haraway, 1988, p.579). Na epistemologia da travessia, o
território deve aparecer e ser tornado expressivo nas suas relações interdependentes entre
“o corpo, o espírito e a técnica”, isto é, o gesto, mas também tornar expressivo os
movimentos de travessia, o contacto entre milieux, o ritmo.
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Ao localizar os conhecimentos, o rutmanalista não assume o espaço ou o lugar
como essenciais; ele tem em conta que os lugares são criações históricas que não devem
ser assumidas ou naturalizadas, resultando antes da multiplicidade de relações entre
“identidade, lugar e poder”, como afirma Escobar (2000, p.115). E voltamos a Haraway,
para quem o conhecimento situado não é pretensamente neutro, ignorante das dinâmicas
de poder que atravessam, constroem e actualizam as relações, nem procura obscurecer
que o corpo que investiga é um corpo genderizado, racializado, etc. Do mesmo modo,
sabendo das concepções de tempo variáveis, o rutmanalista tem uma concepção
multitemporal, não linear nem progressiva, em que eclodem tempos mistos na
consciência e na prática. O rutmanalista está receptivo e atento (numa atenção criativa)
às múltiplas temporalidades de um mesmo momento - como convivem elementos de
diferentes épocas?
Em Deleuze, na filosofia-ficção sobre Foucault, como em Haraway e na leitura de
Rivera do caminhante de Waman Puma, as separações (materializadas em conceitos
duais) são questionadas: as de objectivo-subjectivo, activo-passivo, objecto-sujeito, etc.
O rutmanalista suspeita e procura desarticular estas dualidades, mas também outras, como
abstracto e concreto, ou a poesia e o cultivo em Waman Puma (conta Rivera que em
aimará e quechua esses termos coexistem e são por vezes expressados pela mesma
palavra). A teoria e a prática, o saber e o fazer, o trabalho intelectual e o trabalho manual,
a mão e o olho, a natureza e a cultura, a razão e a emoção, o conhecimento académico e
o da “gente a pé” (la gente de a pie) (Rivera, 2018, p.86) não estão separados no labor do
rutmanalista, e a sua premissa - epistemológica, mas também ética - é a não separação
desses elementos, mas de habitar a contradição fértil e enérgica da tensão entre ambas.
No lugar das dualidades e dos binarismos, Silvia Rivera Cusicanqui (2010; 2018)
propõe a noção aimará ch’ixi, em torno da qual desenvolve uma proposta epistemológica
com a qual o rutmanalista dialoga. Ch’ixi refere-se normalmente à cor cinzenta que resulta
da justaposição, em pequenos pontos ou manchas que se podem vislumbrar de perto, de
duas cores opostas ou contrastantes, o branco e o negro, mas também o vermelho e o
verde, etc. Trata-se de uma mistura que confunde a percepção parecendo ser uma só cor.
Esta noção, à semelhança de outras aimará responde à ideia de que algo é e não é ao
mesmo tempo: “uma cor cinzenta ch’ixi é e não é branco, é branco e também é preto, o
seu ‘contrário’” (Rivera, 2010, p.69). A potência de ch’ixi é a do indiferenciado que
conjuga os opostos sem os anular ou resolver. Por isso, não se trata de hibridizar conceitos
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ou binarismos, mas habitar o desconforto e a tensão entre ambos os lados e as suas
aporias. O ch’ixi não procura a síntese, antes opera com e desde a contradição ou do
doble-bind (Spivak cit. por Rivera, 2018). A polaridade irresoluta surge como o espaço
de criação de um tecido intermédio, uma trama que não é nem um nem outro, é ambos ao
mesmo tempo. O rutmanalista habita justamente a multiplicidade antagónica e irresolúvel
do que é e do que não é ao mesmo tempo: ele é atravessado e atravessa, ele está presente
num tempo que eclode em múltiplas temporalidades (imemorial e simultaneamente
presente), e caminha numa paisagem que ao mesmo tempo transforma a sua paisagem
interior.
Para vários autores, estas dualidades são o resultado da violência epistémica
colonial (Quijano, 2000; Palermo 2013). Para Quijano, a razão não é apenas resultado da
secularização da ideia de alma, no sentido teológico, mas é uma mutação numa nova
identidade, a de “razão/sujeito”, a única entidade capaz de conhecimento “racional”, por
oposição ao “corpo”, o objecto desse conhecimento. A “racionalidade eurocêntrica”, diz
Quijano (2000, p.224) produziu uma “separação radical entre ‘razão/sujeito’ e ‘corpo’”,
objectificando o corpo como natureza e expulsando-o do âmbito do “espírito” (alma,
razão). O poder da razão está sempre localizado na alma e o corpo, natureza, nada pode
fazer que ser receptor do exercício da razão.
A rutmanálise participa de, e quer contribuir para uma forma de produzir
conhecimento, conhecer e pensar os modos de produção do conhecimento a partir do
chuyma (Rivera, 2018), palavra aimará que designa simultaneamente pulmão, coração e
fígado. Este conhecimento - que descentraliza o conhecimento da sua dimensão
exclusivamente cognitiva - envolve respiração, fôlego, cuidado e atenção ao outro, mas
também uma dose de “fígado”, isto é, de raiva, de impulso energético determinado. Como
refere Rivera: “[c]onhecer é respirar e latir. E supõe um metabolismo e um ritmo com o
cosmos” (s/d). O pensamento do rutmanalista envolve estas dimensões corporais e as
metáforas nelas implicadas, mas envolve também outros órgãos, os das outras pessoas. O
conhecimento do rutmanalista não cultiva o seu ser solitário, lúcido, racional e do olho
(nayra) (Rivera, 2018, p.121; 152) mas sim conjuga-o com o grupal, com quem partilha
em vez de competir, e que se faz a partir do fígado, do pulmão e coração ou, melhor, de
fígados, pulmões e corações. “compartencia” em vez de “competencia”, compartir em
vez de competir (Jaime Luna cit. por Rivera, 2018, p.81).

97

O pulmão refere-se, para a rutmanálise, tanto ao fôlego (no sentido da
persistência, do esforço, da resistência), como à respiração específica do gesto da
travessia, que abordarei no ponto seguinte, mas é também a respiração enquanto
suspensão, silêncio e intervalo. O pulmão é também o pulmão do outro com quem nos
relacionamos, e o fígado é a raiva colectiva, o coração a partilha das emoções e cuidado
mútuos, pelo que uma rutmanálise respira não apenas individualmente, mas em colectivo:
[a] prática da greve de fome e a caminhada durante dias numa marcha
de multidões tem o valor do silêncio e da geração de um ritmo e uma
respiração colectiva que actuam como verdadeira performance (…). Há
então, nestes espaços do não dito, um conjunto de sons, gestos,
movimentos que portam as pegadas vivas do colonialismo e que
resistem à racionalização porque a sua racionalização incomoda, te
obriga a descer do cómodo sonho da sociedade liberal88. (Rivera, s/d)

Em espanhol existe a palavra “corazonada”, um substantivo que designa um
palpite, uma suspeita de que alguma coisa vai acontecer, uma intuição forte. Pensar com
o coração é também estar aberto às “corazonadas”, ao conhecimento que não é
exclusivamente cognitivo, que não procede por dedução ou indução, é estar disponível
para habitar, desde a chamada intuição, os mundos. Como distingue Bergson, numa
leitura que Michon faz a partir do autor:
A intelecção assinala, espacializa, quantifica, analisa e classifica
parcialmente os fenómenos a que se dirige. Ora, mediante estas
operações, dissolve a sua individualidade num conjunto de elementos
privados de temporalidade ou, pelo contrário, faz desaparecer os
fenómenos em agrupamentos demasiado amplos. Só a intuição pode
chegar aos indivíduos no seu próprio tempo ou, para dizê-lo de outra
maneira, as durações na sua individualidade em particular - quer dizer,
como rhuthmoi. (Michon, 2012a)

Na senda desta leitura específica de Bergson, adoptamos o movimento interno das
coisas, instalamo-nos numa realidade móvel, adoptando um sentido (direcção, mas
também significado) em constante mudança, e captámo-la intuitivamente. A ausência de
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Os gestos de reivindicação, resistência e manifestação estão também muito relacionados, na Bolívia, com
a circulação, o movimento, a deslocação. Ora se bloqueiam estradas com camiões, dificultando ou
impedindo a circulação de produtos e de pessoas, ora se fazem longas caminhadas em que grupos de pessoas
atravessam juntos quilómetros de estrada, usualmente em direcção a La Paz, centro de decisões.
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paisagem no meu desenho é também o “estar fora de um lugar”, ser remetido para um
fora dali, ekstasis. O rutmanalista, tal como Lefebvre avançou sobre a primeira etapa de
uma ritmanálise, treina-se a si mesmo para questionar, confrontar, modificar as suas
percepções do mundo, do espaço e do tempo. Vejo nesta ausência de espaço no desenho
o símbolo do esforço por desconstruir as suas grelhas ou coordenadas perceptivas
familiares (usualmente estruturadas e fixas) e deixar aparecer espacialidades e
temporalidades “outras”. O conhecimento situado assume por isso vários movimentos,
destacando os movimentos de situar-se, mover-se entre situações e o de des-situar-se. A
noção de “colocação” de Ruy Duarte de Carvalho pode ser aqui ilustrativa destes
movimentos. Por um lado, a noção de colocação permite falar sobre e “defender a
importância do território onde estamos colocados” e, por outro lado, reforça “a
necessidade de desarrumarmos a colocação que uma certa ordem nos atribuiu” (Carvalho
cit. por Basto, 2019).
No momento em que copiei o desenho de Waman Puma, procurava activamente
meditar sobre a imagem a partir do desenho. Queria entrar em contacto com a imagem
desde outro lugar que não fosse apenas o visual, pensando que esse gesto de desenhar
(que implica uma atenção diferente ao detalhe, mover partes do corpo normalmente não
envolvidas na leitura, etc.) talvez abrisse outros modos de entendê-la e de atendê-la.
Tratar-se-ia de pensar a imagem com a mão89, a partir de outra imagem que não ela
mesma, deslocando o seu sentido, apesar do intuito da cópia o mais fiel possível.
Rapidamente estas pretensões foram abandonadas, pois após terminar o desenho
não havia nada, absolutamente nada que eu pudesse entrever de diferente ou de novo no
pensamento sobre ela. Deixei-a de lado durante meses e retomei-a agora, ao voltar à
imagem de Waman Puma. Como fui dando conta, este intervalo entre o desenho e a sua
revisitação permitiu aceder a coisas que antes não tinha percebido: falta a paisagem (que
implicações?), os pés estão deformados (que implicações?), escrevi parte em português e
parte em espanhol (que implicações?), etc. O gesto de desenhar trouxe um pensamento
outro da imagem e trouxe também a ideia de que o rutmanalista recorre também ao
desenho como forma de pensamento. O rutmanalista desenha - aqui entendido como
formas de pensamento que não se circunscrevem a um código académico pré-definido,
incorporando modalidades de conhecimento múltiplas, afins à filosofia, às ciências e às

Subjaz a ideia de que “a mão pensa, isto é, que faz algo que pareceria reservado ao pensamento e que, no
entanto, o corpo reclama para si mesmo através das mãos”, como refere Antich (2013, p.65).
89
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artes. Ao mesmo tempo, a forma de restituição das experiências de rutmanálise, como já
Revol havia adiantado em relação à ritmanálise de Lefebvre, guarda também íntima
relação com as disciplinas artísticas e com a experimentação a elas subjacentes. A
rutmanálise inscreve-se numa família de práticas ligadas à criação - literária, artística,
arquitectónica e urbana - que tem um contributo crítico. Desenvolver a rutmanálise,
documentar e restituir a sua experiência requer, como tal, meios tradicionalmente
associados à arte. Nada há na paisagem do caminhante da minha cópia que lhe permita
identificar onde está, para além dos astros. Dizemos astros, como poderíamos dizer o
vento, os rios, a flora ou as ondas do mar, no exemplo de Silvia Federici:
Sabemos, por exemplo, que as populações da Polinésia costumavam
viajar em alto mar apenas com os seus corpos como compassos, na
medida em que podiam saber com base nas vibrações das ondas
diferentes formas de dirigir os seus barcos até à costa. A fixação no
espaço e no tempo tem sido uma das técnicas mais elementares e
persistentes que o capitalismo usou para apoderar-se do corpo.
(Federici, 2016)

O rutmanalista está atento ao seu corpo, sendo uma espécie de metrónomo que
regista as pulsações do mundo, como referia Lefebvre, mas não marca apenas a
regularidade dos batimentos, ele guia-se pelos astros, pelas vibrações, pelas correntes…
escuta tanto as regularidades como as irregularidades, a sua atenção não é apenas
numérica, compassada, mas sísmica e vulcânica, que desborda. Do corpo do rutmanalista
se poderia dizer que para além de um metrónomo é um sismógrafo, para seguir a leitura
que Bardet faz de Federici, mas sobretudo poder-se-ia dizer que não é nem instrumento,
nem medida, é sim um ser em relação que conhece o que o rodeia porquanto é feito disso
e isso é feito dele90. O rutmanalista baseia a sua análise na não separação entre o humano
e o não-humano, e afirma a existência de uma continuidade entre os mundos “biofísico,
humano e sobrenatural”. Este posicionamento não é apenas epistemológico, mas também,
e sobretudo, ético.

90

Bardet em comunicação apresentada na I Conferencia Internacional el Ritmo en el Arte, Aliança Francesa
de Buenos Aires, Abril de 2019.
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6.4. Ética e política da rutmanálise

O “rutmanalista caminhante” não caminha, epistemologicamente, por qualquer
lugar. A minha proposta é a de um rutmanalista que caminha (pensa, cria, cultiva) desde
o Sul. Tal implica não uma ritmanálise no Sul, mas uma rutmanálise que se descentraliza
e distancia dos modos de produção dos “templos ocidentais do conhecimento”91 (Rouch,
2003, p.101). Para além do que temos vindo a desenvolver sobre esta proposta de
rutmanálise, o rutmanalista reconhece a multiplicidade de formas de fazer, pensar,
relacionar, construir e experimentar o biológico e o “natural”. O rutmanalista parte pois
de um entendimento, afim à cosmovisão andina, mas não só, da não separação (e
consequente não hierarquização) do humano/inumano, natureza/cultura. Jerry Mander
sugere que a diferença fundamental entre o sistema de crenças ocidental e o sistema de
crenças indígena está na visão de que a terra é uma entidade viva, para os indígenas,
derivando daí valores, práticas, estruturas sociais e relacionais que posicionam a
perspectiva indígena em directa oposição aos valores ocidentais (Cf. Smith, 2008, p.99).
A rutmanálise questiona o sistema de crenças ocidentais, berço da ritmanálise, colocandoa em diálogo com outras cosmologias e com a concepção dos seres tidos como
inanimados - como as plantas, animais ou entidades materiais incomensuráveis - não
como meros objectos, mas como sujeitos. Considera-se, como tal, a existência de uma
relação entre “a vida humana e a vasta pluralidade de seres (vivos ou não [onde estão
91

Esta formulação aproxima-se das Epistemologias do Sul (Santos e Meneses, 2009), uma proposta de
superação do “pensamento abissal” (Santos, 2009) que separa o Norte global (Imperial e Colonial), do Sul
global (colonizado, vítima de sucessivos epistemicídios, isto é, da supressão de conhecimentos locais).
Estas Epistemologias do Sul exigem o reconhecimento da persistência de um “pensamento abissal” que
tende a diferenciar e a hierarquizar o Norte face ao Sul, para que se possa pensar e agir para além desse
mesmo pensamento, em direcção a uma ecologia de saberes, isto é, de uma contra-epistemologia que recusa
a existência de uma epistemologia geral, única e universal, e que antes reconhece uma pluralidade de
conhecimentos heterogéneos que dialogam entre si. O Sul Global sobrepõe-se em parte com o sul
geográfico, com excepção da Austrália e Nova Zelândia, e o Norte Global refere-se à Europa e América do
Norte. A sobreposição, como referem Santos e Meneses (2009) não é total já que no interior do Norte
existem classes e grupos sociais vastos que foram sujeitos ao colonialismo e à dominação capitalista, e no
interior do Sul global existiram sempre elites, “pequenas Europas”, como lhe chamam os autores, que
beneficiaram da dominação capitalista e colonial (p.12-13). No regime da ecologia dos saberes o
conhecimento é concebido não como abstracto, mas como práticas de conhecimento que possibilitam ou
impedem certas intervenções no mundo real (Santos, 2009, p.50). Um dos papeis de uma ecologia de
saberes passa, por isso, por identificar as condições que maximizam a possibilidade de uma acção-comclinamen. Destaco esta dimensão da ecologia de saberes, uma vez que se relaciona com a teoria atomista
que é fundamental para uma concepção de ritmo pré-platónica, isto é, como forma do movente. Por acçãocom-clinamen entende Santos a acção que, em vez de revolucionária e disruptiva, introduz antes ligeiros
desvios cujos efeitos cumulativos tornam possíveis as combinações complexas e criativas entre os átomos
(p.55), que por outras palavras poderíamos dizer criação de novos ritmos, novas e sempre provisórias
configurações do que se move.
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incluídos explicitamente os mortos92]) que existe no “incomensurável cosmos: animais,
plantas, substâncias, sítios e paisagens, rochas e metais, o céu e a suas miríades de
mundos, os buracos profundos e rios subterrâneos do interior desconhecido do planeta”
(Rivera, 2015, p.210). Uma rutmanálise pensa desde a planta, da pedra, do animal e do
morto. Uma passagem de John Berger sobre a relação entre os mortos e os vivos, e as
suas implicações político-económicas é elucidativa:
Como vivem os vivos com os mortos? Enquanto o capitalismo não
desumanizou a sociedade, todos os vivos esperavam alcançar a
experiência dos mortos. Era o seu futuro último. Por si mesmos, eram
incompletos. Assim, vivos e mortos eram interdependentes. Sempre. Só
uma forma tão peculiar de egoísmo como a de hoje em dia podia romper
essa interdependência. E os resultados foram desastrosos para os vivos
que agora creem que os mortos são aqueles que ficaram eliminados93.

Um dos fundamentos éticos e políticos do rutmanalista é, como tal, a crítica ao
paradigma humanista que coloca a terra no centro do universo, o humano no centro da
terra e a natureza na base da hierarquia. O rutmanalista procura não apenas criticar as
hierarquias e lugares de privilégio do humano sobre todas as coisas e o privilégio de
alguns humanos sobre outros que o paradigma instaura, mas também pensar fora do
próprio paradigma (e apesar da sua hegemonia ocidental)94. Neste sentido, os elementos
do cosmos não serão entendidos como manipuláveis pelo elemento humano que o
constitui. A acção humana não se dá sobre uma matéria supostamente inerte, passiva,
pronta a ser manipulada. “A matéria não é estúpida”, como refere Federici (2016), ela

92

Não só a rutmanálise considera a existência destas relações, como tal facto está directamente relacionada
com o saber, com o conhecimento. Jacques Derrida, em Mal d'Archive: une impression freudienne (O mal
do arquivo: uma impressão freudiana) refere que “a experiência na qual nos encontramos com espectros
ou deixamos que nos visitem permanece indestrutível e inegável. As pessoas mais cultivadas, razoáveis e
as mais cépticas facilmente reconciliam um determinado espiritualismo com a razão” (Derrida, 1995a, p.8889). O mais relevante, para nós, é o contexto desta afirmação que surge, precisamente, a propósito da leitura
freudiana da Gradiva de Jensen, abordada secção IV. É sob o sol do meio-dia, a “hora dos espíritos”, que
Pompeia retoma à vida no delírio de Norbert e é esse reavivar que decifra as suas verdadeiras motivações
para aí estar. O reaparecimento dos mortos traz o saber consigo, o conhecimento (no caso de Norbert tratase do conhecimento das razões reprimidas da sua viagem a Pompeia - procurar as pegadas de Gradiva -,
mas que numa rutmanálise poderemos extrapolar para o conhecimento em si, o saber).
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Citado no editorial da revista de Buenos Aires Cuadernos Materialistas, N.º 1, Colectiva Materia, 2016.

94

Esta formulação está próxima de uma concepção animista e da cosmovisão andina, mas também de outras
formulações não humanistas. O rutmanalista partilharia do programa de acção proposto por Ruy Duarte de
Carvalho no seu Decálogo neo-animista (2009).
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age, reage, resiste, vinga-se… a matéria respira e age com base numa dinâmica de
reciprocidade contínua.
Este humano não está no topo de uma hierarquia que imaginou, criou e procura
manter para si mesmo, sendo entendido como uma das várias chakanas95 do cosmos - e
nem sequer a principal - isto é, como um ponto de intercepção de várias forças do cosmos
que tem a responsabilidade de co-criar a ordem cósmica através do ritual. Essa co-criação
da ordem cósmica e de uma relação equilibrada cm a terra baseia-se num calendário ritual.
O ritual aparece assim como uma actividade celebratória, mas também de manutenção da
ordem do cosmos que tanto permite conhecê-la como conservá-la. Assim sendo, o ritual
é um acto gnosiológico e ético. É nesse ponto de intersecção - que é o humano - que reside
a oportunidade, de a cada vez, restituir a ordem cósmica, de nela influir, de actuar - a
poiesis, a ética.
A ética e a política residem tanto no princípio da não separação e hierarquização
humanista entre as esferas cósmica e humana, como também reside na possibilidade de a
cada vez decidir como proceder, no momento ritual de celebração e co-criação da ordem
cósmica. Nesse momento onde os ritmos sociais, cósmicos, individuais e artísticos se
conjugam para criar uma harmonia polirrítmica, todos são contemporâneos dos deuses,
como referia Agamben (2015). O ritual abre o humano ao espaço da sua pertença ao
mundo, em que pode “assumir a medida original da sua estadia na terra e reencontrar a
sua própria verdade presente no fluxo imparável do tempo linear” (Idem, p.163), onde
reside a possibilidade do humano experimentar o seu ser-no-mundo, de agir e de criar
(poiesis). Nem mesmo a linguagem é já possível determinar como factor diferenciador (e
hierarquizador) do humano, apesar da questão de a linguagem ter sido sempre usada para
demonstrar a superioridade humana que justificaria os usos e abusos do animal. “Todos
os filósofos disseram que o animal é privado de linguagem”, sublinha Derrida, e fizeramno criando essa palavra “animal”.
Na origem da humanidade, o humano deu a si mesmo a palavra “animal” para “se
identificar, reconhecer”, com vista a ser o que se diz ser “homens, capazes de responder
e respondendo em nome de homens” (Derrida, 2002, p.62). Como dá conta a filósofa

95

Chakana é entendido como o ponto de contacto entre as forças cósmicas e existem várias chakanas
(humanas e não humanas). A raiz da palavra é chaka que significa ponte, mas também dique para conter as
águas (Estermann, 2006; Rivera, 2018). A chakana normalmente tem como figura a Cruz do Sul ou Cruz
Andina.
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Mónica Cragnolini, num dos vários estudos que vem desenvolvendo sobre a crise do
humanismo e das humanidades,
[D]esde o século XX, os estudos de etologia puseram em crise a
pretendida superioridade: para além da ideia de ‘comunicação animal’,
as investigações de Allen e Beatrice Gardner, que ensinaram língua
gestual a uma chimpanzé, o trabalho de David Premack, que usou fichas
para esse ensino, e o uso de outras técnicas como o teclado electrónico,
quebraram a ideia de que só o homem podia criar linguagem, já que
estes símios, a partir da combinação do aprendido, também podiam
‘criar’ novos termos e expressões. (Cragnolini, 2012, p.11)

Aquando da sua visita a Buenos Aires para uma série de conferências e
workshops, em Abril de 2019, Pascal Michon afirmava que o cósmico e o mundo animal,
por um lado, e o mundo humano, por outro, são esferas distintas, sendo a ligação entre
esses mundos “muito complicada”. “Os primeiros são sobretudo cíclicos e os segundos
rítmicos. O primeiro é do domínio da etologia e o segundo da antropologia”, postulava
então Michon. Perguntei qual era, no seu entender, a raiz dessa distinção e a resposta
apareceu sem hesitação ou dúvida: “a palavra. o humano não é igual aos animais porque
fala”. Dias antes, generosa e rigorosamente, Pascal comentou as diversas intervenções da
conferência, uma das quais a minha baseada nesta tese de doutoramento. Ao referir-se à
minha apresentação, Pascal deixou uma pergunta fundamental no ar: qual é a dimensão
ética e política do ritmo? A resposta que agora posso formular é a que se segue - seguir
no sentido de que a afirmarei na frase seguinte, mas sobretudo seguinte porque está ainda
por vir, virá provavelmente depois desta tese e não inteiramente nela. Uma ética e política
do ritmo, da rutmanálise, reside no questionamento da concepção dos mundos cósmico e
humano como separados, cujas consequências políticas são hoje bem visíveis na
emergência ambiental que vivemos e na sua relação intrínseca com o capitalismo
extrativista e “desenvolvimentista”.
O questionamento dessa separação não significa uma afirmação do igual, da
semelhança entre animal e humano, por exemplo, mas o questionamento do paradigma
que lê essas diferenças, que se faz a partir dessa perspectiva humana e a favorece. A
cosmovisão andina, como outras ameríndias, poderá ser a bússola para este
questionamento. O rutmanalista tem, pois, um projecto crítico - ético, político - que
questiona,

para

além

do

paradigma

humanista

(especista),

o

paradigma
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“desenvolvimentista” e “integracionista” neoliberal, entendendo-o como um dispositivo
de dominação mundial afim aos propósitos e à visão eurocêntrica colonial que concebe o
europeu como o avançado/moderno/civilizado e o indígena como o atrasado/prémoderno/incivilizado.
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III
TRAVESSIAS
O contacto com o ritmo vital e a travessia como gesto

To enter that rhythm where the self is lost,
where breathing : heartbeat : and the subtle music
of their relation make our dance, and hasten
us to the moment when all things become
magic, another possibility.
That blind moment, midnight, when all sight
begins, and the dance itself is all our breath
and we ourselves the moment of life and death.
(…)

Muriel Rukeyser

Das experiências de ritmanálise, da procura de restituição fragmentária dessas
experiências, bem como da proposta de uma rutmanálise, abordadas na secção II, emerge
uma noção capaz de agregar, sem esgotar, a multiplicidade de práticas envolvidas e os
diálogos teóricos que suscitou: a noção de travessia96. Do vagamundo de Mujica Láinez
à cidade portuária de La Boca construída pelos imigrantes provenientes sobretudo do
outro lado do Atlântico; da experiência de mobilidade (ou falta dela) nos primeiros dias
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Ainda que tenha desenvolvido exercícios de ritmanálise na região andina da Argentina, Bolívia e Peru, e
ainda que tenham sido fundamentais para o aparecimento da ideia de travessia, a sua descrição não é
suficiente para explicitar o lugar que tiveram no desenvolvimento da noção de travessia. A experiência na
região andina foi imprescindível para o aparecimento da noção de travessia, mas a escrita dessa experiência
não teve a capacidade de demonstrá-lo, razão pela qual opto por não os incluir neste trabalho. Apesar de
centrais, ficam de fora (ekstasis). Por outro lado, é só no final da travessia e na procura de explicitar o
caminho de chegada a essa formulação que se coloca o problema da restituição da experiência. Só muito
depois foi possível entender que a escrita (salvo a poesia, possivelmente) não era suficiente por si só e que
a rutmanálise reclama modalidades artísticas de restituição da experiência. Como abordei na secção
anterior, a forma de restituição das experiências de rutmanálise guarda íntima relação com as disciplinas
artísticas e com a experimentação a elas subjacentes, convocando práticas ligadas à criação - literária,
artística, arquitectónica e urbana. Desenvolver a rutmanálise, documentar e restituir a sua experiência
requer, como tal, meios tradicionalmente associados à arte. Acrescente-se ainda que nenhum dos lugares e
dinâmicas observadas no trabalho de campo na região andina era, por si só, suficientemente relevante para
os objectivos de investigação. É inquestionável que cada uma destas dimensões era de uma complexidade
e riquezas rítmicas transbordantes, com infindas possibilidades de análise e de articulação entre si e com
outros elementos. Não obstante, o percurso do trabalho de campo tratou-se quase sempre de seguir uma
direcção com uma pergunta como mote, para a largar durante o caminho, confrontada com o facto de que
a pergunta estava mal formulada ou com uma incapacidade de encontrar respostas pertinentes para os
objectivos de investigação. O trabalho de campo tratou-se, como tal, de descartar hipóteses, caminhos,
perguntas, mais do que encontrar respostas. Mais tarde, foi possível compreender que a relevância do
observado, face aos objectivos da investigação, estava menos na singularidade dos eventos e mais nas
relações que estabeleciam entre si. Não se tratava de analisar os elementos individualmente, mas o seu
“entre”, a travessia (atravessar e ser atravessada) entre e por estes elementos.
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em Buenos Aires, à confirmação de que não há ritmo sem movimento, sem que algo se
desloque; do Caminito como caminho, antes ferrovia, que se revela ao caminhar, até às
máscaras de proa, sobrevivências de outras travessias náuticas; do ser-se criado por um
lugar que se cria pintando (na tela como na pedra), como fez Quinquela, à rutmanálise
caminhante; da não conformação a dualidades até ao habitar a tensão entre essas
dualidades; de uma à outra, o gesto que se repete é o da travessia.
Entendendo o ritmo como o fluxo constante que se cristaliza provisoriamente
numa forma/maneira, argumentarei que existe um ritmo vital que se materializa
provisoriamente em formas artísticas. Este fluxo é atemporal e sem espaço determinado,
e materializa-se em formas artísticas situadas historicamente, sempre de maneiras
diferentes, que sobrevivem e atravessam os tempos. O uso da palavra sobrevivência não
é aqui casual, ela convoca a noção de Nachleben, no contexto da obra de Aby Warburg
(2014), isto é, de que as imagens têm uma vida ulterior, uma pós-vida ou justamente uma
sobrevivência, sendo que determinadas formas, e sobretudo fórmulas (Pathosformeln) um repertório de formas, “cristais de memória histórica”, que expressam o movimento e
as paixões (pathos) -, se repetem ao longo dos tempos, sempre regressando de forma
diferente, na medida em que a imagem aparece no singular presente do olhar.
Como desenvolverei, o ekstasis - o atravessamento ritual de mundos e o contacto
com o ritmo vital - surge como o pathos que as imagens transmitem através de um gesto
fundamental: o da travessia. Este gesto fundamental envolve uma coreografia de gestos,
sendo que me detenho em dois: respirar e abalar. O entendimento da travessia como
forma-procedimento artístico que sobrevive resulta da análise dos ritmos e dos encontros
teóricos com a filmografia que constitui o corpus desta investigação. Explanarei, neste
ponto, os caminhos de chegada a esta formulação, os seus contextos de emergência, bem
como a noção de travessia e a sua relação com o cinema, primeiramente em termos gerais
(e arcaicos, como proporei) e, na secção seguinte, especificamente em relação com
formas cinematográficas contemporâneas (Akerman e Carasco).
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7. O contacto com o ritmo vital

As travessias do trabalho de campo, que parcialmente explicito na secção anterior,
trouxeram um conhecimento e pensamento corporal, como lhe chama Mikel Dufrenne
(2004) e também Lefebvre como vimos, que escapava a qualquer gramática conhecida97.
As tentativas de tradução do corpo gestual em corpo de palavras ou corpo teórico
resultavam, quase sempre, na formulação da palavra “mística”, aqui entendida no seu
sentido literal de relação com um absoluto, sendo essa uma relação de unidade e de
pertença. Esta dificuldade de nomear está no âmago do próprio ritmo98. Como afirma o
teórico do ritmo Henri Maldiney, “[a] forma é a-temática, tal como o ritmo que é a sua
dimensão originária. O ritmo não é nomeável. Ele nem sequer é concebível; ele é a
antinomia do conceito”99 (Cit. por Carmo, 2014, p.167).
À falta de melhor palavra, provisoriamente tomei a palavra “mística” para
adjectivar a experiência de atravessar geografias andinas, aqueles espaços-tempos, aquele
ritmo e, com a natureza, aqueles idiomas, corporalidades, gestos e formas de vida.
“Mística” surgia sem conceito, apenas pela associação naïf dessa ideia à experiência
vivida no trabalho de campo. Só posteriormente procurei adentrar-me nessa noção e pude
entender que é uma espécie de chapéu para variadas práticas, discursos, textos,
instituições e tradições religiosas, filosóficas, e quase sempre vem da mão do êxtase,
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É longa a tradição filosófica que entende o corpo como condição do pensamento, opto por destacar
autores directamente relacionados com esta investigação.
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Pierre Sauvanet (2012) sugere que a dificuldade em produzir um discurso conceptual e analítico sobre o
ritmo advenha do facto de ele ser da ordem da experiência sensível.
99

Os contributos de Henri Maldiney para os estudos do ritmo aparecem em diversas obras do autor.
Retomarei parte dessas teorizações em diferentes momentos desta investigação, focando sobretudo a sua
estética do ritmo.
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conceito que se viria a tornar fundamental para esta investigação100. Por que decido tornar
explícita esta experiência e por que seria relevante para esta investigação? Trata-se de
revelar um percurso de pensamento, mas trata-se sobretudo de colocar em discussão o
seu pathos, o movimento, a paixão, a emoção que está sob a designação de “mística” e
que será fundamental para a teorização da travessia, por se associar ao ekstasis. Viver a
travessia (revivê-la, dar-lhe no presente uma nova vida) permitiu conceptualizá-la.
Aparecia-me, não raras vezes, a ideia de divino, a sensação de ser parte, de ser
tocada e tocar algo extra-ordinário, misterioso, mágico, absoluto; tratou-se, pois, de
experiências fora do domínio do quotidiano, caracterizadas por um duplo movimento de
dissolução do corpo e do eu/ego/sujeito, ao mesmo tempo que esse corpo estava
inteiramente presente e integrado naquela experiência - estar simultaneamente fora e
dentro de mim mesma. Tratou-se de experiências próximas ao estado suscitado por alguns
rituais e que a cineasta Raymonde Carasco, depois do ritual do Ciguri levado a cabo no
México, tão bem descreve quando refere que viu “milhares de deuses”, que teve uma
“visão sem bordes, sem limites no seu tecido, a sua continuidade absoluta, vibrátil,
imperceptivelmente vibrante, matéria constitutiva, constituinte do ar, água solar, matéria100

A experiência mística à qual me refiro não é, portanto, do domínio da experiência religiosa que inclui
muitos dos traços da experiência estética, mas também visões e audições religiosas, experiências Zen, ou
dependência absoluta de uma entidade superior e maior, para nomear algumas que qualificam a experiência
religiosa e não a mística. Na tradição filosófica, a experiência mística tem sido interpretada e agrupada de
várias formas, de acordo com as suas categorias e os seus atributos fundamentais, dialogando com correntes
filosóficas e os seus conceitos, etc. É um tema complexo que aqui necessariamente abrevio, recorrendo ao
agrupamento avançado por Patrizia Manganaro (2004). A autora faz uma leitura filosófica da experiência
mística e de como tem sido abordada ao longo dos tempos. Em alguns casos, a experiência mística tem sido
descrita como o conhecimento imediato da realidade absoluta e da vivência da unidade com esse absoluto.
A relação com o absoluto e a sensação de totalidade, completude e união aparece na mais antiga bibliografia
sobre o tema e continua a aparecer ainda hoje (Cf. Kingsland, 1927). Outras vezes, a experiência estética é
descrita como a experiência do Nada, do Abismo ou do Vazio (Manganaro, 2004, p.7). Noutras situações,
a experiência mística “foi tomada como gozo estetizante do universo, do Todo cósmico, da natureza e da
beleza”: “Como é sabido, os místicos do Todo cósmico se ek-stasiam, se dilatam além de si mesmos, além
do espaço e do tempo, até sentirem-se ontologicamente idênticos à universalidade da existência (nela se
dissolvendo ou sendo absorvidos): trata-se de abolição dos limites entre o eu e o mundo, por acompanhar
uma espécie de unidade-identidade substancial, obtida através da anulação de qualquer distinção; ou então
eles a acolhem como imersão no reino do não-temporal e como imediato contato com a imensidade”.
(Manganaro, 2004, p.7). A dificuldade em expressar essas vivências também está associada ao que histórica
e filosoficamente se vem chamando de experiência mística “(…) a experiência mística, em si mesma, é sem
linguagem: ela pede ao símbolo um substituto, inadequado, de tal inefabilidade, para tentar dizer o
indizível”. Por esse motivo, diz Manganaro (2004) que esta dificuldade de expressão coloca a experiência
mística de mãos dadas com a poesia: está em “jogo a questão da criatividade e da sua expressão linguística:
o que emerge com uma certa eficácia da relação, historicamente atestada, entre mística e poesia” (p.17).
Talvez seja também isto que Lefebvre quer dizer quando afirma que o ritmanalista é uma combinação de
vários “ofícios”, entre os quais o de poeta. A linguagem nas suas combinações correntes, que responde a
uma economia de sentido, parece não ser suficiente para dar conta do mundo, cabendo à poesia abrir essa
possibilidade. Sobre filosofia e misticismo, ver também Kingsland (1927), Stace (1961) ou a entrada
“Mysticism” da Stanford Encyclopedia of Philosophy, [Em linha] https://stanford.io/2loFqO5 (Última
consulta a 15 de Julho de 2019).
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movimento, água-luz, matéria primeira”101 (Cit. por Martin, 2016, p.330). Noutro
momento, designa Carasco esta visão hors cadre como “ritmo puro” (Carasco, 1979,
p.113).
Bernardo Soares postula que “Deus é uma questão de ritmo”. Talvez “místico”
tenha vindo dessa associação ao divino, ao politeísmo da experiência, ainda que divino
não seja o mesmo que deus e muito menos religião - e mesmo que a história das religiões
esteja marcada por movimentos que, apesar de distintos entre si, apontam para gestos de
travessia: Moisés e a travessia do deserto, as peregrinações a Meca ou, em Portugal, ao
Santuário de Fátima102. Jacques Derrida argumenta que a linguagem não dispõe de
significantes possíveis para o impossível, sendo “deus” o nome desse impossível: “nome
desse desmoronamento sem fundo, dessa desertificação sem fim da linguagem” (Derrida,
1995, p.37)103. Também aí há uma associação entre a experiência do divino com a
impossibilidade de dizer.
Usei provisoriamente a palavra “mística” para nomear, portanto, uma experiência
de contacto com algo vital, em constante fluxo, que mais tarde designei de ritmo vital104.
A experiência do contacto com o ritmo vital conduz ao êxtase e, por esse motivo, as
formulações podem parecer sinónimas. No entanto, cabe distingui-las: o ritmo vital não
é o mesmo que o êxtase, apesar de o contacto com o ritmo vital (atravessamento de
101

Aprofundo esta referência na secção final desta tese.

Como menciona Henry David Thoreau no seu célebre ensaio sobre caminhar, publicado em 1862, “a
arte de Caminhar, isto é, de andar a pé” está etimologicamente relacionada com a peregrinação, tendo sido
descrita como sautering - deambular - que na sua origem se refere a “pessoa ociosa que vagueava, na Idade
Média, pelo campo e pedia esmola com o pretexto de se encaminhar à Sainte Terre, à Santa Terra” e que
de tanto o ouvir, as crianças começaram a dizer: “‘aí vai um Sainte-Terrer’, um Saunterer, um peregrino”
(Thoreau, 2017, p.31). Noutro momento do referido ensaio, Thoreau também menciona Moisés, ao
explicitar que a caminhada à qual se refere é a que se dá na Natureza e não noutros lugares: “Eu saio [a
caminhar] para a Natureza, tal como os antigos profetas e poetas Menu, Moses…” (Idem, p.50-51), não em
ruas ou caminhos comumente usados pelos humanos. Sobre peregrinação e caminhada, ver também Solnit
(2001). Referência incontornável e seminal sobre a deambulação na modernidade é a flânerie, tal como
apresentada por Baudelaire em Le Peintre de la vie moderne (2013).
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Não é, no entanto, pelo facto de ser difícil nomear esta experiência que disso devemos desistir. Ao
contrário da conhecida máxima de Wittgenstein, do Tractatus Lógico Philosófico, que para alguns autores
tem justamente uma dimensão mística (Cf. McGuinness, 1966), sobre o que não se pode dizer não há que
remeter ao silêncio; sobre o que não se pode dizer haverá, antes, que (tentar) escrever, sabendo ainda assim
que o “pensamento é a parte em branco do texto”. Para Wittgenstein, a mística é precisamente o aparecer
do que não pode ser dito (Cf. Agamben, 2018).
Já Friedrich Nietzsche usava o adjetivo “vital”, mas associado à potência - potência vital: aquilo que
transborda todos os domínios do sensível e os atravessa. A psicanalista brasileira Suely Rolnik, em
conferência dada em 2018, em Buenos Aires, a propósito dos 100 anos da Revolução Russa, no Centro
Cultural Paco Urondo, usa a designação de fluxo vital, para falar de uma experiência extrasensorial,
extrapessoal, extrapsicológica, que atravessa os corpos e os transforma.
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mundos) poder ser aproximado das descrições do êxtase105. A palavra eisensteiniana
“caosmos” explica parcialmente a experiência do ritmo vital quando se refere a uma
escuta do cosmos antes do logos (pré-lógica) e já depois do caos - caosmos -, irredutível
às dualidades caos e cosmos, forma e informe, acaso e necessidade (Cf. Carasco, 1979,
p.118). Maldiney, por seu turno, recorre à designação de sopro vital, partindo dos
princípios da pintura chinesa desenvolvida por Sie Ho no século VI. O ritmo, para o autor,
é a articulação do espaço-tempo do sopro vital106. Pierre Sauvanet (2012), por outra parte,
dando conta da complexidade do fenómeno rítmico, propõe uma solução metodológica
para o seu estudo que se baseia em três critérios - Estrutura, Periodicidade e Movimento.
Ao movimento chama o autor sopro vital (Cf. Krouglikov 2012, p.41). Podia recorrer a
essas designações já em circulação, mas “ritmo vital” tem a propriedade de sublinhar que
é de ritmo que falamos, destacando simultaneamente não ser de qualquer forma de
ritmo107. Cabe esclarecer que a associação do ritmo vital a uma dimensão mística se ficou
pela experiência do trabalho de campo que originou tal designação. O ritmo vital não é
um elemento transcendente, mas do domínio da imanência, podendo ser entendido como
o fluxo em constante circulação que se organizará numa configuração provisória, portanto
rítmica, mas imanente e dado com o ritmo e não fora dele.

A formulação de Dalila Pereira da Costa de “ritmo extático” é sintomática desta proximidade e,
simultaneamente, da necessidade de distinguir ritmo vital de êxtase. Para a autora, “o êxtase é uma coisa
viva: quando estamos em contacto com ele, é com a verdadeira vida que estamos em contacto directo, é
nele que entramos, como no seu centro ardente, seu coração secreto” (Cf. Cunha, 2010, p.87). Ora, entendo
que não é com o êxtase que se está em contacto, mas com o ritmo vital e que esse contacto é da ordem do
êxtase. Este é concomitante do ritmo vital, mas não se sobrepõem nem se substituem. Para Pereira da Costa,
o êxtase está associado à revelação da verdade do mundo, traduzindo “o que seria para o homem arcaico o
sagrado” (Ibidem).
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“O sopro vital representa ao mesmo tempo o mais universal e o mais interior dos movimentos: a
respiração cósmica cujo acto se abre ao ser mesmo de todas as coisas” (Maldiney, 2016, p.52). Este sopro
vital seria a união de todas as coisas, “do interior mesmo da sua respiração” (Idem, p.53), oposto à forma
que seria a particularização e gesto de isolar este sopro que tudo atravessa.
106

A noção que provavelmente mais se aproxima da de ritmo vital é a de vibração. “Vibração” é o termo
usado por Lúcio Pinheiro dos Santos (Cf. Bachelard, 1963), nos seus já mencionados escritos sobre
Ritmanálise, mas tende a acentuar a dimensão da física (física ondulatória, mais precisamente) e volta a
ligar a ideia de ritmo à de átomo. Parece-me, não obstante, insuficiente falar de vibração, optando, por
continuar a usar a designação de “ritmo vital”.
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A opção pela designação de ritmo vital é fruto de vários encontros teóricos, bem
como do contexto espácio-temporal em que emergiu108. Tendo nascido nos Andes, esta
noção aparece imbuída num pensamento de complementaridade que é um dos princípios
da lógica andina. Na cosmovisão andina, o ente não é uma unidade completa e não existe
senão em coexistência com o seu complementar específico. Este complemento é o
elemento que torna completo o elemento correspondente (Estermann, 2006, p.139). A
designação de ritmo vital sublinha a dimensão vital que inclui a dualidade complementar
(que não é o mesmo que dizer opostos) vida-morte ou o mundo dos vivos e mundo dos
mortos109.
A morte é vista como (o início de) uma viagem e prepara-se o corpo para tal,
provendo-lhe do que se crê que necessitará “para uma longa travessia” (Bascopé, 2001).
Esta concepção relaciona-se com o entendimento do tempo como radicalmente
descontínuo e espiralado. A tripartição do tempo em passado, presente e futuro, e a
unidireccionalidade ou ideia de progressão do passado ao futuro, não encontram paralelo
na experiência andina. Nos Andes, para os falantes de quechua e aimará110, o passado está
à frente porque há-de repetir-se, ainda que a repetição não seja um retorno do mesmo; a
história é, assim, uma sequência de ciclos e épocas que terminam e começam por um
pachakuti (ciclo de 500 anos), um cataclismo cósmico em que uma certa ordem regressa
a uma desordem cósmica, para originar uma ordem distinta. Não se trata de uma
continuidade que é interrompida; o entendimento do tempo é radicalmente descontínuo,
108

Para esta designação de ritmo vital encontrei mais tarde sustentação numa coletânea de escritos da equipa
de investigação espanhola Trama, editada por Teresa Aizpún, Cayetana Ibáñez e Eva Fernández del Campo
(2015), que apresenta distintos ensaios sobre ritmo e arte, desenvolvidos sobretudo a partir da filosofia e
dos estudos culturais e artísticos. Os diferentes artigos abordam desde a arte chinesa (arte como
manifestação e afirmação do Tao) à pintura de Paul Cézanne (arte tornada carne), a relação entre a natureza
e a arte, a música e as artes visuais, etc., e, ainda que sejam bastante diferentes entre si, partilham a ideia
de que o ritmo, nas suas distintas formas de expressão, é a manifestação da vitalidade na arte. Embora haja
algo que perpassa e une as múltiplas perspectivas destes textos e da minha própria proposta, e que de algum
modo se relaciona com esta ideia de vital ou vitalidade, elas distinguem-se. “Vital” é um termo bastante
elástico que promove o seu uso em distintos sentidos. Cabe explicitar que a decisão de escolher esta
designação distingue-se totalmente da concepção dos movimentos vitalistas do início do século XX,
enunciados na primeira secção, apesar da similitude da designação vital. De nenhum modo procuro
hierarquizar este ritmo (vital) em relação a outros ritmos nem lhe atribuir uma propriedade exclusivamente
humana. Tampouco se trata de fazer um apelo ao regresso/avanço em direcção a uma natureza onde este
ritmo vital habitaria, já que entendo que o ritmo vital não reside numa parte determinada nem é próprio de
nada nem de ninguém.
“A morte para o andino nunca é o final ou o término do ser; é continuidade do ser dentro da totalidade
existencial e universal. É neste sentido que nós os andinos entendemos que a morte é como uma viagem a
outra dimensão da vida. Ainda assim, não é possível deixar de pertencer a este mundo” (Bascopé, 2001).
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Línguas faladas por mais de dois milhões e meio de pessoas, nas regiões andinas do Peru, Bolívia, Chile
e Argentina. Na Bolívia, aimará e quechua são as línguas oficiais, tal como o espanhol e o guarani.
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procede por saltos ou revoluções cósmicas (pachakuti). Nesta concepção circular do
tempo, o início e o fim coincidem (como a morte do sol coincide com o nascimento da
lua, por exemplo)111.
A curta-metragem boliviana Ajayu (1996), de Francisco Ormachea, é um olhar
aimará sobre a morte/vida no mundo andino, a partir da história de afogamento de um pai
e da sua filha no lago Titicaca, revelando alguns dos ritos relacionados com a morte,
nomeadamente a mencionada preparação do corpo com o que necessita “para o caminho”
(oferendas de folhas de coca, regadores de plantas, instrumentos de cultivo, comida, etc.).
Estes ritos funerários misturam-se com gestos católicos (músicas cantadas em aimará que,
no meio da canção dão lugar a uma referência em espanhol à “virgem maria”, ou uma
criança a fazer o sinal da cruz, por exemplo), sincretismo característico desta região112. A
palavra aimará que dá título ao filme poderia ser traduzida em espanhol como alma, vida,
espírito, etc., mas também como “força vital”. Esta dimensão complementar do termo
vital (vida-morte) é fundamental para a proposta da travessia (de mundos) que
apresentarei, por introduzir uma dimensão de estado liminar, fundamental para pensar o
gesto da travessia.
Apesar do adjectivo místico, da dimensão extraordinária da experiência do
trabalho de campo, o ritmo vital não é um elemento transcendente, como referi.
Recordemos que o ritmo vital é um fluxo em constante circulação que assume
determinadas maneiras, sendo configuradas em formas artísticas provisórias. Por
conseguinte, as formas artísticas não existem fora do ritmo vital, antes participam dele,
configurando-o provisoriamente. O contacto com o ritmo vital e a sua configuração em
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Na região andina, para os falantes de quechua e aimará, o passado está à frente e o futuro atrás, o que se
pode ver nos gestos dos falantes. Quando se diz “há muitos anos atrás” (e obviamente não dizem atrás), a
mão aponta para a frente; quando se referem ao futuro, a mão dirige-se para trás de quem fala. No livro
Filosofía Andina: sabiduría indígena para un mundo nuevo, Josef Estermann (2006) desenvolve esta noção
do tempo, na região andina. Afirma o filósofo e teólogo suíço que, na língua quechua, existe uma só palavra
para futuro e passado (ñawpapacha); a palavra para presente é kunan que significa agora; ou ahorita, em
castelhano. Quando se diz ahorita pode significar dentro de um minuto ou em duas horas, já que o tempo
é qualitativo: há tempos certos ou não. Tampouco existe uma palavra exclusiva para tempo (pacha é espaço
e tempo, ao mesmo tempo). A esperança andina, continua Esterman, não está dirigida a um futuro
desconhecido e totalmente novo, mas a um passado armazenado no “simbolismo del inconsciente
colectivo”. Há uma ordem passada, já cumprida e realizada no passado que, no entanto, nos espera à frente.
É através do rito, das cerimónias e do culto que o ser humano andino (runa/jaqi) torna presentes o passado
e o futuro.
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Umas das mais conhecidas estratégias e consequências da colonização europeia no continente americano
e evangelização das populações indígenas é a mistura das religiões locais com as religiões europeias. No
entanto, esta visão do sincretismo tende a esquecer a influência de outras religiões nas religiões indígenas
americanas. Ver, por exemplo, De la Torre e Martín (2016).
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maneiras artísticas não é privilégio exclusivo dos artistas, já que ele não é próprio de
ninguém ou de nada; a arte, como afirma Jacques Rancière (2002), é somente a aplicação
singular de um poder comum a todas as pessoas. A diferença é que, como veremos, os
artistas a-penas intensificam ou persistem nesse contacto com o ritmo vital. Sublinho apenas - com penas, à custa de penar - por entender que essa persistência e intensificação
são padecidas, no sentido que Agamben (2017) atribui ao termo. Não se trata de um
contacto com o ritmo vital que é simplesmente da ordem da acção, mas sobretudo da
recepção, do atravessar e ser atravessado, como veremos adiante.

8. O gesto da Travessia: atravessar e ser atravessado

O conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa (1988), revela bem da
travessia que pretendo apresentar. Nesse conto, um homem despede-se da sua família,
para viver numa canoa no meio do rio, da qual jamais regressa, sem que, ao mesmo tempo,
tenha ido a alguma parte. O homem “só executava a invenção de se permanecer naqueles
espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa (…)” (1988, p.32). Travessia não
significa ir de um ponto a outro ou de margem a margem, no sentido ou direcção a, mas
“inventar” a permanência e a intensificação de um “entre” ou de um intervalo113.
Atravessar dá-se também no sentido de ser atravessado. Sauvanet (2012) diz do
ritmo que “é ao mesmo tempo actuado e sofrido. É o deslocamento do sujeito, uma
fissura: tomo o ritmo e sou por ele tomado”114. Experimentar um ritmo é ser esse ritmo;
é dominá-lo e ser por ele dominado, do mesmo modo que Lefebvre afirma que há que ser
agarrado por um ritmo, para o poder agarrar, como já vimos. Há aqui subentendida uma
multidireccionalidade fundamental para pensar o ritmo e o gesto da travessia que o
constitui. Quando me refiro a atravessar, digo-o como gesto, no sentido que lhe dá
Agamben e que se centra na medialidade e no padecimento.

Para alguns estudiosos do ritmo, como Citton (2011), a noção de intervalo é fundamental: “o ritmo é a
tensão de um intervalo”.
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No original: “est en même temps agit et subi. C'est le déplacement du sujet : je saisis le rythme en même
temps que je suis saisi par lui”.
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Retomemos a noção de gesto, abordada na secção I deste trabalho. O gesto não é
para Agamben (2018) nem acção com um fim em si mesma nem produz nada exterior a
si ou para além de si, não se trata de um meio ou de um fim, mas da exibição da
medialidade e a visibilização de um meio emancipado de qualquer finalidade. Sendo
“pura medialidade” e “pura comunicabilidade”, o gesto transporta o significado, mas não
é o significado em si. Ao ser um “veículo” do significado, o gesto necessariamente
impede que esse “espaço” seja ocupado pelo sentido, o que implica que “essencialmente,
o gesto é sempre um gesto de não ser capaz de entender algo da linguagem; é sempre um
gag”115 (Agamben, 2000, p.58). O gesto é o momento singular em que um corpo se expõe,
sai fora de si e faz-se imagem, deixa a sua posição e depõe-se nos outros.
Para abordarmos a noção de padecimento e a potência da passividade, dois termos
do léxico teórico de Agamben (2017) são convocados: o de inoperância e poder
destituinte. Ambos dizem respeito à capacidade de desactivar e tornar algo inoperante,
libertando as suas potencialidades e assim permitir um uso diferente. Estes conceitos são
de tal modo complexos e relacionam-se com tão vasta constelação teórica que exigiriam
um tempo e espaço que esta tese não proporciona. Adiantemos uma breve definição que
permite criar um chão de entendimento para o que aqui procuro desenvolver no que ao
ritmo vital diz respeito:
Chamamos destituinte a uma potência capaz de depor a cada
oportunidade as relações ontológicas-políticas para fazer aparecer o
contacto entre os seus elementos (…). O contacto não é um ponto de
tangência nem um quid ou uma substância na qual os dois elementos se
comunicam: é definido unicamente por uma ausência de representação,
só por uma ruptura. (…) aparece agora na sua forma livre, íntegra e sem
libações. (Agamben, 2017, p.485-486)

O contacto com o ritmo vital é da ordem do padecimento, pois do gesto de
atravessar se sublinha o ser atravessado, o receber, o padecer o outro; não existe
agenciamento sem padecimento e o contacto com o ritmo vital é dessa ordem. Ora, este
contacto é um vazio de representação, vazio esse que é disponibilidade - pura abertura,
potência e possibilidade (Moyano, 2011, p.21). O gesto define-se, pois, pela sua abertura
e experiência de exterioridade. O artista padece e detém-se no contacto do ritmo vital, no

No original: “the gesture is essentially always a gesture of not being able to figure something out in
language; it is always a gag”.
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vazio. Como sugere José Gil, quando o artista está “em estado de criação”, as diversas
energias que o habitam focalizam-se e entram “num estado de circulação de energia de
tal modo rápida, densa e forte que os padrões sensório-motores, cenestésicos e
propioperceptivos são abalados” (Gil, 2016, p.27) e uma desagregação das coordenadas
habituais do tempo e do espaço que poderíamos associar ao transe e ao êxtase. Essa
destituição das coordenadas familiares pode ser entendida como o vazio - o gag agambeniano, onde convivem o tudo e o nada, a pura abertura e a experiência do vazio
como possibilidade. O contacto com o ritmo vital será, portanto, do domínio da
receptividade, por oposição à posse, do padecer o vazio. O vazio não é o negativo da
existência, não está despovoado nem é o nada, parece antes surgir como destituição das
habituais coordenadas perceptivas espácio-temporais. O contacto com o ritmo vital é uma
desestruturação das coordenadas familiares e a persistência nesse contacto é da ordem do
“mergulho no caos”, como lhe chamaria Gil (2016, p.30), no limiar da loucura. A arte
aparece aí como uma resolução não patológica do acontecimento catastrófico do vazio
(Idem, p.31)116.
Retomemos a conceptualização de caos, e a sua relação com o ritmo, levada a
cabo por Deleuze e Guattari (1980) (ver primeira secção). Para os filósofos, existem
fluxos de partículas em constante movimento, em distintas direcções, intensidades e
velocidades – “intensidades livres ou singularidades nómadas, partículas loucas ou
transitórias” (Deleuze e Guattari, 1980, p.54). A captura momentânea dessas partículas
aprisiona-as numa determinada configuração específica e momentânea, até voltarem a ser
fluxo. Diz-se momentânea porque as partículas – uma só ou muitas delas – acabarão por
ceder à pressão do Cosmos para que circulem, se movam, se dissolvam noutra
configuração. A resistência à ameaça constante que sofrem as configurações
momentâneas ou a resposta à tentativa do cosmos de obrigar a encontrar nova ou mais
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Poderíamos acrescentar vários outros exemplos, nomeadamente da arte pictórica chinesa, em que o
vazio, tal como dá conta Cheng (Cit. por Faucon, 2017, p.279-280) não é entendido como qualquer coisa
de vago ou inexistente, mas como “um elemento eminentemente dinâmico e activo, ligado à ideia de sopros
vitais e do princípio de alternância entre Yin e Yang, constituindo, por excelência, um lugar onde se operam
transformações (…).” Outro exemplo é o da psicanalista brasileira Suely Rolnik que, em entrevista a Marie
Bardet por ocasião da sua visita a Buenos Aires em 2018, também faz referência à obra de arte e ao vazio:
“se a subjectividade consegue suportar este momento de vazio (que não está, precisamente, “vazio” porque
há um embrião de mundo que aguarda as condições e a temporalidade para germinar, para que a vida tome
uma nova forma, um novo modo de existência), segue o caminho do destino ético da pulsão (nome que
Freud deu à força vital no humano) que é convocar o desejo para criar algo que consiga dar forma e
materializar o que a vida nos pede quando está ameaçada, para recobrar o equilíbrio. Pode ser uma obra de
arte, outra maneira de viver, outra forma de alimentar-se, fazer estalar a noção de género, inventar outras
sexualidades, etc.” [itálico meu]
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resistente organização é o que Deleuze e Guattari entendem como ritmo. Nesse sentido,
ritmo é não apenas a configuração momentânea de um fluxo em constante movimento,
mas também a própria chegada e esforço de manutenção dessa configuração, no momento
em que ocorre. As teorias de Deleuze e Guattari sobre o ritmo abarcam, ainda, outra
dimensão relevante para esta investigação, e que tem a ver com a ideia de que o ritmo
nunca se dá num só milieu117. Para que haja ritmo, haverá sempre uma comunicação /
contacto entre milieux, o que sublinha o facto de que o ritmo se dá sempre num “entre” medialidade. Entendemos que esse “entre” – a comunicação entre milieux – implica uma
travessia. Não há contacto, não há comunicação ou toque sem travessia. Quando as
partículas circulam para formar determinados milieux, quando se mantêm porque
estabelecem alianças de força com outras partículas e resistem à pressão de dissolução,
exercida pelo caos, de algum modo existe um movimento de atravessar, mais
precisamente um gesto de travessia118.
Atravessar é um gesto na medida em que é pura medialidade, intensificação de
um “entre”, comunicação entre milieux que não se caracteriza por uma acção com um fim
– o gesto interrompe, imprecisamente, a sua relação com um fim. Atravessar, no seu
sentido geral, sugere um movimento em direcção a, de um movimento de ir de um ponto
a outro, uma acção com um fim. Não obstante, quando menciono a travessia refiro-me à
operação de atravessar e ser atravessado. O agenciamento desse gesto implica padecer,
implica receptividade e pura abertura ao que vem, indo. Atravessar implica a
intensificação de um estar “entre” que é sempre instável, sendo que o “entre” decorre da
relação de dois ou mais elementos que estão em contacto (com o ritmo vital). Este
contacto não seria uma tangência, mas uma ausência de representação, uma terceira
margem.
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Os milieux são meios vibratórios, blocos de espaço-tempo constituídos pela repetição periódica de uma
componente – código –, dentro da qual um certo número de relações toma significado. O caos ameaça
continuamente a estabilidade dos milieux que dele emanam e a forma que estes encontram para se apoiarem
e criarem uma ordem que os sustente mutuamente é através de processos de transcodificação. A
transcodificação é a maneira pela qual um milieu serve de base a outro milieu, se estabelece sobre um outro,
se dissipa, ou se constitui num outro milieu. O cosmos é o milieu de todos os milieux.
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Henri Meschonnic, autor do fundamental Critique du rythme (1982), recupera esta ideia de passagem a que chamo travessia - entre milieux e aplica-a à linguagem, definindo o ritmo como “a passagem do
sujeito na linguagem, a passagem do sentido e, talvez da significação, do fazer sentido” (Meschonnic, 1982,
p.225).
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8.1. O gesto de respirar

O gesto fundamental da travessia através do qual as imagens transmitem o pathos
ekstasis envolve uma coreografia de gestos, como adiantei, sendo o gesto de respirar o
primeiro que abordarei. Apresento os diferentes gestos em pontos diferentes, ainda que
no acontecer da travessia estes gestos se possam dar concomitantemente, se sobreponham
parcialmente, se potenciem ou se reconfigurem mutuamente. A experiência da travessia
indistingue as dimensões que a constituem, e só mesmo um esforço para as pensar e
escrever as pode separar, como aqui faço. Tendo esta ressalva em conta, adentremos no
gesto da respiração. A travessia relaciona-se com a respiração, dando-se mediante a
entrada numa respiração específica. Marcel Mauss (1992) dizia, no final de um dos seus
textos mais conhecidos sobre as técnicas corporais que a conexão com o divino terá bases
biológicas e incentivava os seus seguidores a investigar essa suspeita:
Acredito, precisamente, que no fundo de qualquer estado místico se dão
técnicas corporais que não estudámos, mas que foram estudadas na China
e Índia antigas. Está por fazer e deveria fazer-se esse estudo sócio-psicobiológico da mística. A minha opinião é que existem necessariamente
meios biológicos de entrar “em comunicação com Deus.” (Maus, 1992,
p.475)

Mauss entende a respiração como uma das técnicas do corpo. Quando Mauss se
refere a deus, talvez se esteja a referir ao ekstasis, isto é, à travessia e ao contacto com o
ritmo vital. Também Freud identificou em diferentes culturas um modelo de
espiritualidade baseado na relação entre a respiração humana e, neste caso, o sopro do
vento, assinalando que a palavra espírito contém em si o respirar físico e o espírito
metafísico, mas não se limita a esta observação mais ou menos consensual à época. Freud
destaca que é o ar em movimento que permite passar do respirar físico ao espírito
metafísico: “o ar enquanto movimento da respiração, isto é, como intercâmbio visceral e
da atmosfera, por via de um fluido, de uma matéria móvel e invisível” (Cf. DidiHuberman, 2005).
Existe, pois, uma troca entre o singular e o particular, o íntimo e o global, a vida
de dentro e a vida de fora, como refere Didi-Huberman (2005), no seu livro Gestes d’air
et de pierre. Corps, parole, souffle, image. Nesse texto, Didi-Huberman recorda que
existe uma ligação fundamental entre a respiração e a expressão da emoção, pathos. No
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entanto, não existe pathos sem uma intensificação que é dada pela forma ou pelas
fórmulas (pathosformeln). A acentuação é a forma por excelência que permite aceder ao
sentido (significado, mas também sensível) e trata-se de “acentuar as palavras para fazer
dançar as lacunas e dar-lhes o poder, consistência de meio em movimento”, mas também
“acentuar as faltas para fazer dançar as palavras e dar-lhes o poder, consistência de corpo
em movimento” (Didi-Huberman, 2005, p.39). O gesto de respirar, como um dos gestos
que compõe a coreografia da travessia, transporta o pathos, sendo “veículo das
sobrevivências” que, por sua vez, existe na intensificação da forma. A respiração é uma
matéria fluida e volátil onde se modela a respiração do tempo: a troca incessante entre as
temporalidades da vida que passou e da vida por vir, conclui o autor (2005, p.40). Que
pathos é esse? O êxtase, o contacto com o ritmo vital e o atravessamento de mundos,
segundo a tese aqui desenvolvida.
Não obstante o entendimento da respiração como o veículo das sobrevivências,
como portador do pathos que atravessa os tempos e surge na intensidade das formas de
cada presente, o gesto de respirar como parte do gesto da travessia refere-se ao próprio
processo de entrada num estado extático, isto é, de geração de uma emoção e movimento
passional que será transportado pelas imagens. O gesto da respiração não transmite
apenas o pathos ekstasis, ela cria também esse pathos. Atravessar e ser atravessado é pois
do domínio da respiração na medida em que se caracteriza pela entrada num estado
específico que associo à meditação.
A figura do deus da dança, na cultura Azteca, ajuda-nos a aproximar desta ideia
da meditação. Em Dancing the New World – Aztecs, Spaniards and the Choreography of
the Conquest (2013), Paul Scolieri analisa o lugar da dança na colonização do continente
americano, especificamente o actual México. Sem que consiga definir uma só divindade
da dança, Scolieri identifica três divindades associadas à música e à dança, aparecendo
Xochipilli várias vezes como “deus da dança” - também referido como “príncipe das
flores”, “deus da juventude, da luz, da dança e da música, dos jogos, da poesia e da arte”
(Wasson, 1982, p.11). A sua escultura em pedra está no Museu Nacional de Antropologia
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do México e foi encontrada em Tlalmanalco, aos pés do vulcão Popocatépetl, a mediados
do séc. XIX119.

Fig. 4 - Xochipilli

Apesar de aparentar ser uma posição de quase meditação (refiro-me à postura de
pernas cruzadas sobre si mesmas e mãos perto dos joelhos), é uma posição bastante
incómoda, para um corpo pouco habituado a esta postura, e na qual não se poderia estar
muito tempo. É uma posição de transição, em que o deus ou está a ponto de sentar-se ou
a ponto de se levantar. O deus-príncipe está coberto de flores e entende-se que a sua
aparência é a de quem foi surpreendido, não como um susto, mas como uma surpresa que
exerce mais fascínio, êxtase, do que medo; aparenta ser tocado por algo que vem de cima
- o sol, uma ou várias visões, “um mundo superior”? - e que o procura também tocar,
elevando-se. Trata-se de um estado de êxtase, no seu sentido etimológico, do grego ek-
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De acordo com a informação disponível no Museu Nacional de Antropologia do México, a escultura é
do período Pós-clássico Tardio (1200-1521 D.P.) A imagem aqui apresentada é do mesmo museu, [Em
linha] http://bit.ly/36GvMK4 (Última consulta a 2 de Março de 2020). Num artigo sobre esta escultura,
Wasson identifica que “Xochi é a raiz de xóchitl, que em náhuatl é "flor"; pilli às vezes significa "príncipe"
noutras "menino", e o seu uso é semelhante ao que outrora tinha em inglês a palavra “child”, para se referir
a um jovem de berço (como no Childe Harold, de Byron), e em espanhol o termo infante” (Cf. Wasson,
1982, p.10).
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stasis: estar fora de si, operando-se um deslocamento, muitas vezes associada à ideia de
transe.
Num artigo sobre a escultura, Wasson (1982) entende que o príncipe talvez esteja
absorto num mundo de visões - isto é, deslocado para fora de si, em ekstasis proporcionado pelo consumo de determinadas plantas ou combinações de plantas. Para
Wasson, o deus-príncipe está em contacto com o divino. Esta hipótese parte da análise
das flores e cogumelos no corpo da estátua e no pedestal, bem como pelo facto de os
cogumelos serem tidos como enteógenos sagrados, pelos indígenas nahuas (Idem, p.17).
O seu movimento sugere levantar-se em direcção a, quase a ponto de levitar, mas também
de receptividade. Justamente, é um deus que não olha desde cima, mas para cima, como
aceitando algo superior, portanto destituído de um poder vertical sobre o outro, pura
abertura na sua acção que é recepção. As suas mãos sugerem esse paradoxo: levantadas
como agindo, baixadas como “sendo agidas”.
Este deus-príncipe padece; toca e é tocado, atravessa e é atravessado. Esta ideia
de um deus que dança sentado, que se instala precariamente numa posição, é uma
aproximação à ideia de meditação como um gesto que, em relação com outros que
veremos, constitui gesto fundamental que transmite o pathos das imagens: a travessia.
Atravessar implica entrar numa respiração própria, que se relaciona com um estado
meditativo e é sempre do domínio do instável e da transição: entre margem e margem,
uma terceira. A imagem do deus Azteca da dança estabelece uma associação, desde logo
original (no seu sentido de arcaica), entre êxtase e dança. Este êxtase, conjunto de
movimentos e paixões, desejos e horrores, sobrevive e a cada vez regressa ao presente do
olhar. Como refere Didi-Huberman na sua leitura da figura da ninfa, a partir de Warburg,
não se trata de um eterno presente intemporal, de um arquétipo nem da essência imóvel
das formas artísticas, é antes “o novelo da sobrevivência na formulação histórica de cada
presente das formas: não estamos na esfera ideal das noções universais, mas na
materialidade concreta do imemorial” (Didi-Huberman, 2002, p.90). O êxtase imemorial
materializa-se numa escultura do deus dança e reaparece, porquanto sobrevive, noutros
presentes, nomeadamente na dança alemã do início do séc. XX.
A combinação de dança, respiração, meditação e êxtase está também presente no
trabalho artístico de Rudolf von Laban, determinante figura da dança alemã do início do
século XX (ver secção I). Laban fazia parte e tinha um papel importante na comunidade
utópica de científicos e artistas de Monte Verità, tendo aí dirigido uma escola de arte entre
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1913 e 1918. Laban experimentava “danças de êxtase” para “entrar em estado de
investigar a pulsão rítmica” que corresponderiam ao momento em que os bailarinos
perdem a consciência da sua aparência externa. Eles voltavam a ser fluxo em movimento,
antes da forma. A exploração da “memória inconsciente do sonho, os estados de transe
ou de êxtase” (Klages cit. por Paez, 2016, p.5) eram procedimentos comuns na dança
moderna, onde a respiração comum assumia um papel fundamental, já que dela, “do tacto
e do entrelaçamento dos braços”, entendia-se que nascia “o movimento orgânico do
grupo” (Paez, 2016, p.4). A ligação entre a meditação, o êxtase e a dança que o deus da
dança Azteca já envolvia, actualiza-se no presente das experiências labanianas de Monte
Verità, metamorfose do primitivo, onde ademais a dimensão rítmica é convocada
explicitamente:
Os ritmos estão presentes em todas as pegadas inscritas pelo homem
para assinalar a sua presença: ritmos temporais, espaciais, sonoros,
dinâmicos. Não pode existir sem o ritmo e nasceu dos ritmos - do
trabalho, da meditação, da festa, da vida, do êxtase. [itálicos meus]
(Dupuy cit. por Paez, 2016, p.6)

O estado meditativo implica uma forma de pensamento que suspende a intenção
de compreensão e é pura abertura e recepção ao ser atravessado pelo conhecimento que
vem. Este conhecimento não é exclusivamente cognitivo. O estado meditativo, ao qual
entramos via uma respiração específica, associa-se igualmente a uma suspensão das
formas habituais de pensar, estar, sentir, para ser abertura ao que chega e que se procura,
ou o que tem de encontrar lugar e tempo para se dar. Este pensamento é tanto a via da
travessia - ele permite a travessia e o contacto com o ritmo vital -, como resultado dela atravessando entro num estado meditativo. "Meditando" se atravessa, atravessando se
abre um pensamento meditativo e nele o contacto com o ritmo vital.
Este pensamento é da ordem do que Heidegger chama de "pensamento
meditativo". Em Serenidade (2001) o filósofo aponta uma distinção entre um pensamento
calculador e, precisamente, um pensamento meditativo120. Opondo um pensamento que
classifica, ordena e domina, que conhece as suas circunstâncias, que planifica com vista
a uma finalidade e determina os meios de acordo com esse fim, isto é, um pensamento
calculador; opondo esse pensamento calculador ao pensamento meditativo, diz o filósofo
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Discurso proferido nas celebrações do 175° aniversário de nascimento do compositor Conradin
Kreutzer, em Messkirch, em 30 de Outubro de 1955.
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que “o pensamento que medita exige de nós que não fiquemos unilateralmente presos a
uma representação, que não continuemos a correr em sentido único na direcção de uma
representação. O pensamento que medita exige que nos ocupemos daquilo que, à primeira
vista, parece inconciliável.” (Idem, p.23) Este pensamento meditativo rejeita, portanto, a
representação, mas também o querer, a vontade. O inconciliável de que fala o filósofo é
o sim e o não que as coisas carregam, é o que se dá e o que se retira, é o que se oculta de
nós “precisamente ao vir ao nosso encontro” (Idem, p.25). Ora esse será o traço
fundamental do que Heidegger chama de mistério. A atitude de nos mantermos abertos
ao sentido oculto do mundo designa o filósofo por “abertura ao mistério”. A aceitação do
inconciliável é o que Heidegger define como serenidade, sendo que tal não é sinónimo de
uma atitude passiva. Pelo contrário, a “serenidade como caminho do pensamento
meditativo” é para o filósofo a “mais elevada forma do agir humano” (Cf. Saramago,
2008, p.163).
Não sendo da ordem da vontade, o pensamento meditativo é da ordem de um
aguardar, de “abrir mão da vontade própria em nome de um autoabandono à vontade
divina” (Idem, p.163). Este divino não é religioso, antes refere-se à “dimensão não
objetivável da existência, ao que não é meramente humano, não dominável pelo cálculo.”
(Idem, p.171). O que se aguarda “é a essência mesma do pensamento” (Idem, p.154), isto
é, aquilo que é mais originário, anterior ao horizonte, ao “campo de visibilidade, o ‘pano
de fundo’ do pensamento que permite ao sujeito localizar, pôr e dispor dos objetos diante
de si” (Idem, p.165). O nome dado ao que abarca todos os objectos e o próprio
pensamento é o de região, e é a região que “abarca a abertura: o aberto (das Offene) é
rodeado pela região” (Idem, p.167). A região não permite qualquer antecipação, ela é um
movimento originário, anterior a tudo, de “vir ao encontro” que dissolve a dualidade
sujeito-objecto. Como se dá o pensamento, então, se não há representação nem vontade?
Justamente na serenidade, no aguardar que “a lógica interna às coisas nos seja
dispensada”, que não rima com esperar por algo, mas um “esperar em”. Trata-se de:
um sereno aguardar, pelo pensamento, por aquilo que é dado, o que se
abre como dádiva. Aguardar tem aqui o sentido positivo de abandonarse, de permanecer serenamente receptivo ao que vem a nós no
movimento da Região. (Saramago, 2008, p.168)

O estado meditativo, associado ao gesto de respirar que constitui o gesto
fundamental da travessia, relaciona-se com este pensamento que aguardando age, sem
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vontade e sem representação, que abrindo se deixa abrir, sendo tanto o caminho, como o
seu caminhar. Lúcio Pinheiro dos Santos (ver secção II) também estabelece uma ligação
entre a respiração e o ritmo, especificamente com a metodologia da ritmanálise. Em 1923,
Pinheiro dos Santos foi nomeado Director do Estado da Índia, onde viveu 4 anos e referiuse assim à respiração, na sua relação com a ritmanálise:
[A] Ritmanálise aproxima-se dos ensinamentos da filosofia indiana.
Romain-Rolland transmite-nos, nestes termos, a primeira lição de
Vivekananda: "Aprender a respirar ritmicamente, com medida, por cada
uma das narinas, alternadamente, concentrando o espírito na corrente
nervosa, no centro. Junte algumas palavras ao ritmo respiratório, para
melhor o compassar, marcar e dirigir. Que todo o corpo se torne
rítmico! Aprendemos assim a verdadeira mestria e o verdadeiro
repouso, a calma do rosto e da voz. Por meio da respiração rítmica, tudo
se coordena gradualmente no organismo. Todas as moléculas do corpo
seguem a mesma direção.”121 (Bachelard, 1963, p.146)

Neste caso, a respiração está associada a uma desaceleração e à harmonia dos
sopros vitais. Em “Caos e Ritmo” (2018), segunda publicação de José Gil dedicada à
investigação do ritmo, a respiração e a meditação também são tematizadas. Para além de
uma parte dedicada às técnicas da respiração no teatro da crueldade de Artaud, Gil aborda
a questão da respiração na sua articulação com o ritmo a partir da comparação entre o
processo de anulação dos órgãos do corpo (“corpo sem órgãos” de Deleuze e Guattari, a
partir de Artaud) e a técnica da respiração do ioga (prânâyâma)122. Seguindo o trabalho
de Lilian Silburn, especialista em textos de diferentes escolas hindu, Gil afirma que o
tantrismo vê o corpo individual como uma composição de 1) um corpo grosseiro,
sensorial, mortal; 2) um corpo subtil feito de energia que existe no corpo grosseiro e 3)
um corpo causal, em que corpo individual se funde como cosmos e com a sua energia. O
objectivo do Yoga consiste em reduzir a energia do corpo grosseiro, para fazer aparecer
o corpo subtil e, em seguida, aceder ao corpo causal. A meditação e a respiração são duas
das práticas fundamentais para a passagem do corpo grosseiro ao corpo causal, por
potenciarem a emergência do corpo subtil. A energia subtil participa, diz Gil, “da energia
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Não é evidente se Bachelard - que também fala da meditação, mas diz ser o esvaziamento de excessos
do tempo vivido - identifica uma relação entre a ritmanálise e o pensamento hindu ou se é o próprio Pinheiro
dos Santos que menciona essa afinidade.
122

Pela sua particularidade na relação com o teatro e o trabalho do actor, decido não desenvolver aqui a
ideia de respiração no teatro da crueldade, de Artaud.
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cósmica que dá vida a todos os seres”, sendo por isso uma energia “vital” (Gil, 2028,
p.205). O filósofo assemelha o trabalho do iogui à construção de um corpo sem órgãos ou directamente a abolição dos órgãos do corpo. Este trabalho de eliminação dos órgãos
é possível pela experiência do vazio e da sua tomada de consciência por parte do iogui.
Quando refiro a travessia como a entrada numa respiração específica, refiro-me ao
contacto com o vazio que, paradoxalmente, faz coincidir na experiência plenitude e
vacuidade que Gil, seguindo Silburn, identifica na prática iogui.
A respiração e a meditação são duas das principais técnicas que permitem esta
coincidência que também passa pelo desaparecimento de outras dualidades como a de
sujeito/objecto, dando lugar à “plenitude do Som absoluto”. Também práticas relativas à
postura permitem esta anulação das dualidades, onde “não há lugar para um ‘eu’ separado
do ‘mundo’, e onde a imanência faz a consciência entrar numa corrente cósmica de
energia”123 (Idem, p.212). Nas diferentes práticas de posturas, a experiência varia, diz
Gil, mas tem uma característica comum, a partilha de um “sentimento de um devir-pura
energia intensiva” que “pode aproximar-se do transe” (Idem p.214). A respiração é aqui
directamente tematizada junto com os estados de transe, isto é, ekstasis.
A socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, em entrevista à revista Anfíbia,
fala da potência da respiração, mas na sua dimensão colectiva, como numa marcha
política (como tantas vezes os camponeses bolivianos fazem até aos centros de poder
oficiais em La Paz, para protestar). Esta respiração ainda que “afinada” porque caminhar
juntos é respirar juntos e com o mundo, não é necessariamente da mesma ordem que a da
meditação, da quietude ou da lentidão e, no entanto, poderá ser da ordem da travessia, no
sentido de entrada numa respiração específica que fortalece o agenciamento colectivo, no
qual está também a recepção, o ser atravessado e ir modificando-se, transformando-se a
si mesmo enquanto se transformam os lugares e espaços que se percorrem. Quando se
avança juntos caminhando, juntando ritmos exponenciais, algo se move em direcção a
nós também. Diz Rivera que talvez nesse respirar em conjunto, nessa respiração colectiva,
resida a potência política de transformação do mundo e das condições de dominação.

Seguindo Gil, a entrada numa respiração específica passa também por, de algum modo, “integrar ou
desencadear em si forças naturais, cósmicas que estão em nós e que devem ser remexidas (…) para produzir
vertigem e intensificação, capacidade de dissolver a humanidade do homem. E para fazer desaparecer o
ego e as suas forças” (p.214). De acordo com esta perspectiva, o contacto com o ritmo vital seria também
um gesto de se voltar para si, para que esse “si” (self) dissolva os seus limites e se indistinga do entorno.
Uma vez mais, sugere-se aqui uma integração num todo múltiplo cósmico.
123
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Em 2001, precisamente em La Paz, na Bolívia, aproximadamente 9000 pessoas,
sobretudo mulheres, mobilizaram-se durante cerca de três meses para reivindicar o perdão
das dívidas de microcrédito, uma medida neoliberal disfarçada de incentivo ao
“empoderamento das mulheres” e ao “empreendedorismo”, levada a cabo pelo Estado
Plurinacional da Bolívia, que estava a gerar uma onda de suicídios pelos supostos
beneficiários124. Neste contexto, o colectivo feminista Mujeres Creando, de La Paz, uniuse à Organización de Deudoras en General, uma organização de pequenos devedores de
microcrédito, sobretudo mulheres, desenvolvendo as suas próprias iniciativas para
fortalecer as reivindicações colectivas. Nas imagens125 que se seguem, vemos registos
fotográficos dessas actividades, em que um conjunto de pessoas, ora sozinhas ora em
colectivo, marcam as paredes com pegadas dos seus pés e mãos, à chegada de uma
marcha, como conta Julieta Ojeda Puma, membro do colectivo feminista126.
Convergem nestas imagens várias dimensões da travessia, algumas das quais
podemos já adiantar, outras que ganharão sentido mais adiante e por isso ficam, por agora,
em suspenso. A marcha é uma das formas de reivindicação mais transversais,
independentemente da geografia ou época. Na Bolívia, as estradas (e não apenas as ruas)
são pontos fundamentais de negociação. Por um lado, estão os bloqueios de estradas à
circulação dos camiões, por outros as marchas que podem chegar a durar meses. A
caminhada conjunta potencia exponencialmente a respiração colectiva que se dá e as
consequências políticas desses gestos. Nestas imagens, não obstante, a marcha parece
materializar-se não apenas na respiração, mas na criação intencional de uma marca das
pegadas na parede, como se fosse uma continuação da caminhada que se desprega do
chão para se tornar vertical, ascendendo aos lugares de poder (neste caso poder público).
Em cada pegada estão condensadas as vontades políticas, a corporalidade
específica e singular de cada marca, a marca colectiva dessa singularidade, as
transformações nessa corporalidade advindas da caminhada, do estar junto de outros, da
passagem do tempo e da respiração conjunta: do atravessar e ser atravessado, enfim.
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A mobilização esteve composta por várias iniciativas, sendo uma delas a ocupação da entidade pública
reguladora dos bancos, tendo-se conseguido reprogramações de pagamentos e, em alguns casos, o perdão
da dívida.
Partes de um ensaio fotográfico incluído na publicação das Mujeres Creando, “La virgen de los deseos”,
de 2005, p.22-32.
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Agradeço a Julieta Ojeda Puma o esclarecimento do contexto desta imagem, em conversa virtual em
Outubro de 2017.
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Fig. 5 - Acção da Organización de Deudoras en General e Mujeres Creando

Outros autores, como Judith Butler (2015), Michael Hardt e Antonio Negri
(2012), entendem que é de cabal importância os corpos estarem juntos e as comunicações
desenvolvidas entre si. Essa possibilidade de estarem juntos e comunicarem corpo a corpo
é a condição de base da acção colectiva e do pensamento político (ou do pensamento
colectivo e da acção política). Escrevem Hardt e Negri: “em todas as ocupações nos
Estados Unidos e no mundo, do Rio de Janeiro a Ljubljana, de Oakland a Amsterdão,
mesmo nos casos em que duraram pouco tempo, os participantes experimentaram o poder
de criar novos afectos políticos por estarem juntos.”127 (Hardt e Negri, 2012). A
experiência coletiva das acampadas tocou cada um dos corpos envolvidos, continuam os
autores: "Qualquer pessoa que a tenha vivido reconhece que os novos conhecimentos e
os novos afectos políticos são criados na intensidade corporal e intelectual das
interações".
Judith Butler (2015) também reflecte sobre os movimentos sociais, a experiência
colectiva, as assembleias, ocupações e manifestações, etc., e a sua relação com a
127

Texto escrito em diálogo sobretudo com a efervescência política dos movimentos dos indignados (que
protagonizou diversas manifestações e ocupações com acampamento de praças de vários países europeus)
e do Occupy Wall Street, do ano de 2011.
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precariedade, género, classe, entre outros, com um foco na performatividade dos corpos
e na dimensão ontológica dos corpos em relação. Em Notes toward a performative theory
of assembly, a filósofa considera o que atravessa as múltiplas e mui diversas experiências
de ocupação das ruas, das praças, das assembleias e manifestações é o facto de se tratar
sempre de experiências corpóreas, em que os corpos se juntam, se movem, falam em
conjunto - respiram em conjunto, acrescentaríamos aqui - e reivindicam determinado
espaço como espaço público (Idem, p.70). Mas não se trata apenas do que os corpos são
capazes de fazer quando juntos. É talvez uma questão anterior que diz respeito a como
um corpo se constitui sempre “para outro corpo”. O corpo que se junta está de tal forma
relacionado com outros que esses outros são essenciais para qualquer invocação desse
corpo/ “Eu” complexo128. Isto implica que o “Eu”, ao convocar uma relacionalidade
social, é desde sempre uma assembleia (Idem, p.68) e está, desde logo, deslocado para
fora de si mesmo, ekstasis:
[se] o que um corpo (e isto é por agora uma reivindicação ontológica) é
a sua dependência face a outros corpos e redes de apoio, então o que
nós sugerimos é que não é inteiramente correcto conceber corpos
individuais como completamente distintos uns dos outros. (Butler,
2015, p.130)

Não se trata, neste caso, apenas de entender os corpos e a sua potência ao estarem
juntos, mas de compreender como, desde logo, qualquer corpo convoca o outro para
“existir”. Significa isto que o “Eu” para se constituir deve estar, simultaneamente, fora de
si (ekstasis), sendo definido por relações que tornam a sua existência possível. Esta
concepção aproxima-se do princípio da relacionalidade tão presente na cosmovisão
andina129. A respiração colectiva que tenho vindo a convocar, na sua articulação com o
gesto da travessia, significa a entrada numa respiração específica que implica uma
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A relação entre corpos cria um espaço de aparência (appearance) que tanto liga como diferencia os
corpos, sendo esse o espaço da sociabilidade, a condição material que constitui o suporte necessário para a
acção política (Butler, 2015, p.76). Na medida em que a acção política não pode acontecer senão em relação
(d)entre (no espaço “entre” que se gera nessa relação dos corpos), a tese de Butler é que uma política da
aliança se baseia em, e requer uma ética da coabitação (Idem, p.70).
129

Talvez seja um pouco rebuscado, mas não deixo de pensar que quando participávamos na acampada do
Rossio, muitos de nós nos sentávamos no chão, pernas cruzadas ao estilo da meditação, numa respiração
colectiva em que a postura talvez não fosse indiferente para a criação de um comum.
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destituição da ideia de sujeito e de individualidade130. Seguindo a cosmovisão andina e a
sistematização que dessa filosofia é apresentada por Josef Estermann (2006) poderia
descrever o gesto da travessia como o movimento de instalação na certeza de que não há
uma separação entre sujeito e objecto, que cada parte contém o todo que contém a parte
ou que somos sempre o que está fora de nós e o que está fora de nós nos integra131. Como
dá conta Estermann, os verbos em quechua e aimará não sugerem um sujeito que conhece
um objecto:
O verbo quechua rikuy (“ver”) [uñjaña em aimará, com o sufixo
aumentativo -ja-] contêm o sufixo reflexivo - ku - para indicar que não
se trata de uma acção unidireccional (sujeito-objecto); o verbo quechua
uyariy (“ouvir”) [istaña em aimará] é composto pela raíz uya- que
significa “cara”, e pelo enclítico - ri - que actua como tópico nas
perguntas para indicar a sua ligação com os eventos ocorridos
previamente. O verbo quechua tupayuy (“tocar”, “apalpar”) [llamt’aña
em aimará] é o reforço de tupay (“encontrar-se”, “ver-se”) com o sufixo
aumentativo –yu-; o verbo mallikuy (saborear) [mallt’aña em aimará
que significa “saborear” e “provar”] é o reflexivo de malliy (“provar”)
(Estermann, 2006, p.114).

A acção é recepção ou, para voltar ao vocabulário agambeniano, o agenciamento
é padecimento. Em quechua não existe o verbo “ser” e ainda que exista em aimará é, antes
de tudo, uma expressão relacional, (usado, por exemplo, para dizer “de mim, meu filho
é”). Não existe uma separação sujeito-objecto nem sujeito-natureza extra-humana (e a
hierarquia subjacente a essa dualidade). O humano (em quechua runa e em aimará jaqi)
não existe senão como sujeito colectivo, atravessado pelos princípios da reciprocidade,
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Regresso hoje a este gesto, 9 de Abril de 2020, quando se vive uma pandemia à escala global. Perguntome: que travessia se dá quando o mundo está na sua maioria forçado à quase imobilidade? Há travessia
quando estamos quase todos confinados aos limites das nossas casas (na melhor das hipóteses), impedidos
de cruzar fronteiras nacionais e até mesmo dentro de uma mesma cidade? E que imobilidade é esta?
Aparentemente contraditórias, travessia e imobilidade convivem, porquanto a primeira nunca é ausência de
movimento. A imobilidade estará para o movimento como o silêncio, no entender de John Cage, está para
o silêncio? A quietude ou o silêncio não são ausências, mas existências próprias. Se existe travessia na
imobilidade, e existe, cabe então antes perguntar: o que se move em nós e o que nos move (e co-move)
quando pouco nos podemos mover? O que nos travessa quando não podemos atravessar?
131

Esta forma de saber não é primordialmente teórica nem unidirecional (um sujeito que conhece um
objecto), mas multidirecional e afectiva, na cosmovisão andina. Não existe uma separação entre o sujeito
conhecedor e o objecto conhecido - a realidade conhece-nos e nós conhecemos a realidade em nós -, tanto
objecto como sujeito possuem sapiência. Esta perspectiva aproxima-se da fenomenologia do ritmo de
Maldiney, segundo o qual é preciso desfazer-se da ilusão teórica de crer que a experiência humana é
estruturada pela polaridade sujeito-objeto.
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complementaridade, correspondência e relacionalidade. Em quechua, não existe o
pronome pessoal “Eu”. Para dizer “Eu”, amputa-se a 3ª pessoa do plural: noqa (eu)/
noqayku/noqanchis (nós)132.

*

Como primeiro de uma coreografia de gestos envolvidos na travessia, a respiração
está associada a um estado meditativo que destitui as coordenadas perceptivas familiares
e instala um vazio/caos que se padece e que faz coincidir vacuidade com plenitude. O
pensamento meditativo caracteriza-se por uma serena abertura ao mistério e ao desvelar
da lógica interna das coisas. A entrada numa respiração específica apaga a dualidade
sujeito-objecto, por conduzir a uma desintegração do sujeito - a um corpo sem órgãos - e
à sua dissolução/integração num todo múltiplo e na energia cósmica, em que cada parte
contém o todo que contém a parte. A respiração assim entendida está associada a estados
de transe. A respiração quando colectiva tem uma forte dimensão política não apenas pela
potência da assembleia ou co-presença dos corpos num espaço e tempo determinados,
mas porque desde logo um corpo convoca o corpo “outro” para se constituir. Individual
ou colectivamente, conclui-se que a respiração, como gesto envolvido na travessia,
desloca o sujeito de si mesmo, sublinhando a sua relacionalidade com o mundo e
transladando-o para fora de si; seja para um contacto com o divino como sugere o deus
Azteca da dança, para estados de transe como sugerem Laban e Gil, para uma
relacionalidade cósmica como na visão andina, o sujeito está em travessia de mundos, em
contacto com algo vital - o ritmo vital -, que o coloca em ekstasis, isto é, fora de si.
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Na filosofia andina, não existem substâncias separadas que se relacionam; não existe objecto e sujeito
nem entes (substâncias) que se relacionam. A substância é a própria relação. O ente é um nódulo de
relações, uma concentração relacional. Na cosmovisão andina, o humano é uma parte do cosmos, e como
tal, não é o único possuidor do logos. Tudo está relacionado e vinculado com tudo e a entidade básica não
é o ser/o ente, mas a relação, e a língua espelha e constrói essa visão. Se podemos falar de sujeito andino,
então o mais adequado seria falar de ayullu, a entidade colectiva fundamental dos Andes (colectividade
organizada e ordenada mediante um conjunto de relações estabelecidas). Esta ideia de que a substância é a
relação é central na ritmanálise, tal como ela foi proposta pelo seu autor Lúcio Pinheiro dos Santos,
influenciado pela filosofia criacionista de Leonardo Coimbra que substitui o conceito de substância pelo de
actividade relacional (ver secção II). No conjunto das relações cósmicas, postula Estermann (2006), o
humano tem um papel fundamental na co-criação e manutenção da ordem cósmica, sendo uma espécie de
guardião e conservador, mas não o seu produtor - quem produz é a Pachamama. O humano é, no entanto,
apenas um dos vários pontos de intersecção entre as várias forças do cosmos, um nexo entre os deuses e o
mundo, isto é, uma chakana, mas nem sequer é a primeira ou mais importante das chakanas.
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8.2. O gesto de abalar: a experiência estética da natureza

Ao gesto de respirar, como parte de uma coreografia de gestos envolvidos na
travessia, junto agora o de abalar. Convoquemos novamente a hipótese central desta tese:
existe um ritmo vital, um fluxo em constante circulação, atemporal e sem espaço
determinado, que se cristaliza em formas/maneiras artísticas situadas historicamente. A
rutmanálise será a metodologia privilegiada para o acesso a esse fluxo. O contacto com o
ritmo vital e a sua materialização em formas artísticas implicam o gesto de abalar diante
da experiência estética da natureza133. Natureza, estética, arte e ritmo vital encontram-se,
como tal, articuladas no gesto de abalar que, por sua vez, integra uma coreografia de
gestos que constitui o gesto fundamental: a travessia.
A que se refere o gesto de abalar? Trata-se tanto de abalar como de ser abalado.
Por um lado, faz referência à co-moção134, a impressionar-se e a oscilar, perdendo a
estabilidade usual; por outro lado, refere-se ao movimento de retirar-se, de partir e de
deslocar-se. Neste sentido, a experiência estética da natureza, tal como pretendo
apresentar, implica: 1) ser/sentir-se abalado, comovido, habitando intensamente o
sensível, no limiar do transe; 2) ser/sentir-se deslocado, retirar-se estando inteiramente
presente; e, simultaneamente, 3) abalar como incitação ao movimento do outro. Numa
como noutra dimensão deste gesto, a experiência estética opera por um deslocamento, um
ekstasis.
Por natureza não se entenda apenas as montanhas, os rios, as árvores, o solo ou os
animais. A natureza que aqui me refiro está próxima da noção de Pacha, tal como é
definida em quechua e aimará, idiomas onde não existe uma palavra exclusiva para
natureza (Estermann, 2006). Pacha tem vários sentidos, mas é sobretudo usada para
designar o território, a terra, o tempo, o espaço, o universo135. Diz-se da Pacha(mama)
que é um organismo vivo, que respira, sente, cria; que não é um mero objecto ou um ser

Diante, perante, dentro, face a, de costas para… diante, como aqui abordado, não implica um estado
frontal, mas de imiscuir-se, tocar e ser tocado, mover e ser movido, abalar sentir-se abalado, atravessar e
ser atravessado pela natureza.
133

Algumas referências etimológicas apontam o verbo latim movēre como origem da palavra emoção,
outras fontes referem o francês émotion. Num caso como noutro, emoção refere-se literalmente ao
movimento, ao mover para fora, deslocar.
134

Rodolfo Kusch identifica Pacha com “um estado de coisas ou habitat, um aqui e agora vital” (Cit. por
Salvia, 2016, p.101).
135
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inanimado, mas que está “povoado por seres e forças; está vivo como um sujeito”
(Pazzarelli e Lema, 2018, p.311). Para além disso, entende-se que a Pachamama possui
“consciência espiritual e vontade de acção” (Salvia, 2016, p.103). As plantas, o solo, o
clima, os animais, as montanhas, o espaço não são entes passivos, sujeitos à manipulação,
mas que se transformam mutuamente. A investigadora argentina Veronica Lema, a partir
de uma longa investigação na comunidade indígena de Huachichocana, na província de
Jujuy, norte da Argentina, descreve que nos Andes
o cosmos está constituído por vários sujeitos, entendidos como todos
aqueles que podem despender potência (qallpa), base de todas as acções
construtivas e produtivas, mas também nocivas ou negativas, sendo o
intercâmbio de esforços a base de toda a sociabilidade; como tal, a vida
reproduz-se por meio do diálogo, dos intercâmbios e dos pactos entre
os sujeitos do cosmos, existindo numa negociação permanente para
restabelecer e renovar os acordos segundo as potências próprias e as
características dos implicados nessa negociação (…). Isso permite que
entre humanos e não humanos (um animal ou um monte, por exemplo)
se estabeleçam relações de ordem social e de intercâmbio de esforços e
energias, mediadas pelas naturezas particulares de cada sujeito. (Lema,
2003)

Um exemplo dessa visão da paisagem como um ser vivo é o facto de se alimentar
a terra, isto é, são lhe oferecidos alimentos e outros presentes como forma de estabelecer
um vínculo com vista a um resultado específico: “[o]s montes, os olhos de água
(vertentes), caminhos, lagoas, vales e sítios arqueológicos constituem-se como
interlocutores cujas potencialidades (capacidade de interagir com os outros, ser férteis ou
destrutivos, para criar) devem ser constantemente atendidas" (Lema e Pazzarelli, 2018).
Entende-se que a terra manifesta as mesmas necessidades de alimentação que os
humanos136 (Salvia, 2016, p.99). Este entendimento dos elementos do mundo, humanos
e não humanos, aproxima-se parcialmente ao que Eduardo Viveiros de Castro chama de
136

Não só humana como também feminina e maternal (Pachamama), a terra assume mesmo, por vezes,
nome e apelido de mulher: Juana Puyka ou Mama Puyka (em comunidades do Vale Sagrado, no Peru) ou
Juana Saqapani, Juana Qonorani, María Wamantiqlla ou Teresa Ñust’a (Cf. Salvia, 2016, p. 103). Na
cosmovisão andina, a figura feminina da terra é complementada por seres geralmente entendidos como
masculinos na maioria das comunidades, a que se chama Apu. Os Apu têm poderes de vigilância,
aconselham, geram os ventos e os pastos, etc., complementando assim o trabalho da Pachamama, com
quem dialogam, trabalhando em conjunto (Idem, p.014). Esta dupla é entendida como sendo um “casal”,
como se Pachamama e Apu fossem casados. No entanto, Apu não é o único par da Pachamama, há também
Hanaq Pacha Qarpa, responsável pelas chuvas e, desse modo, pela fertilização da terra e a produção de
alimentos como o milho ou a batata.
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animismo, identificado em diversas etnografias das Terras Baixas da América do Sul,
segundo o qual todas as entidades são similares nos seus rasgos espirituais, mas diferem
radicalmente no tipo de corpo do qual são dotadas. Em vez de um multiculturalismo, falase, portanto, de um multinaturalismo:
Tipicamente, os humanos, em condições normais, vêem os humanos
como humanos, os animais como animais e os espíritos (se os vêem)
como espíritos; já os animais (predadores) e os espíritos vêem os
humanos como animais (de presa), ao passo que os animais (de presa)
vêem os humanos como espíritos ou como animais (predadores). Em
troca, os animais e espíritos se vêem como humanos: apreendem-se
como (ou se tornam) antropomorfos quando estão em suas próprias
casas ou aldeias, e experimentam seus próprios hábitos e características
sob a espécie da cultura - vêem seu alimento como alimento humano
(os jaguares vêem o sangue como cauim, os mortos vêem os grilos
como peixes, os urubus vêem os vermes da carne podre como peixe
assado etc.), seus atributos corporais (pelagem, plumas, garras, bicos
etc.) como adornos ou instrumentos culturais, seu sistema social como
organizado do mesmo modo que as instituições humanas (com chefes,
xamãs, festas, ritos etc.). Esse "ver como" se refere literalmente a
perceptos, e não analogicamente a conceitos, ainda que, em alguns
casos, a ênfase seja mais no aspecto categorial que sensorial do
fenômeno; de todo modo, os xamãs, mestres do esquematismo cósmico
(Taussig 1987:462-463), dedicados a comunicar e administrar essas
perspectivas cruzadas, estão sempre aí para tornar sensíveis os
conceitos ou tornar inteligíveis as intuições. (Viveiros de Castro, 1996)

Deste modo, a condição original que é comum a humanos e animais não é a
animalidade, mas sim a humanidade, a sua condição humana. Diz Viveiros de Castro que
os diferentes grupos na Amazónia se identificam como “gente”. Esta perspectiva opõe-se
ao naturalismo, entendimento “típico das cosmologias ocidentais” que postula a
existência de uma dualidade ontológica entre a natureza e a cultura. Porque a natureza,
assim entendida, é um ente vivo, o gesto da travessia implica atravessar, mas também ser
atravessado; ser comovido e mover junto com o movimento da natureza.
Tendo em conta que a relação entre a natureza e a arte tem sido um tema de
reflexão constante na filosofia (filosofia da arte e estética), produzindo incontáveis
teorizações, destaco as perspectivas de Henri Maldiney (2016) e de Mikel Dufrenne
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(2004) e de Agamben (2005; 2010). No primeiro caso, essa escolha resulta do facto de o
filósofo colocar a relação da arte com a paisagem no âmago da sua teorização sobre o
ritmo. No caso de Dufrenne, a escolha dá-se na medida em que pretendo relacionar a
experiência da natureza com a experiência estética, para sugerir que a travessia, e o
contacto com o ritmo vital que envolve, são da ordem da experiência estética da natureza,
tal como apresentada por este filósofo. A perspectiva de Agamben sublinha a função
extática do ritmo e estabelece uma ponte com o atravessamento de mundos que é central
para esta investigação.
A teorização de Maldiney (2016) torna-se relevante para pensar a experiência
estética da natureza na sua relação com a obra de arte e, sobretudo, o lugar do ritmo nessa
relação. Para o filósofo, a paisagem é descrita como a espacialidade primordial, um “aqui
e agora” que não implica nenhum sistema de referências, nem coordenadas nem ponto de
origem e, como tal, é da ordem do desmantelamento das determinações concretas,
temporais e espaciais. Quando caminhamos no espaço da paisagem, diz Maldiney,
estamos sempre na origem, no aqui absoluto, a “respirar a virgindade do mundo”, citando
Cézanne (Maldiney, 2016, p.40). O filósofo estabelece uma equiparação entre a paisagem
que percorremos e a “paisagem” de uma obra de arte: “nas obras de arte mais poderosas
percebemos o fundo como um anologon do fundo no qual nos movemos, ou o espaço da
paisagem que nos rodeia e que atravessamos”137 (Cf. Blümle, 2017, p.74). É, pois, a
sensação, o acontecimento de uma sensação, em qualquer lugar ou momento, que nos dá
“a surpresa de ser e de ser aí” nessa paisagem e nos coloca em diálogo com o mundo e
nos permite habitá-lo. Este acontecimento, tal como definido por Maldiney, não é o que
se produz num mundo; pelo contrário, ele abre um mundo. Trata-se da experiência de um

Esta travessia é, noutros momentos, rejeitada absolutamente pelo autor: “não nos movemos através dela
[da paisagem], antes andamos nela, de aqui a aqui, envoltos pelo horizonte que, como o aqui, se transforma
continuamente a si mesmo” (Maldiney, 2016, p.40). O gesto da travessia passa não apenas pela
transformação dos horizontes, mas também pela transformação dos horizontes internos. A cineasta Agnès
Varda diz, no seu filme Les Plages d’Agnès (2008) que se abríssemos uma pessoa, veríamos no seu interior
paisagens. O gesto da travessia que aqui desenvolvo relaciona-se com a paisagem não apenas no sentido de
que nela nos movemos e que ela se vai transformando, mas porque as paisagens internas se transformam
também - atravessamos a paisagem e somos por ela atravessada.
137
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absoluto que tem lugar naquilo a que chama de Aberto e que abre à Presença138
(Maldiney, 2016, p.42).
A sensação é central na teorização de Maldiney e o seu intuito é restaurar essa
centralidade do sensível na arte139. O que se requer é, pois, uma abordagem referente ao
que “primeiramente impressiona, atinge”, isto é, que abala e que diz respeito à “energia
rítmica”, à “irradiação difusa e (co)movente” da obra de arte [itálico meu]140 (Carmo,
2014, p.165). A fenomenologia do autor supõe o reconhecimento de um duplo sentido
para estética: por um lado, uma relação íntima e, por outro, uma diferença entre a estética
do ‘sentir’ e a estética da arte, sendo que a mediação entre ambas repousa na noção de
ritmo, daí a centralidade deste conceito na proposta de Maldiney:
A palavra estética tem dois sentidos: um se relaciona à arte, o outro à
receptividade sensível. A estética artística é a verdade da estética
sensível, cujo ser tem sua revelação no ser-obra. A dimensão
significativa do aí, no seu estado de origem perpétua, no acontecimento
de seu advento, se dá no seu duplo aparecer, cujas direções de sentido
são articulações espácio-temporais da presença. (Cit. por Escoubas,
2007, p.228)

Da experiência sensível à experiência estética, a mediação cabe ao ritmo: “A arte
é a verdade do sensível porque o ritmo é a verdade da αἴσθησις”, da aisthesis (Maldiney,
2016, p.43). Só há ritmo estético141 porque todo o ritmo é da ordem do sentir e do
corporal: “o ritmo não é uma coisa inteligível, mas uma coisa sensível. E que coisa
Diz Maldiney que o “acontecimento de uma sensação na proximidade é o advento do fundo total do
mundo, como quando, num passeio pela rua, um rosto, uma voz, um banho de sol em uma parede ou a
corrente do rio, rompem de golpe o nosso filme quotidiano, e nos dão a surpresa de ser e ser aí. O Real é
aquilo que não esperamos - e que, no entanto, está sempre presente. Por via de uma sensação cuja aparência
não é curto-circuitada pelo aparecer, a Urdoxa se concretiza, a crença originária no Real: "Há [il y a] e aí
estou/sou [j'y suis]" (Maldiney, 2016, p.42).
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Por oposição e crítica à predominância do conceito, tal como a estética hegeliana propunha (Cf. Blümle,
2017, p.79). O sentir de que fala Maldiney não se reduz a ter sensações, é “manter-se aberto” ou “abrir o
nada” (Escoubas, 2008, p.137). O gesto de procurar restituir o sensível na arte insere-se numa tradição
fenomenológica, em que são determinantes pensadores como Merleau-Ponty. Sobre as aproximações e
distâncias entre ambos os filósofos ver, por exemplo, Escoubas (2007).
Diz Maldiney que “[a]ceder a um quadro visando signos, é esquivar-se ao momento de aparição da obra,
da mesma forma que se esquiva à transcendência do rosto do outro delimitando-o por um contorno, onde
ele está encerrado numa individualidade objectiva fechada” (Cit. por Carmo, 2014, p.166). Destaco comovente porque é um sinónimo do gesto de abalar, tal como o venho apresentando. Comove no sentido de
emocionar, tocar, mas também move, desloca, e incita ao movimento.
140

141

Existe a estética do ritmo, que é uma outra questão, diz o autor. Uma estética do ritmo relaciona-se com
a dimensão da arte e do belo, estando limitada à sensibilidade artística.
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sensível é? Ele é ‘respiração’”, isto é, "uma articulação do sopro" (Maldiney cit. por
Escoubas, 2008, p.137). Este ritmo que é “a verdade da estética” entende o autor, na
esteira da leitura de Benveniste, remete para a maneira particular de fluir de um fenómeno
móvel, isto é, nomeia uma forma tal como se apresenta aos olhos do observador, no
momento e movimento particular com que se dá essa forma. Trata-se do “como” do
aparecer ou do seu acontecer, em que “a ‘forma’ é o que se forma formando o espaço no
qual ela se forma”142 (Cf. Escoubas, 2007, p.230). O ritmo, sendo forma, forma o espaço
no qual ela sucede e é, ao mesmo tempo, indissociável do espaço no qual ela acontece e
que ela forma. Aí reside a sua evidente singularidade: intransponível e intransportável, a
forma traz e leva consigo o seu espaço:
A formação de uma forma tem lugar no espaço que ela instaura: ela é
formação de uma dobra do espaço onde este se articula por inteiro. A
sua autogénese é um auto-movimento do espaço transformando-se...
nele próprio. É a definição de ritmo. (Maldiney cit. por Carmo, 2014,
p.168)

Ora se o ritmo cria o espaço; se o espaço da experiência estética é “o aqui e agora
primordial”, a “origem”, “o aqui absoluto”, o “aberto”; e se o ritmo é desde logo esse
espaço, então o ritmo remete para essa espacialidade e temporalidade arcaicas, primitivas.
Seguindo Didi-Huberman (2002), na leitura que faz de Warburg, podemos considerar que
as formas primitivas actualizam-se e habitam o “eterno presente das metamorfoses”
(p.126). Na presença do ritmo e das suas maneiras provisórias que se metamorfoseiam
constantemente no eterno presente, estamos sempre face a um outro tempo e deslocados
- ekstasis - para uma espacialidade outra; qualquer ocorrência das formas, qualquer
metamorfose, qual objecto de arqueologia, é desde logo originária. Parafraseando Walter
Benjamin, isto significa que “o agora é a imagem íntima do outrora”, o seu Nachleben sobrevivência -, e a sua memória143. Na antiguidade foram inventados os gestos que ainda
hoje actuamos, muitas vezes sem saber, refere Didi-Huberman (2005, p.41). Se Susan
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Acrescenta o filósofo que para além da indistinção da forma e do seu processo de formação, isto é,
coincidindo constituição e manifestação, também a sua significação é inseparável da forma: “uma forma é
o seu próprio discurso” (Maldiney, 2016, p.47). Tratando-se a obra de arte de uma forma artística, também
aí a arte se forma formando-se. Maldiney menciona Paul Klee e a teoria da Gestaltung, em que “a obra [de
arte] é o caminho” de si mesma, onde mais do que ocupar-se da forma, é importante ocupar-se da formação,
isto é, da via de chegada à forma: “Essa via não é externa à forma já que é a de uma gênese. Não há,
portanto, obra ‘feita’, mas sim ‘fazendo-se’” (Cit. por Maldiney, 2016, p. 45).
A frase original de Benjamin é: “Le Maintenant est l’image intime de l’autrefois” (Cit. por DidiHuberman, 2002, p.47).
143
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Sontag (2003) afirmava que não recordamos senão de fotografias, Didi-Huberman
relaciona a memória com os gestos, mencionando que nos lembramos com os gestos e
que eles são mais antigos que nós. As imagens surgem, pois, como eixos de transmissão
do passado, contendo uma energia residual reanimada no presente.
As formas fazem coexistir dois movimentos e tempos heterogéneos: por um lado,
o tempo da emergência dessas formas, o seu lugar original e o seu momento fundacional.
Por outro lado, a forma sobrevive no presente que é o tempo da memória e que se actualiza
a cada momento da recordação/memória. Estes tempos e movimentos heterogéneos estão
unidos de “forma fulminante” na imagem que é por isso dialética, como afirma Benjamin
(Cf. Agamben, 2010, p.27). As formas (e sobretudo as fórmulas - pathosformln) são feitas
de memória e a sua existência (a sua vida) é já e sempre pós-vida ou vida póstuma,
sobrevivência ameaçada sem cessar e a caminho de assumir uma forma espectral. Como
afirma Agamben sobre a figura da ninfa, tão cara a Warburg e aos seus estudiosos:
As imagens de que está feita a nossa memória tendem, pois, a fixar-se
em fantasmas, de forma incessante, no curso da sua transmissão
histórica e trata-se, precisamente, de restituí-las à vida. (Agamben,
2010, p.23)

Esta dimensão espectral está, por conseguinte, presente em qualquer imagem. O
exemplo do escritor Henry Darger dado por Agamben (2010) é paradigmático. Após a
morte daquele escritor, é encontrado no seu apartamento um conjunto de cerca de 15
volumes que continham uma espécie de romance de quase trinta mil páginas. Foram
também encontradas várias dezenas de aquarelas e painéis de papel que, por vezes, tinham
mais de trinta metros. Tratava-se da ilustração do seu romance que se terá desenvolvido
ao longo de 40 anos. Como não sabia pintar nem desenhar, Darger recortava imagens de
várias proveniências, sobretudo jornais, revistas e desenhos animados, e decalcava-as
num papel transparente. Quando necessário, fotografava-as e aumentava-as. A partir
deste modo compositivo, o artista conseguia ter à sua disposição um repertório de
modelos e gestos (variações de séries da sua pathosformel ninfa dargeriana). Esses gestos,
essas imagens estão vivas, mas ao mesmo tempo transportam uma temporalidade outra,
estão feitas de tempo e de memória, pelo que essa existência/a sua vida é uma vida
ulterior, nachleben, em ameaça de desaparição (Agamben, 2010, p.21-23).
O que Maldiney chama de experiência sensível aproxima-se do que Mikel
Dufrenne chama de experiência estética da natureza, designação que adopto em referência
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ao gesto de abalar, como resultado da experiência empírica do trabalho de campo e da
conceptualização possível dessa experiência144. No entanto, e ainda que faça sentido a
designação e traços da estética de Dufrenne para a proposta que aqui procuro desenvolver,
encontro vários pontos de distanciamento da sua explanação. À medida que me adentrava
na teorização de Dufrenne, mais dela me afastava. Decido, não obstante, tomar a
designação de experiência estética da natureza, apesar das distâncias, com base em duas
principais razões145. Uma tem que ver com a experiência do trabalho de campo e com a
co-moção diante de uma outra concepção de natureza, distinta da dominante ocidental,
que quero assinalar146. Outro motivo tem que ver com o facto de ao recorrer à designação
de experiência estética creio poder enfatizar não os (cinco) sentidos humanos - ao chamarlhe experiência sensível como faz Maldiney - e como são afectados pelo mundo, mas a
relação estabelecida com esse mundo, no sentido de agir sobre ele e ser “agido” por ele.
Ao tomar esta designação de experiência estética da natureza julgo colocar em relevo a
relação de relações: dos sujeitos vivos que são os elementos da paisagem, com os sujeitos
vivos que são os humanos e os não humanos, e as relações multidirecionais que
estabelecem entre si147.
Subscrevo Dufrenne quando postula que é possível viver uma experiência estética
tanto perante a natureza, como perante a obra de arte, sendo que entre uma e outra se
procede por continuidade: “Assim como não há oposição entre natureza e arte, também
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Afim às teorizações de Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, a fenomenologia de Dufrenne
procura uma “descrição que visa a uma essência, a qual é definida como significação imanente ao fenómeno
e dada com ele” (Cit. por Figurelli, 2002, p.10). Esta essência descobre-se porque se desvela, porque
aparece, não porque se salta do conhecido para o desconhecido.
145

Um exemplo das divergências são as dicotomias entre o significativo e o insignificante (pequeno e plano)
em que Dufrenne se baseia para distinguir o que é estetizável na natureza. Outro distanciamento é a
conceptualização da arte como desinteressada, por parte de Dufrenne. Esta é uma discussão demasiado
abrangente e longa para os propósitos desta tese, mas para sintetizar, identifico-me com outras perspectivas,
nomeadamente a de Agamben. Em O homem sem conteúdo (2005), o filósofo identifica, com o
aparecimento dos museus, o surgimento da chamada arte desinteressada, isto é, separada do seu contexto
político e religioso ou, por outras palavras, o surgimento da arte sem conteúdo. Os museus seriam, neste
caso, apenas o culminar de um processo anteriormente iniciado e que incluía por exemplo os cabinet. O
que Agamben vai defender é uma arte violentamente interessada nas questões vitais da existência, à
semelhança do que Nietzsche defende na terceira dissertação da Genealogia da Moral ou Artaud em O
teatro e o seu duplo, como Agamben assinala - Artaud recorria até à expressão Theatrum Chemicum, para
abordar o teatro, que era o nome dado pelos alquimistas ao percurso espiritual. Poderiam ser outros os
exemplos.
146

Natureza como paisagem viva, onde habitam sujeitos humanos e não humanos, onde a terra respira, cria,
age, como fui já dando conta. Essa noção é indispensável para pensar a travessia.
147

Já não a afecção do mundo no humano, mas as múltiplas e multidirecionais afecções entre elementos
(humanos e não humanos, animados e não animados) do mundo.

139

não é possível forjar um antagonismo entre as duas experiências” (Idem, p.15). Já
Maldiney o tinha assinalado, como vimos. O que é sobretudo relevante para o gesto de
abalar implicado no gesto da travessia é a ideia de que a experiência estética não traz
somente a presença da natureza, mas mostra-nos que somos presentes a essa presença:
“A percepção estética é a certeza de uma co-naturalidade do humano com a natureza”
(Dufrenne cit. por Pita, 1997, p.303). A certeza de que tudo está relacionado com tudo e
de que a experiência estética está relacionada com essa certeza é assim descrita por
António Pedro Pita:
Entre o indivíduo e o cosmos, o singular e o universal, há uma
correspondência profunda, uma homologia essencial que faz com que
todas as diferenças sejam reabsorvidas na circularidade de um mundo
sem história e sem diferenças. (Pita, 1997, p.305)

O que se exprime no fenómeno da expressão é, pois, “qualquer coisa de comum
que o mundo diz através dos objectos diferentes” (Ibidem). Por outras palavras,
poderíamos dizer que as formas diferentes expressam e cristalizam um mesmo ritmo vital
(fluxo incessante). Também em Dufrenne a experiência estética remete para uma
“origem”, para um “ponto em que o homem, confundido inteiramente com as coisas,
experimenta a sua familiaridade com o mundo” (Dufrenne, 2004, p.31). De novo, a
remissão e deslocação para um tempo primordial - ekstasis - é associada à experiência
estética (tanto da natureza como da obra de arte). Em Agamben (2005), cuja teorização
sobre o ritmo apresentada na primeira secção agora retomo, a paisagem ou a natureza são
também colocadas em linha com a obra de arte, como vem acontecendo com os autores
mencionados. A paisagem está igualmente associada a um “aqui e agora” absoluto - que
é o sem tempo e o sem lugar -, que vale também dizer original ou primordial, próximo ao
que tanto Maldiney como Dufrenne fazem referência:
Quando nos encontramos perante uma obra de arte ou paisagem,
submersos na luz da sua presença, percebemos uma detenção no tempo,
como se subitamente nos trasladássemos a um tempo mais original.
(Agamben, 2005, p.161)

A detenção (εποχη) é ali entendida nos múltiplos sentidos que o verbo pode assumir:
deter, suspender; entregar, oferecer, presentear; e presença e ocultação. O ritmo, na sua
relação íntima com o tempo, tem, assim, a dupla capacidade de laceração e de detenção
do fluxo eterno: é tanto uma subtração à sucessão incessante dos instantes como a
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presença do atemporal no tempo. Na obra de arte como na natureza, tanto estamos detidos
perante algo, como estamos fora - ekstasis - porque somos projectados para esse tempo
“mais original” de que o autor vem falando. A obra de arte possui o “dom mais original
porque é o dom do lugar original do homem (…), permite-lhe aceder ao seu estar original
na história e no tempo” (Idem, p.164). É aí que o estatuto poético do humano encontra o
seu verdadeiro sentido, diz Agamben, já que aí reside a possibilidade de o humano
experimentar o seu ser-no-mundo, de agir e de criar (poiesis). Daqui se poderá concluir
da fundamental dimensão ética do ritmo. O ritmo é para Agamben “o êxtase original”
que, tanto no sistema mítico tradicional como na obra de arte, “permite ao humano tornarse novamente contemporâneo dos deuses e alcançar de novo a dimensão primordial da
criação” (Idem, p.163). O atravessamento de mundos é pois o ekstasis original que
sobrevive e que regressa nas diferentes configurações artísticas. A actualidade
(provisória) dessas formas actualiza o primitivo.

*

A travessia, como gesto fundamental que envolve outros gestos para se dar,
convoca o gesto de abalar. Na presença e na experiência estética da natureza como da
obra de arte, somos abalados e abalamos. Dá-se uma impressão que co-move, que abala
as fundações conhecidas e desestabiliza. A co-presença e a co-naturalidade com a
natureza, a intensificação do presente sensível da experiência estética excede esse mesmo
presente; ele coincide com a retirada desse presente, com o deslocamento para uma
espacialidade e tempo originais ou primordiais, contemporâneo dos deuses - ekstasis. Na
medida em que o ritmo é o êxtase original, as suas configurações artísticas provisórias
transportam sempre esse ekstasis nas suas metamorfoses ao largo dos tempos.
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9. A travessia ritual de mundos e o cinema como dispositivo visual

Tenho vindo a abordar a travessia como gesto que envolve outros gestos para se
dar, dos quais destaquei a respiração e o gesto de abalar. Como dito por Warburg, o
trabalho de uma imagem não se resolve apenas num ponto isolado, mas no âmbito de uma
“dinamografia” (Cf. Didi-Huberman, 2002; 2013) que poderíamos chamar, no contexto
da travessia, uma montagem de imagens e de gestos que envolve a entrada numa
respiração específica, bem como a experiência estética da natureza. Ao adentrar-me na
noção de gesto da travessia foi possível compreender que esta nos abala, projectando-nos
para uma temporalidade e espacialidade primordiais, sendo, portanto, da ordem do
ekstasis, do deslocamento. Este ekstasis será o pathos que as imagens transmitem ao
longo dos tempos, a cada presente, segundo a hipótese que tenho vindo a desenvolver.
Que imagens e que formas artísticas sustentam esta hipótese da travessia como gesto que
envolve uma coreografia dos gestos mencionados e permite o contacto com o ritmo vital?
Essa é a questão que começo a responder neste ponto a partir do cinema, como dispositivo
de visualidade cujas raízes traço em diálogo com teorizações de Clottes e LewisWilliams, Agamben e Didi-Huberman148.
Até aqui pudemos ver como se caracteriza a travessia, como se dá e qual a sua
relação com os gestos de respirar e de abalar, bem como foi possível estabelecer as bases
para o entendimento desses gestos como ekstasis - deslocamento, projecção para um
tempo primordial. Neste ponto adentro-me nesta postulação para argumentar que o pathos
ekstasis que sobrevive a cada presente das imagens remete para a travessia ritual de
mundos e para o contacto com o ritmo vital, cujas origens encontramos na arte xamânica
do período do Paleolítico Superior. Esta hipótese constrói-se seguindo duas vias
expositivas paralelas: 1) a da arte xamânica como recriação do atravessamento ritual de
mundos e 2) a do cinema como dispositivo de visualidade que vem na continuidade do
método médico das pegadas de La Tourette. Estas linhas encontram-se (não sem colisão)
na noção de cine-transe de Jean Rouch.

148

A secção seguinte concretiza esta resposta sobretudo com o cinema de Raymonde Carasco e Chantal
Akerman.
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9.1. A arte xamânica e o atravessamento ritual de mundos

A arte do paleolítico é um campo vastíssimo sujeito a constantes actualizações
científicas com base em novas descobertas ou sujeito a novas hipóteses interpretativas
dos materiais já encontrados. Estas interpretações procuram responder a várias questões,
mas agregam-se em torno de uma geral: “por que se realizaram estas pinturas na
profundidade das cavernas?”, à qual têm dado respostas múltiplos investigadores, dos
quais se destacam, pela plausibilidade e amplo reconhecimento das suas argumentações,
os autores franceses Salomon Reinach, o conde Bégouen, André Leroi-Gourhan e
Annette Laming-Emperaire149. David Lewis-Williams propôs uma nova interpretação a
partir das suas investigações da arte rupestre da África do Sul, desenvolvendo a hipótese
de que a arte ali identificada era essencialmente xamânica, sendo afirmação extensível à
arte das cavernas europeias. Em parceria com o arqueólogo Jean Clottes, decidiu explorar
esta hipótese, colocando em diálogo os seus sobre a arte xamânica da África do Sul e as
profundas investigações de Clottes sobre a arte parietal europeia.
Os arqueólogos propuseram um novo enquadramento para as imagens: a de que a
arte paleolítica é o resultado de cerimónias xamânicas executadas sob o efeito do
transe150. Na sua origem, nos primórdios da arte, está então presente o transe que, na sua
dimensão essencial se refere ao ekstasis, como veremos. Em Les chamanes de la
préhistoire, os Clottes e Lewis-Williams (2010) concluem pela existência de uma
sociedade paleolítica organizada em torno de práticas rituais xamânicas, baseadas no
desenvolvimento, controlo e exploração de estados de consciência. Por um lado, os
autores analisaram os estados de consciência alterada, a partir de estudos
neuropsicológicos, tendo identificado “três fases” de figuras, isto é, verificando que cada

149

André Leroi-Gourhan e Anette Laming-Emperaire tentaram eliminar as analogias etnográficas da
investigação do paleolítico superior. Em alternativa, propuseram um sistema de análise estruturalista,
baseado na explicação de um mitograma simbólico e binário, e um regresso aos testemunhos internos das
grutas.
150

Esta conclusão parte de múltiplas visitas conjuntas às grutas de Niaux, Portel, Fontanet, Trois-Freres e
Tuc d'Audobert no Ariège; Marsoulas em Haute-Garonne; Gargas, nos Altos-Pirinéus; Pech-Merle,
Cougnac e Pergouset no Lot; Lascaux e Gabillou na Dordonha. Com estas visitas, ficaram abrangidas três
regiões geográficas (Pirinéus, Quercy, Périgord); a nível cronológico as grutas visitadas abrangeram do
período Gravetiense (Gargas, partes de Pech-Merle y de Cougnac) ao Magdaleniano médio e final,
incluindo o período Solutriano (Pech-Merle, Cougnac) e o Magdaleniano mais antigo (Lascaux, Gabillou).
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fase corresponde a três tipos de visões/figuras151. Por outro lado, analisaram a arte das
grutas e as que se encontravam a céu aberto, em várias partes do mundo, e concluíram
que as pinturas correspondiam às três fases de consciência alterada, identificadas no
estudo neuropsicológico152 (Clottes e Lewis-Williams, 2010, p.16-17). Deste modo,
conseguiram “explicar uma série de factos enigmáticos, dando uma inteligibilidade global
à arte do Paleolítico Superior (da África do Sul a Lascaux, da América do Norte a Foz
Côa)”, estende José Gil (2018, p.395).
As figuras pintadas à superfície das paredes rochosas, com destaque para as mãos
negativas, seriam uma espécie de registo desse contacto, das visões. Não obstante, essas
figuras não teriam somente o papel de fixação de um contacto nem a sua “representação”,
mas seriam em si uma forma de “abrir a rocha em que foram gravadas” (Gil, 2018,
p.395), de penetrar “o mundo espiritual oculto detrás do véu da pedra” (Clottes e LewisWilliams, 2010, p.94), isto é, de atravessar mundos. As pinturas partem da própria
superfície da rocha, dos seus relevos, para desenhar rostos ou cabeças de animais que
parecem olhar quem as encara, estando o seu corpo ocultado por “detrás” da rocha, como
se estivessem a sair dela e a passar entre os mundos.
Talvez possamos agora recordar as imagens da acção política da Organización de
Deudoras en General e das Mujeres Creando, para rever e reavivar essas imagens num
presente já outro. Com base nas propostas de Clottes e Lewis-Williams, podemos
estabelecer uma relação entre elementos aparentemente distantes: 1) a marcha/
caminhada conjunta, 2) a entrada numa respiração colectiva específica que acarreta, 3) o
contributo para a transformação política e 4) a arte da pegada à superfície da parede, como
151

Podemos resumir as diferentes fases da seguinte forma. À primeira fase correspondem figuras
geométricas como pontos, ziguezagues, grelhas, linhas onduladas e, menos frequentemente, curvas
paralelas. Essas formas têm cores vivas que cintilam, que se movem, alargam e contraem, estremecem, etc.
Com os olhos abertos, adquirem um aspecto luminoso e projectam-se sobre qualquer superfície (Cf. Clottes
e Lewis-Williams, 2010, p.17-21). No segundo estado de alteração de consciência, decorre um esforço de
racionalização das percepções geométricas do primeiro estado, transformando-as em objectos com
significado (por exemplo, os ziguezagues passam a ser escamas de uma serpente, sendo a serpente o objecto
com significado). Passa-se para o terceiro estado atravessando um redemoinho cujas laterais são feitas de
grelhas que derivam do primeiro estado, e ao final do qual existe uma luz. Essas figuras geométricas estão
presentes ao longo dos três estados, mas sobretudo na periferia das figuras. É ainda no remoinho que o
xamã começa a alucinar as primeiras formas humanas, de animais ou outros elementos, mas é no final dessa
espécie de túnel que o xamã “se encontra no estranho mundo do transe: os monstros, os humanos e o entorno
são intensamente reais” (Idem, p. 20). Estas fases não são totalmente separáveis umas das outras, uma vez
que se encontram num continuum, podendo sobrepor-se ou saltar alguma das fases, por exemplo.
152

As imagens do paleolítico são usualmente divididas em três técnicas: petróglifos (consiste na remoção
de superfície rochosa), pictografias (intervenção na superfície rochosa que consiste em adicionar algo, seja
tinta ou outros materiais) e geóglifos (usualmente no solo e de grandes dimensões). Nos casos em análise,
trata-se sobretudo de pictografias.
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registo de uma travessia e como via para continuá-la/ performá-la. A antiguidade dos
gestos emerge num presente de luta em que a travessia, mediante a entrada numa
respiração colectiva específica, é o gesto fundamental que transmite as múltiplas
deslocações: das pessoas, das políticas, dos mundos, num ekstasis que é (pelo menos)
triplo.
Dizem Clottes e Lewis-Williams que uma das características mais comuns de toda
a arte paleolítica, independentemente de se tratar do período inferior, médio ou superior,
é o aproveitamento dos relevos das cavernas. Esta ideia de aproveitamento do espaço que
existe para a criação das imagens leva os arqueólogos, e Gil a partir deles, a concluir que
as imagens não “representariam” visões do xamã - não as imitam -, implicando antes uma
“acção recíproca entre o seu criador e os contornos naturais à superfície da parede”, pelo
que o xamã-artista recriava as suas visões e as fixava na parede, “considerada uma
membrana que tinham de atravessar para se materializar [destaque meu]” (Gil, 2018,
p.396). Esta interacção dava-se especialmente por via do toque ou da luz153. Algumas das
protuberâncias ou dos baixos-relevos, a partir dos quais se pintava, estavam de tal modo
escondidos ou eram tão pouco evidentes que se poderia afirmar que os lugares se
“reconheceram e escolheram pelo tacto, mais do que pela vista (…). Neste caso, a acção
de tocar conduziria à criação das imagens” (Clottes e Lewis-Williams, 2010, p.88). Outra
das formas recorrentes de interacção entre a superfície da caverna e o artista era através
da luz e do seu movimento, sendo que as imagens nasciam de um “claro-obscuro
oscilante” que “sugerem dependências recíprocas”, como relatam os autores:
Às vezes, um detalhe da superfície rochosa será a linha dorsal de um
animal se se coloca uma luz numa determinada posição; neste caso, o
artista adicionou as patas e outras partes dos animais a uma sombra. Ao
deslocar a luz controla-se a imagem, já que a faz aparecer e desaparecer.
(Clottes e Lewis-Williams, 2010, p.89)

As imagens que apareciam pelo jogo de luzes flutuavam diante do xamã que se
esforçava por tocá-las e materializá-las. A criação de imagens funcionava, literalmente,
por projecção. A luz (e a sua relação com o espaço escuro da caverna) adquiria, como
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Um dos exemplos mais claros e belos deste aproveitamento das formas que as paredes rochosas já
possuem, é a figura do cavalo na gruta de Pech Merle, uma das mais emblemáticas e conhecidas figuras
desta gruta.
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adquire no cinema, um papel central154. A materialização das visões terá acontecido
durante um estado de consciência alterada, mas dizem Clottes e Lewis-Williams que a
maior parte das vezes ela se deu já depois do estado de transe. Nesses casos, os xamãs
usaram os traços anteriormente gravados e pintados nas paredes para “suscitar e
reencontrar as visões (…) e recriar as suas experiências alucinatórias” (Idem, p.91). Uma
vez mais, as imagens das visões (a sua pintura ou gravura) aparecem não apenas como
registos do contacto com o mundo dos espíritos, mas como modos de recriação das visões.
O rasto aparece tanto como iniciador de um processo como registo desse mesmo processo.
A sugestão central de Gil é que estas conclusões contribuem para caracterizar a imagem
artística, entendida assim como tendo um carácter mágico desde o seu aparecimento.
Dessa dimensão mágica, sublinhe-se o estado de transe:
[A]s primeiras imagens fabricadas pelo homem de que há notícia
(paleolítico Superior, 40 000 anos A.P.) eram percepcionadas como
envoltas num espaço que elas próprias criavam e em que se integravam,
mas que definia um mundo espácio-temporal diferente do mundo
comum profano. (…) Esta característica mágica da imagem nasceu com
ela”. (Gil, 2018, p.396)

Também Georges Bataille (1955), nos seus escritos sobre o nascimento da arte e
as pinturas da caverna de Lascaux, um estudo filosófico e histórico sobre as origens da
obra de arte, especula sobre a dimensão ritual da arte, do sagrado na arte ou das suas
origens religiosas. Tal como Clottes e Lewis-Williams, e apesar de caminhos de
pensamento tão diferentes e com postulações divergentes, a interpretação de Bataille
coincide na visão destas pinturas como conectadas com rituais, com a religião e com o
sagrado155. O autor considera que se escolhiam zonas de pouca luz para intensificar a
impressão de um poder mágico e a sensação de penetrar um domínio inacessível. Apesar
desta luz obscura, é a passagem para a humanidade que está marcada na arte das paredes
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Maria Irene Aparício (2010) dedica a sua tese de doutoramento à questão da luz como matéria fílmica,
bem como à arquitectura do espaço no cinema de Michelangelo Antonioni. Aí, citando Stephenson e
Phelps, diz Aparício que “as imagens do cinema são sempre o resultado das ‘visões polimórficas dos olhos
e da alma’” (Aparício, 2010, p.66). Diz ainda a investigadora que “ao tratar o tempo em perspectiva, o
cinema tem o poder de pôr em evidência a existência de uma quarta dimensão, operando a
‘desterritorialização’ do espaço e do tempo e potenciando a percepção da sua dimensão cósmica” (Idem,
p.90-91). Este entendimento do cinema ecoa nas paredes das cavernas da arte pré-histórica, sugerindo uma
continuidade entre a experiências xamânicas e a do cinema.
155

As imagens geométricas que Clottes e Lewis-Williams atribuem a estados de transe, Bataille vê
artefactos de caça, por exemplo, e outras teorias entendem que se trata de plantas (Cf. Bataille, 1955, p.91).
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de Lascaux, considerando que aquela “ilumina a manhã da nossa espécie” (Bataille, 1955,
p.11). O humano moderno emerge, para Bataille, no momento em que a arte aparece, no
Paleolítico Superior.
O filósofo sublinha constantemente a importância de Lascaux como início. Para
Bataille, existiram dois momentos capitais no curso da história do humano: a construção
da ferramenta, da qual nasceu o trabalho, e a construção de objectos de arte, onde o
divertimento/ jogo terá começado. No primeiro momento, sugere o filósofo que o humano
não é ainda inteiramente humano, sendo que o seu desenvolvimento total se dá apenas
com a arte. Neste seguimento, Lascaux marca a passagem do mundo do trabalho para o
mundo do jogo e é essa distinção que separa fundamentalmente o humano do animal ou,
por outras palavras, que permite ao humano desenvolver-se inteiramente como tal156. Para
além dessa distinção, a noção de transgressão torna-se central para o desenvolvimento
completo do humano. Ora é a categorização dos objectos como sagrados e proibidos, por
um lado, e como profanos e de acesso livre, por outro, que domina o processo de formação
do humano e que o distingue do animal (aquele para quem nada de proibido existe). A
subversão ou transgressão é feita por via do jogo, da arte, da religião, assim nomeados
pelo autor quase como sinónimos, de tão relacionados que estão. A proibição visa
preservar intacto o mundo que o trabalho organiza, afastando persistentemente qualquer
perturbação provocada pela sexualidade ou pela morte, e afastando a animalidade que
persiste no humano, considera Bataille. O jogo, a arte e a religião desafiam a regularidade
disciplinada do trabalho, sendo que a transgressão apenas começa a existir quando a arte
se começa a manifestar.
Para Bataille, consequentemente, é impossível pensar a arte separando-a dos
impulsos gerados pelas festividades religiosas periódicas e dos excessos, transgressões,
quebra da disciplina do trabalho, alívio e excitação que o caracterizam. A obra de arte
contém, pois, uma exuberância festiva que excede o mundo do trabalho e que choca com
as proibições que o tentam manter. O que se torna fulcral para a hipótese que venho
apresentando é o próprio entendimento que Bataille tem de transgressão neste contexto:
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Afirma Bataille que apesar da designação de homo sapiens, o que o distingue do seu predecessor homo
faber não é o saber e a consciência, mas a actividade estética que tem no seu âmago o jogo, razão pela qual
seria mais adequada a designação de homo ludens, o homem que joga (Bataille, 1955, p.35).
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A transgressão a que me refiro é a transgressão religiosa que se
relaciona com a sensibilidade extática que é a fonte de todo o êxtase e
o âmago da religião. (Bataille, 1955, p.37)

A arte, o jogo e a transgressão não aparecem isoladas para desafiar o trabalho e o
mundo que este organiza, mas “de cada vez se unem em desafio dos princípios que
presidem à regularidade disciplinada” (Idem, p.38). E acrescenta que “a transgressão só
começa a existir quando a arte se manifesta” (Ibidem). Se a transgressão é religiosa e
extática, e se a transgressão apenas se concretiza na arte; se o êxtase surge por via da
religião e não há arte separada dos impulsos das festividades religiosas e da necessidade
de um mundo sagrado, então não existirá arte sem êxtase. O ekstasis surge, assim, como
o pathos que a arte transmite na particularidade de cada forma que aparece no presente
de cada olhar e de cada toque.

9.2. O método das pegadas, a histeria e o cinema

Se Bataille parte das pinturas rupestres para pensar as origens da obra de arte,
Agamben parte da metodologia médica de análise das pegadas dos pacientes
diagnosticados com síndrome de Tourette, para pensar a noção de gesto no cinema e as
suas origens como dispositivo de visualidade. Proponho, neste ponto, que o cinema não
apenas vem na continuidade do método das pegadas de La Tourette, como sugere
Agamben, mas está na continuidade das pinturas rupestres e o ekstasis que o caracteriza
e constitui. No já mencionado texto “Notes on Gesture”, Agamben estabelece uma
continuidade entre os pioneiros estudos de George Gilles de La Tourette157 sobre a
marcha e vê neles “uma profecia do que o cinema viria mais tarde a ser” (Agamben, 2010,
p.49). O filósofo detém-se no “método das pegadas” a que La Tourette recorria para
estudar clínica e psicologicamente a marcha, o caminhar, o andar.

157

Físico francês, pupilo de Charcot no Hospital Pitié-Salpêtrière, identificou um transtorno neurológico
associado à persistência de tiques motores (como piscar os olhos) e/ou vocais (por exemplo, emitir sons,
palavras, pigarrear), incluído actualmente no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V
como um dos síndromes das Desordens de Tics.
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Fig. 6 - Pegadas de um paciente, técnica de La Tourette158

Para além da sua actividade médica, La Tourette participava também da vida
artística do seu tempo - como dão conta as cartas trocadas com o seu amigo escritor Jules
Claretie (Cf. Walusinski, 2019) -, escrevendo regularmente para a revista literária “La
Revue Hebdomadaire”, especificamente críticas de teatro, sendo alguns dos seus artigos
assinados sob o pseudónimo Paracelsus (Idem, p.371). Estudioso da histeria, o interesse
de La Tourette pelo teatro talvez seja da mesma ordem, na medida em que “como sempre
se disse na psiquiatria” a histeria é considerada toda uma arte, uma arte completa, a arte
e a forma da teatralidade”, citando Georges Didi-Huberman (2003, p.164). O autor traçou
a história da histeria baseando-se sobretudo na análise da prática da fotografia na
Salpêtrière, a partir da publicação Iconographie photographique de La Salpêtrière,
elaborada sob o auspício de Charcot em 1880, e constituída por fotografias de mulheres
com diagnóstico de histeria internadas naquela instituição, entre as quais se destaca o
protagonismo da paciente Augustine, por vezes designada com as letras X. e L.
A história da histeria é a história da sua “espectacularização” para/com a câmara.
Para Didi-Huberman, a fotografia da histeria implicava uma encenação tal - do espaço,
dos gestos da mulher tida como histérica, do desejo do médico e do fotógrafo pelo registo,

Imagem retirada do artigo “The gait abnormalities review of several neurological diseases”, Journal of
Medical Informatics & Technologies (Zbrojkiewicz et al, 2004).
158
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da apresentação dos estudos de caso ao público, etc. - que se pode relacionar de certo
modo com uma arte, sendo sobretudo próxima do teatro e da pintura: “a clínica da histeria
devém espectáculo” (Didi-Huberman, 2003, p.xi). A paciente Augustine, mediante a
expressão de diversas fases da histeria num mesmo corpo, ofereceu aos estudiosos da
histeria, em especial a Charcot, a oportunidade de criar o registo fotográfico do seu
conceito nosológico de histeria. Charcot descreveu e sistematizou a sintomatologia
associada à histeria, relacionando-a com a uma iconografia e uma legenda, bem como
conceptualizou um tipo geral – o grande ataque histérico –, que se desdobrava em várias
fases ou períodos distintos159. A cada um desses períodos correspondia um repertório de
posições corporais, sendo o terceiro período chamado de “Attitudes Passionnelles”. Uma
das legendas das posições corporais desse período era, na menos do que “Êxtase”, outras
eram “Ameaça” ou “Alucinações da Aura”, por exemplo.
Que êxtase é este? Pergunta-se Didi-Huberman para responder, não sem uma fina
ironia, que se trata obviamente de “súplica amorosa” e não de orações, chamados divinos,
de súplicas ou de luto. Como vimos, é precisamente de “Attitudes Passionnelles” que os
médicos legendam as imagens. De qualquer modo, trata-se de um apelo excessivo que
apesar de afectar os presentes, está sempre dirigido para além destes, a um ausente que
está sempre perto, invisível, iminente e perdido. Este ausente é o responsável pelo gozo
da paciente histérica e, sendo ausente, ele “torna-se extático num além, isto é, num vazio,
num absoluto infundado, uma alteridade radical: uma perda, pungente, tetanizada perda”
(Idem, p.149).
Como assinala Didi-Huberman, a história do êxtase coloca-o na fronteira entre
loucura e misticismo, um dos motivos pelos quais várias vezes as experiências místicas
cristãs eram evocadas pelos médicos, sobretudo Charcot e Bourneville, para “descrever e
justificar o simultâneo escândalo e beleza dos êxtases histéricos na história” (Idem,
p.142). Ao evocar o êxtase religioso para explicar o êxtase histérico, os médicos
acabavam por explicar o próprio êxtase religioso, os seus estigmas e a sua história
completa como manifestações histéricas de delírio puramente erótico (Idem, p. 148). A
correspondência que Didi-Huberman encontra é também pictórica, sugerindo o
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Esses períodos eram quatro e a cada um correspondia um repertório de gestos e posições corporais. O
primeiro período era chamado de epileptóide, o segundo de clownismo (clownisme), o terceiro de atitudes
passionais e o quarto e último período era designado de delírio.
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historiador que as formas visuais da corporalidade histérica são transfigurações de uma
forma clássica: a da iconografia religiosa barroca.
O fascínio por Augustine e pelas “suas” imagens não era apenas exercido sobre
os médicos, mas também artistas. Como relata Didi-Huberman, os surrealistas
consideraram oportuno festejar os 50 anos da histeria com reproduções das imagens
extáticas de Augustine, caracterizando a histeria como “a maior descoberta poética do
século dezanove”, colocando uma vez mais a par a histeria e a arte (Cf. Didi-Huberman,
2003, p.148). Tanto surrealistas como Didi-Huberman vêem na representação imagética
da histeria uma arte (encenação, caracterização, fotografia, etc.). Uma vez mais, o êxtase
(e a imagem desse êxtase) está assim associada à arte. À semelhança do deus Azteca
Xochipilli que indistingue o êxtase da arte (a figura do deus da dança, música e poesia
está em êxtase), também o êxtase de Augustine e a arte aparecem, desde logo, intrincadas.
A própria imagem de Augustine da prancha 23, legendada como “Attitudes
Passionnelles: Ecstasy”, Iconographie, vol. II. (Cf. Didi-Huberman, 2003, p.147)
apresenta semelhanças com o êxtase de Xochipilli. Ambos olhando para cima, a boca
aberta (num caso sorrindo, noutra mais próxima do esgar de espanto), pernas cruzadas (a
perna esquerda de Augustine cruzada sobre a direita), mãos levantas em direcção a esse
algo acima a que parece dirigir o olhar. Augustine, tal como Xochipilli, surge como a
síntese da arte e do êxtase.

151

Fig. 7 - Augustine e Xochipilli

A imagem de Augustine, mas também a de Xochipilli, traz à presença um ausente
que se manifesta pelo que nós podemos ver. O ausente não é senão revelado pelo presente
na imagem. Os gestos de Augustine indicam a existência de algo que não se mostra a si
mesmo - como o vento que apenas se vê no movimento das folhas das árvores-, pelo que
esses gestos que se dão implicam ocorrências que não se mostram. A presença do ausente
não significa pois que ele se mostra, mas sim que se anuncia através daquilo que se mostra
e que ao mostrar-se revela que há algo oculto. Esta caracterização está próxima do que
Heidegger entende como sintoma (Cf. Didi-Huberman, 2003, p.103), mas não serão,
então, todas as imagens sintomas, na medida em que são manifestação de um ausente (um
outrora primitivo) que se torna presente, que sobrevive? Como refere Didi-Huberman, o
sintoma é o inconsciente do tempo, um inconsciente que sobrevive e se revela no presente,
que atravessa os tempos e se manifesta.
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Fig. 8 - Desenhos e notas de Eisenstein comparando a histeria e as figuras de El Greco
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As imagens da histeria fascinaram incontáveis estudiosos e artistas, de que os
surrealistas são exemplo, mas também uma geração inteira de dançarinas160, bem como
cineastas como Sergei Eisenstein que comparava as imagens de pacientes tidas como
histéricas de la Salpêtrière com as corporalidades da pintura de El Greco - a quem chama
precisamente de autor “extático” -, encontrando entre essas imagens várias semelhanças.
Esta comparação é feita inclusive por via do desenho (figura 8). Eisenstein desenha - isola
e destaca/ faz um zoom - as corporalidades de vários quadros de El Greco, a quem dedica
um livro chamado El Greco, el cineasta (2014), tornando expressas as semelhanças entre
esses desenhos e os estados de transe de uma mulher histérica, com especial destaque
para a curvatura tensa dos corpos.
As semelhanças que Eisenstein encontrou estavam em quadros com motivos
religiosos (em que há uma clara associação entre o êxtase histérico e o êxtase místico),
mas não se circunscreviam a esses motivos, sendo identificáveis nos quadros com outras
temáticas, até porque a noção de êxtase de Eisenstein, que remonta à raiz da palavra, está
aquém de estados patológicos ou de alteração de consciência. O êxtase diz respeito, para
o autor, a um estado que se caracteriza por estar fora e dentro de si mesmo, em simultâneo,
isto é, ekstasis, deslocado. Este estado, nas pinturas de El Greco, não estavam apenas na
corporalidade, mas também na desarticulação da perspectiva. O êxtase, em El Greco
como noutras formas de arte, diz respeito, para Eisenstein, à retirada dos elementos das
suas correlações habituais ou a estar fora do estado que corresponde, reenviando a
definição de êxtase para a sua raiz etimológica (Eisenstein, 2014, p. 84-85).
Em 1888 é publicado o primeiro volume de Nouvelle Iconographie de la
Salpêtrière, por Gilles de La Tourette, Paul Richer e Londe, ainda sob o auspício de
Charcot. É, pois, na Salpêtrière e num ambiente de investigação sobre a histeria, e criação
da sua iconografia, que trabalha La Tourette. A sua tese de doutoramento - “Estudos
clínicos e psicológicos sobre a marcha, a marcha nas doenças do sistema nervoso estudada
pelo método das pegadas” - foi apresentada em Dezembro de 1885 e terá sido, de acordo
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Como descreve Melina Barea (2017), Eisenstein forma-se num contexto artístico em que as teorias
psicopatológicas e os novos métodos teatrais deixam marcas determinantes na estética cinematográfica. A
histeria torna-se numa fonte expressiva de primeira ordem, nas artes cénicas, marcando as interpretações
teatrais e a dança. O estilo de conhecidas actrizes e dançarinas, como Eleanora Duse, Loïe Fuller, Ruth
Saint Denis, Sarah Bernhardt ou Isadora Duncan, relacionava-se directamente com o repertório de posturas
extáticas derivadas da histeria: “todas elas participaram da moda do tarantismo e dos ‘bailes epilépticos’
que ocuparam os cenários dos teatros e cabarets, nos inícios do séc. XX” (Barea, 2017, p.82).
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com Agamben, a primeira vez que um dos gestos humanos mais comuns foi analisado
com recurso a métodos estritamente científicos. Consistia o método no seguinte:
Pregava-se ao chão um rolo de papel de parede branco de
aproximadamente sete ou oito metros de comprimento e cinquenta
centímetros de largura e, depois, dividia-se ao meio longitudinalmente
por uma linha desenhada a lápis. As solas dos pés do sujeito da
experiência foram untadas com pó de sesquióxido de ferro, que as tingiu
com uma bela cor vermelho-ferrugem. As pegadas deixadas pelo
paciente ao caminhar ao longo da linha divisória permitiram uma
medição perfeita da marcha de acordo com vários parâmetros
(comprimento do passo, desvio lateral, ângulo de inclinação, etc.).
(Agamben, 2000, p.50)

O que La Tourette procurava registar era, precisamente, os gestos fora do lugar,
deslocados, isto é, em êxtase (ekstasis). Os gestos tidos como tics eram vistos como
fenómenos imprevistos, irregulares, fora do habitual e do lugar, que era necessário
controlar. Na mesma década em que Eadweard Muybridge ou Étienne Jules Marey
desenvolviam as suas investigações, com recurso a vários dispositivos fotográficos, La
Tourette usava o “método das pegadas” para o estudo clínico e psicológico da marcha,
sublinha Agamben. Para esse efeito, trabalhava também em parceria com um fotógrafo
que procurava assim criar um registo mais facilmente analisável, arquivável e passível de
reprodução e difusão. Agamben coloca Muybridge do lado da tecnologia (câmaras
fotográficas), mas não refere que La Tourette também usava câmaras, mesmo que apenas
o fizesse numa segunda fase do seu método.
Depois dos pacientes caminharem sobre a folha de papel, ela era fotografada para
poder ser reduzida e facilitar a sua análise e circulação. A câmara parece assim assumir
um papel central na possibilidade de fixar os movimentos e analisá-los, não apenas numa
primeira instância (que seria a marca do pó nos pés), mas também numa segunda instância
de fixidez da imagem e sua reprodução. O fotógrafo com quem La Tourette colaborava
nos seus estudos era Albert Londe, nada menos que o director do departamento de
fotografia do hospital Salpêtrière nos anos de 1880, tendo desenvolvido várias
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experiências de forma a captar o mais detalhadamente possível os movimentos físicos e
musculares dos pacientes161.
Com o método das pegadas desenvolvia-se uma forma de visualidade do
movimento humano com vista a compreendê-lo, monitorizá-lo e modulá-lo e a fotografia
desse método vinha na mesma linha, tendo um papel fundamental na facilitação da análise
e na circulação da imagem. O uso da câmara, ainda que não seja mencionado por
Agamben no seu texto, não é despiciendo para a sua própria tese de que o cinema é um
dispositivo (Agamben, 2009) de visualidade que vem na continuidade do método das
pegadas, que tem como objectivo fixar e resgatar os gestos perdidos (da burguesia) e
regular os movimentos descontrolados pela industrialização e pela aceleração capitalista.
Como sumaria Archibald Keightley, no seu livro sobre a relação entre o ritmo e a saúde,
Das Gesundheitsproblem: der Rhythmus des Lebens, datado de 1912:
Muitas - provavelmente a maioria - das pessoas hoje sofrem de algum
tipo de agitação física, nervosa e mental. Não podem controlar-se a si
mesmos nem às circunstâncias das suas vidas, que de uma maneira ou
de outra são avassaladoras para eles. (Cit. por Cowan, 2007, p.229)

O autor referia-se a uma época posterior, mas o diagnóstico coincide como de La
Tourette. A fotografia sublinha, precisamente, a proposta de continuidade do método das
pegadas com outros dispositivos de visualidade, porquanto são cúmplices e
interdependentes na visualização com fins de medição e modulação dos gestos. Neste
sentido, os dispositivos de visualidade não apenas dão a conhecer os gestos, mas
procuram modulá-los, tendo um carácter a que se pode qualificar de ortopédico (Grilo,
2014).
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Para esse efeito, criou diferentes estratégias de iluminação e distintas câmaras, primeiramente com nove
lentes, depois com doze. O fotógrafo ia experimentando continuamente novas formas de captura de imagem
cada vez mais “fiéis” e detalhadas. Londe considerava que a fotografia era “a verdadeira retina do médico”
e que mesmo nos casos em que não era necessária, a fotografia era igualmente útil por se considerar que
“uma simples impressão diante dos olhos diz mais do que uma descrição completa” (Cit. por DidiHuberman, 2003, p.33). Neste sentido, o uso da câmara fotográfica é consonante com o objectivo que lhe
era atribuído naquela época, a de servir para fixar os movimentos - detalhá-los, decompô-los para melhor
os ver, conhecer e analisar -, um registo para memória futura, tendo a capacidade da transparência, de dar
a ver a realidade tal como ela seria. Charcot chega a afirmar, em defesa dos seus projectos de investigação
da histeria: “Não estou a inventar - (uma vez que) eu tomo as coisas como elas são - eu fotografo-as” (Cit.
por Didi-Huberman, 2003, p.29). Essas imagens eram depois apresentadas por Charcot num auditório do
hospital, de forma também ela “espectacularizada”, recorrendo a diferentes suportes visuais, refere DidiHuberman, para acrescentar que estas aulas eram também escritas, ou rescritas, como peças de teatro com
falas, solilóquios, instruções para orientação no palco, apartes do herói, etc. (Idem, p.243).
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Procurando online imagens da iconografia de Salpêtrière, choco com uma edição
de 2015 que selecciona e organiza - monta - fotografias de Salpêtrière (Viver, 2015).
Senti-me especialmente tocada pelas imagens das mãos, pela semelhança que tinham com
o Hand Movie de Yvonne Rainer. Quando se iniciou no cinema, em 1966, Yvonne Rainer
era já uma coreógrafa e dançarina conhecida, com um trabalho identificado como estando
na origem de grandes transformações operadas no campo da dança ibero-americana162
(Banes, 1987). Como consequência de uma cirurgia, Rainer esteve internada num
hospital, sem possibilidade de se levantar. É aí que decide filmar uma coreografia de uma
das suas mãos, uma das poucas partes do seu corpo que podia mover, com a ajuda de um
companheiro do Judson Dance Theatre, William Davis, que foi quem filmou. Filmado
em 8 milímetros, a preto e branco, Hand Movie (que pode ser tanto a filmagem da mão
como a mão que filma) tem a duração de 8 minutos, durante os quais a mão esquerda de
Rainer é filmada movendo-se lentamente, em diferentes direcções e qualidade de
movimentos. Sem nunca abandonar o centro do enquadramento, a mão de Rainer move
um dedo, depois outro, depois vários, rota sobre um eixo horizontal, mas sempre com
movimentos de pouca amplitude.

As transformações na dança ibero-americana conformaram o que se convencionou chamar de “dança
pós-moderna” (Banes, 1987; 1993). Esta “nova dança” surge por oposição às técnicas de dança modernas,
desenvolvendo novos discursos sobre corporalidade. Banes defende que existe um projecto - um corpo de
ideias - subjacente à “dança pós-moderna”, a que chamou “corpo da democracia” (no sentido de corpo
democratizado e de dar corpo à democracia). Algumas transformações das convenções artísticas alteramse com a dança “pós-moderna”, nomeadamente, as coreografias passaram a incluir não bailarinos, gestos
do quotidiano considerados banais e sem a virtuosidade até então associada à dança, como caminhar ou
cruzar as pernas. Também os locais de exibição da dança se alteram, passando a incluir locais de
apresentação como ginásios ou a rua. Dá-se uma nova aproximação entre arte e vida de todas as pessoas,
daí que Banes fale de uma democratização. Estas transformações artísticas ocorreram também num
momento em que a democratização se dava noutras esferas que não somente as artísticas, sendo
contemporâneas dos movimentos cívicos dos EUA (contra a guerra do Vietname, movimentos feministas,
negros, pessoas LGBT, etc). Parte das razões que Rainer evoca para se iniciar no cinema, deixando a dança,
prende-se com o contacto com escritos de feministas, cujo movimento social efervescia nos EUA,
estávamos, então, na década de 1970 (Banes, 1993). Mais tarde, regressando à dança, Rainer aponta as
dificuldades de financiamento dos seus filmes como uma das razões para voltar a esse campo (Armstrong
& Zegher, 2006). Na dança como no cinema, são as condições de produção das obras que condicionam o
percurso artístico de Rainer. Se é certo que o processo de criação de Rainer foi influenciado pelo contexto
onde se insere, não se poderá afirmar que os seus trabalhos são meros reflexos desses contextos, na medida
em que também os actualizam (transformam ou reforçam). Contexto e obra desenvolvem-se, deste modo,
em estreita ligação. Por outras palavras, a estruturação da vida social, política e cultural influenciam o
percurso e criações artísticas de Rainer, estando presentes na obra, mas essas obras também tiveram impacto
na própria estruturação, transformando (ou reforçando) os valores, as crenças, as identidades, as concepções
de género, entre outros.
162
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Fig. 9 - Montagem de imagens da iconografia da Salpêtrière encontradas no google e um
fotograma de Hand Movie

Os pontos de coincidência entre a iconografia do histerismo e de Rainer (as
repetições) são marcantes. Por um lado, está o contexto patológico, o do hospital, como
meio que, ao mesmo tempo que acolhe um corpo constrangido, possibilita a encenação e
o registo do movimento. Corpos “disfuncionais”, segundo parâmetros médicos, movemse dentro das suas (im)possibilidades; criam imagens. Não é de menor importância tenha
sido neste contexto que Rainer realizou o seu primeiro filme. O gesto do cinema não era
ordinário para a artista, pelo que o facto de ser inaugural sublinha aqui o fora do comum
da experiência e uma mais que provável atenção à posta em cena, enquadramento,
montagem, iluminação, etc. A arte do cinema nasce no quarto de hospital de Rainer, a
partir de/num corpo afastado das suas funções quotidianas funcionais e tidas como
normais, tal como em Salpêtrière nasce a arte da histeria. Em ambos os casos, há uma
transformação em espectáculo dos gestos possíveis (e a perda de outros gestos).
Dançar era o quotidiano de Rainer que, na impossibilidade de o fazer nos moldes
usuais, encontra no cinema essa possibilidade. Este filme - o cinema - surge como o meio
possível do movimento, de resgate do movimento perdido, dos gestos impossíveis,
desaparecidos, fantasmáticos. Se no caso de la Salpêtrière se fotografa as mãos em tensão,
no caso de Rainer as mãos são a única parte que se pode mover, enquanto o resto do corpo
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quase imóvel está sobre uma cama. Quem filma não é a outra mão de Rainer, mas as mãos
de um camarógrafo, seu colega de dança que são também outros olhos que vêem. O
cinema surge como a possibilidade de movimento. Não foi suficiente mover a mão,
dançá-la, pois o movimento residia na filmagem dessa dança, na impressão desses
movimentos na película e na sua montagem. A exploração de um movimento tão simples
como o de uma mão convoca a câmara para o seu acontecer.
A escolha do enquadramento, frente a uma câmara fixa, também surpreende pelas
semelhanças: uma mão (direita no caso de Rainer, e direita e esquerda no caso das
fotografias da iconografia) ocupa o lugar central do plano, na vertical, direccionadas para
o alto, sempre convocando a noção de superior, acima. Não obstante, as imagens da
Salpêtrière mostram mais o braço do que no filme de Rainer, o que institui um movimento
de verticalidade mais acentuado, de ascensão que está presente em muitas outras imagens
de pessoas diagnosticadas com histeria. Existem outras imagens da iconografia com mãos
dirigidas para o chão, deformadas, enquadradas com a mão irrompendo pelo lado
esquerdo do enquadramento, etc., mas não são apresentadas como neste caso. Nesta
montagem de Viver (2015), as imagens parecem tratar-se de fotogramas, sendo que o
movimento não está apenas no interior de cada imagem, mas da relação que estabelecem
entre si, isto é, na sua montagem. Enquanto noutras fotografias a montagem é por pares,
neste caso são três fotografias, o que acentua a dimensão da montagem, em que uma
terceira imagem surge da posta em relação (em choque) de duas imagens. Por outro lado,
a existência de uma marcada margem - os seus intervalos - acentua esta dimensão de
montagem funcionando como separação e junção simultâneas das imagens,
espacializando as relações que estabelecem entre si.
Estas repetições, onde se destaca o gesto de espectacularização do movimento
possível (a partir do movimento impossível), estabelecem uma continuidade, com
diferenças, entre a iconografia de Salpêtrière e o primeiro filme de Rainer. Trata-se, pois,
de uma continuidade das formas de visualidade. Não obstante, faz referência a uma
coincidência mais fundamental, na medida em que as formas presentes actualizam o
primitivo, sendo sobrevivências que retornam. Não poderia, pois, estar mais de acordo
com Agamben sobre a concepção do cinema como continuidade das formas de
visualidade do método das pegadas (e dos métodos de fotografia da Salpêtrière), mas não
sem divergência num ponto. O cinema está na continuidade das formas de visualidade de
que fala Agamben, mas não se relacionam com o aparecimento da sociedade dita
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moderna, na Europa - essa transformação apenas veio acentuar a tentativa de resgate não
dos gestos perdidos da burguesia, mas da travessia e do contacto com o ritmo vital. A
relação que estabeleço é com uma visualidade que procura resgatar o gesto da travessia
ritual de mundos, e como tal o contacto com o ritmo vital, e não os gestos perdidos, com
a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo.
Nos primeiros segundos de Hand Movie vêem-se os vestígios da película, uns
círculos brancos que passam rapidamente pelo ecrã e aos quais não se dá muita
importância por se saber que a digitalização de película pode produzir este tipo de efeitos.
Ao conversar sobre as semelhanças entre a mão de Rainer e as mãos da Salpêtrière,
perguntaram-me o que eram os pontos brancos, ao que respondi que não era nada, que
era próprio da película, do cinema, da sua materialidade. Ao formulá-lo desse modo deime conta que, de facto, aqueles efeitos eram o filme em si, o próprio cinema. Mais ainda,
ao tentar isolar um fotograma com a imagem da mão dançando e os pontos brancos ao
lado apercebi-me de que não era possível fazê-lo, já que os pontos brancos apareciam
apenas com e no movimento da película163. A imagem anacrónica com os pontos brancos
que apareciam como efeitos “secundários” revelavam afinal o dispositivo do cinema, a
imagem em movimento que guarda temporalidades heterogéneas: o tempo da matéria
película, o tempo da filmagem, o tempo da digitalização, o tempo da sua projecção, mas
guardavam sobretudo um tempo imemorial, primitivo, arcaico. Apesar de apenas me dar
verdadeiramente conta dos pontos brancos quando confrontada, soube, no entanto, que já
tinha visto aquela imagem.

163

Só fazendo uma captura de ecrã do vídeo foi possível captar os pontos brancos.
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Fig. 10 - Montagem de imagens da gruta de Pech Merle encontradas no google
e um fotograma de Hand Movie

Era uma imagem que voltava, sobrevivente de outro tempo, e retornava agora de
diferente forma do que então foi, actualizando no presente o arcaico. No caso de Pech
Merle, e na esteira da teoria de Clottes e Lewis-Williams (2010), aqueles pontos ao lado
da mão negativa provêm do registo de alucinações típicas da primeira fase do transe
(caracterizado pelas formas geométricas, donde os círculos). Tal como as mãos do xamã
são um registo, à superfície da rocha, da travessia ritual de mundos, e os círculos um
registo das alucinações da primeira fase de transe, isto é, do êxtase (travessia de mundos
e contacto com o ritmo vital), também a mão de Rainer aparece como um registo extático,
à superfície do mundo-imagem, da travessia de mundos e de contacto com o ritmo vital.
Esse registo são recriações e vias para reactivar as visões e a experiência de contacto com
outros mundos. Neste sentido, a travessia ritual de mundos não diz respeito apenas ao
pathos que as imagens transmitem, mas ao pathos que estimulam.
Entramos, pois, num ponto de inflexão, em que à hipótese até agora desenvolvida
conferimos um pequeno desvio - um clinamen, seguindo Didi-Huberman (2002) - sobre
o qual nos deteremos em profundidade mais adiante. As imagens não transmitem o pathos
(êxtase) apenas no sentido em que o portam; transmitem o pathos na medida em que o
transportam, isto é, o levam de um lugar para o outro, para o espectador. A imagem não
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carrega apenas o êxtase da travessia, ela é ponto de partida para o êxtase da travessia de
quem a olha, de quem a toca e é por ela tocado. O Hand Movie de Rainer - o cinema aparece na continuidade das formas de visualidade da arte xamânica do Paleolítico
Superior, sendo pegada, tal como a mão do xamã na rocha, do êxtase da travessia e do
contacto com o ritmo vital. Tal como as mãos do xamã registavam a travessia e
procuravam ao mesmo tempo abrir a rocha, o cinema é tanto o registo da travessia - uma
imagem fantasmática que retorna -, como a recriação que a procura cumprir, a cada vez,
de novo.

*

A arte do Paleolítico Superior é uma arte baseada no xamanismo e nas alterações
dos estados de consciência do xamã, como indicam os estudos de Clottes e LewisWilliams (2010). O xamã, extático, atravessa mundos e tem visões, registando essas
visões nas superfícies rochosas. Esse registo não é uma simples representação do que o
xamã terá visto, mas antes uma re-criação, na medida em as formas naturais que já
existem no espaço, e que a luz tenderá a revelar, são relacionadas com as visões que aí se
integram ao mesmo tempo que recriam o espaço. Algumas das pinturas, como as mãos,
são também gestos de tentar atravessar a rocha, de desaparecer por detrás dela, no mundo
dos espíritos que aí se localiza. Ao mesmo tempo que as pinturas registam e recriam o
espaço, são também formas de abrir o mundo, de reactivar as visões e a experiência de
contacto com outros mundos. O pathos (êxtase) que as imagens portam é, por
conseguinte, também ele transportado para quem toca e é tocado por essas imagens. O
cinema está na continuidade das formas de visualidade do método das pegadas de La
Tourette, porquanto este é também, epistemológica e ontologicamente, continuidade da
arte xamânica rupestre, isto é, registos extáticos da travessia e do contacto com o ritmo
vital. As imagens surgem como sepulturas sensoriais de um contacto, abrem mundos,
atravessam-nos e constituem imagens gravadas à superfície da rocha - memória
(imemorial) do ritual do atravessamento - e, por outro lado, são também um gesto que
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procura resgatar o atravessamento em si mesmo, e assim contactar com o ritmo vital - a
mão que regista a travessia do xamã, a mão que procura abrir a rocha/os mundos164.

9.3. O cine-transe e a montagem extática

A relação entre o cinema, a percepção, os estímulos nervosos, psicológicos e
emocionais tem sido alvo de vários estudos (ver secção II). A tecnologia do cinema surge
na continuidade dos estudos que visam monitorar e modelar o ritmo corporal e mental, as
percepções, sendo vista como uma “psicotecnologia”. Os estudos do ritmo encontram,
portanto, uma especial afinidade com o cinema, na medida em que, na ciência como no
cinema, estão em jogo a análise e condicionamento de estímulos e respostas sensíveis:
estudavam-se as afectações rítmicas, as respostas sensíveis a determinados estímulos,
com vista a condicioná-las. Tal significa que o cinema expressa e altera percepções, tendo
o poder de criar novas relações nervosas e psicológicas. Na medida em que toca e
transforma sistematicamente os estados usuais dos espectadores, por via de técnicas de
montagem, pelos materiais das lentes, os movimentos de câmara, o enquadramento, etc.,
o cinema é tido como uma das técnicas de transe (Holl, 2017, p.26). O dispositivo
cinematográfico produz um estado de transe no qual o espectador está, pois, deslocado
do seu estado e do seu lugar usuais (ekstasis).
Não obstante o exposto, destaco outra dimensão desta relação entre o cinema e o
transe que se baseia no êxtase do atravessamento ritual de mundos. Uma característica
comum às múltiplas descrições de cerimónias rituais, de acordo com os autores que temos
vindo a abordar e que viremos a aprofundar (Rouch 2003; Clottes e Lewis-Williams 2010;
Belisário, 2014), é a entrada num estado de transe, auxiliado pela ingestão de um
alucinógeno (tomado, fumado, etc.), que permite aceder a uma visualidade até então

Por memória imemorial entendo o passado mítico, isto é, “o tempo imemorial do tornar-se outro, do
deslimite entre os seres e seus mundos, do devir”, para recorrer às palavras de Belisário (2014, p.113), nos
seus escritos sobre o cinema dos Kuikuro, povo indígena das terras baixas da América do Sul, no âmbito
do Vídeo nas Aldeias. Vídeo nas Aldeias é um projecto brasileiro que desde 1986 se dedica à formação de
cineastas indígenas, à produção e à difusão dos seus filmes, com o objectivo de apoiar as suas lutas e
contribuir para a defesa e garantia dos seus direitos culturais e territoriais. Os filmes Kuikuro a que faço
referência são, portanto, filmados com e por estes povos indígenas.
164
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ocultada, bem como comunicar com mundos e seres “distantes”165. Do mesmo modo que
identifico uma continuidade entre o cinema e as cerimónias xamânicas, no que à
visualidade diz respeito, também essa ideia parece estar presente, no seu sentido
complementar como veremos, em povos indígenas da América do Sul.
O antropólogo Peter Gow (1995), na sua “etnologia fenomenológica do cinema”
(p.40) desenvolvida no Alto Ucayali, na Amazónia peruana, leste do Peru, identifica ali
uma analogia entre o cinema e a ayahuasca166. A ayahuasca é tanto o nome de uma liana
(Banisteriopsis caapi) como o nome da preparação dessa planta (bebida fermentada) e o
seu consumo na Amazónia peruana é comum167. O seu uso é sobretudo espiritual e
medicinal, cuja toma é feita no âmbito de uma cerimónia conduzida pelo xamã, nomeada
por Gow como ritual de cura, tendo propriedades alucinógenas. A propriedade central da
planta, para a população de Alto Ucayali é fazer ver o que não se vê de outra forma, tornar
visíveis os normalmente invisíveis seres poderosos da floresta. Apenas a ingestão de
ayahuasca permite “acesso visual direto à verdadeira natureza da aparência visível, como
as cidades e os corpos dos seres poderosos” (Idem, p.46). As alucinações visuais são,
portanto, uma das dimensões mais relevantes da planta e é neste ponto que se estabelece
uma conexão entre o cinema e a toma da ayahuasca. Esta associação é feita pela
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Esta capacidade comunicativa caracteriza-se pela travessia de mundos, como refere Belisário, na sua
análise do filme Kuikuro “O dia em que a lua menstruou”: “Por vezes, é preciso abandonar este corpo e
atravessar as (hiper)distâncias que separam o mundo das pessoas e o mundo dos itseke. É precisamente
sobre essa experiência que narra o xamã Tehuku: “Fumei no eclipse até entrar em transe. Aí escutei o morto.
Ele então me carregou e me levou embora desmaiado. O eclipse estava começando. ‘Veja!’, o morto disse,
‘é a filha dele que está menstruando’. Todos os itseke estavam reunidos” (Tehuku em O dia em que a lua
menstruou).” (Belisário, 2014, p.107). Apesar de se tratar de outros mundos, existem simetrias entre eles,
como refere Viveiros de Castro, citado por Belisário (Ibidem) “o outro lado do outro lado é este lado, o que
pode significar que o invisível do invisível é o visível, o não-humano do não-humano é o humano, e assim
por diante”.
166

Ayahuasca não é um tema unívoco, pode assumir diferentes nomes dependendo da região amazónica,
distintos géneros gramaticais, diferentes combinações com outras plantas, e enquadramentos cosmológicos
variáveis (xamânico, cristão, etc.). Aqui seguimos a leitura da planta por parte de Gow enquadrando-a na
versão mais conhecida da ayahuasca para os hispanofalantes.
Assim descreve Gow a preparação e os efeitos da ayahuasca: “[p]ara ser bebido, parte do vinho de
ayahuasca é fervido com folhas de chacrona; o produto é nauseamente amargo. Ayahuasca é um poderoso
alucinógeno que gera uma variedade de efeitos nas horas seguintes à ingestão, sendo que os mais dramáticos
são uma náusea violenta, distorção auricular e várias formas de alucinação visual intensa. Gera também
uma euforia muito grande e uma sensação de bem-estar por vários dias.” (Gow, 1995, p.44). Existem
experiências muito variáveis da toma da planta e diferentes das avançadas por Gow. Algumas pessoas não
vomitam, outras não sentem euforia e o bem-estar pode nunca estar presente, do início ao final da cerimónia
nem nos dias que se seguem. Gow refere-se unicamente ao uso no contexto da sua etnografia.
167
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população do Alto Ucayali (e não por Gow), para quem a ayahuasca é “el cine del
monte”, o “cinema da floresta”168.
Para Gow (1995), a experiência geral do cinema e a alucinação da ayahuasca são
similares, ao nível da experiência, pelas seguintes razões: 1) ambas as imagens criadas
diferem claramente do sonho, na medida em que quem toma a preparação está sempre
consciente, ainda que para os nativos de Alto Ucayali a consciência seja claramente
diferente vendo um filme ou tomando ayahuasca; 2) as imagens criadas são, no cinema
como na alucinação com a planta, tidas como exteriores, possuindo uma origem
autónoma,

tornando

impossível

determinar

ou

gerir

o

seu

aparecimento,

desaparecimento, intensificação ou diminuição de força; exceptua-se o xamã, já que este
tem o poder de conduzir o fluxo das imagens com canções/cânticos, chamados ícaros,
mas também não pode produzir essas imagens.
Sumaria Gow: “a ayahuasca é uma planta da floresta que permite o acesso à
verdadeira identidade visual da floresta, como o cinema permite acesso visual a países
distantes, ao ‘lado de fora”169 (Idem, p.47). Seja a ayahuasca o “cinema da floresta” ou,
na hipótese que aqui apresento (ver nota 167), que o cinema é a ayahuasca dos sacha,
fica de todos os modos sugerida mais enfaticamente a relação entre a experiência da
travessia e as suas formas de visualidade - da arte rupestre às pegadas de La Tourette, e
ao cinema.

A floresta é o “aqui” da população e normalmente refere-se à Amazónia, por oposição ao “de fora” (más
allá). A maior parte da população que Gow abordou tinha ido cinema pelo menos uma vez, mas não é uma
prática comum nos seus quotidianos; quem nunca tinha visto um filme, de algum modo “já teve um certo
nível de experiência com o meio” (Gow, 1995, p.41-42). Não fica muito claro, a meu ver, o caminho que
percorre Gow para a sua comparação entre a ayahuasca e o cinema - a comparação em si é bastante clara,
não obstante -; tampouco fica claro o caminho para chegar à metáfora do “cinema da floresta” ou para a
afirmação de que a “ayahuasca é uma cópia espontânea e monstruosa do cinema verdadeiro” (Idem, p.46).
Pergunto-me por que razão necessitariam os indígenas do Alto Ucayali de dar um novo nome a uma planta
tão importante, de uso milenar, e estabelecida nas suas vidas? Sobretudo, por que criariam metáforas com
o cinema, algo tão distante da sua realidade? Por que necessitariam de estabelecer uma comparação entre
algo tão familiar com algo distante, modificando o próximo de acordo com esse distante, em vez do seu
reverso? Por que não chamar por exemplo ao cinema a “ayahuasca dos sacha”, dos brancos? É possível
que esta designação apareça como resposta a uma pergunta de Gow sobre o cinema e de como seria visto
pelos nativos do Alto Ucayali, que de outro modo não seria assim formulada. O mais relevante não são, no
entanto, os caminhos para o aparecimento dessa metáfora, mas a metáfora em si. Tomo, por isso, os pontos
em que cinema e a ayahuasca se aproximam para pensar a ligação entre cerimónias xamânicas, a origem
da imagem (como a referem Clottes e Lewis-Williams) e o cinema.
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Seria, talvez, de questionar esta qualificação de “verdadeira” visualidade. O gesto da travessia ritual de
mundo tal como venho desenrolando, não termina com a chegada a um ponto específico e muito menos um
ponto que seria mais verdadeiro que outro, antes acentua um movimento de intensificação de um “entre”,
onde nenhuma imagem é a original.
169
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No filme Under the sun. The Shaman and his apprentice, realizado pelos
antropólogos e realizadores de filmes etnográficos Graham Townsley e Howard Reid em
1989, pode acompanhar-se o processo de um aprendiz de xamã, Curaka, e o xamã José,
ambos da etnia Yaminahua (ou Yaminawa ou Jaminawa)170. Ainda que esta população se
distribua pela floresta amazónica na tríplice fronteira Bolívia, Brasil e Peru, trata-se neste
caso de habitantes da Amazónia peruana171. Como relata a voz off de Townsley, para esta
etnia, todas as coisas são movidas por espíritos que têm um poder curativo, sendo esse
poder que o xamã está a procurar “transmitir” a Curaka. É através de canções, cantadas
sob o efeito de um alucinógeno que chamam Shori que o xamã José chega aos espíritos
que fizeram mal e criaram a doença, para assim curá-la172. Shori é, precisamente, o nome
que integrantes desta etnia dão à ayahuasca.
Cerca do minuto dezanove do filme, tal como indica a transcrição, Curaka começa
a relatar a experiência de visitar pela primeira vez a cidade e a sua primeira ida ao cinema.
Trata-se justamente de Ucayali, a mesma cidade de que fala Gow na sua etnografia.
Também aí, as visões criadas pelo cinema são comparadas com a ayahuasca que o xamã
toma para poder cantar e chegar aos diferentes espíritos e, consequentemente, curar o mal
gerado por um ou vários deles: “[o cinema] não é tão bom quanto um forte Shori. Visões
do Shori como estas não são boas. Estão todas desordenadas”. Mais à frente, dirá o xamã
que os filmes não se fazem a si mesmos, mas são o resultado do labor do homem branco,
“tal como eu faço as minhas canções xamânicas”. Neste caso, o xamã parece associar
claramente o poder das canções de percorrerem caminhos até aos espíritos, que permitirão
a cura, e o cinema. Esta associação entre o cinema e as canções xamânicas é ainda mais
explícita quando Curaka pergunta a José: “a canção do cinema. Podes curar com ela?”,
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Apenas tive acesso à transcrição do filme (em inglês) e não ao filme em si, pelo que a análise que se
segue baseia-se apenas no texto.
171

Sobre Yaminahua (ou Yaminawa ou Jaminawa), ver, por exemplo, o trabalho de Calavia Sáez (2004).

172

Estas canções, chamadas de ícaros, são como caminhos que pertencem cada um a diferentes espíritos.
Cantando várias canções, isto é, seguindo diferentes caminhos, o xamã encontrará o que procura.
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ao que José responde com um seguro “sim!”173. Aparece ainda uma recorrente referência,
já identificada por Gow, ao sonho174.
A ideia de acesso à verdadeira natureza da aparência visível, bem como a
associação entre cinema e transe remetem-nos para a noção de cine-transe de Jean Rouch
sobre a qual gostaria de me deter agora. Para isso, parto sobretudo de escritos de Rouch
e de entrevistas com o cineasta, organizadas por Steven Feld (2003) no livro CinéEthnography. Como refere Feld, para o entendimento que Rouch tem do cinema contribui
grandemente a ideia de cinema-directo (cinéma-direct) de Robert Flaherty e a noção de
cine-verdade de Dziga Vertov (kinopravda). Em diversas ocasiões Rouch referiu os
mencionados cineastas como inventores de uma nova forma de filmar “experimentando
com o cinema na vida real” (Feld, 2003, p.12) que o influenciou grandemente.
De Flaherty, Rouch destaca a invenção de uma “câmara participante” - o principal
actor - que aproxima o cinema do método etnográfico da observação participante, em que
quem filma, mas também quem é filmado são participantes na “encenação da realidade”
(Idem, p.12), dimensão importante do acto de filmar por permitir uma aproximação maior
às experiências de quem é filmado. De Vertov, Rouch salienta o poder da câmara - o olho
mecânico -, bem como da montagem - organizadora dos momentos da estrutura da vida em desvelar uma verdade escondida ao olho humano (tal como a ayahuasca permite
aceder a uma outra identidade visual da floresta?). O cinema aparece assim como aquele
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Não é, no entanto, muito claro se existe uma canção xamânica (a canção do cinema) que vai resgatar os
doentes do cinema, afectados pelos seus espíritos maus, ou se, por outro lado, o cinema pode ser uma
espécie de canção xamânica que cura, à semelhança das outras canções. Pelo contexto, a primeira
alternativa parece ser a mais adequada. Para esta investigação, não deixa de ser relevante que apareça esta
dúvida, uma vez que associo mais a canção do cinema à capacidade de conduzir até, e conduzir os espíritos,
atravessar mundos e com eles contactar - uma dúvida que vejo mais como fértil do que impedimento. A
canção do xamã é a sua forma de percorrer e sugerir caminhos aos espíritos, tal como o cinema parece ter
a sua canção que conduzirá aos espíritos maus, e por vezes conduzirão os espíritos maus, e os anularão,
curando quem foi afectado por ele.
174

As visões do cinema surgem associadas às visões dos sonhos maus, sonhos no momento da morte.
Existe, portanto, uma dimensão negativa associada ao cinema, seja de espíritos maus, visões nas quais
podemos ficar reféns e nunca mais sair deles, seja o medo suscitado pelo amontoado de pessoas no ecrã, os
gritos dos espectadores em relação às imagens projectadas, seja mesmo uma associação com a morte. A
conversa sobre a experiência da cidade de Curaka ocupa uma parte pequena do filme (7 de cerca de 47
minutos), mas a conversa sobre cinema ocupa a totalidade da conversa sobre a experiência da cidade,
sublinhando a sua centralidade na experiência da urbe, das suas tecnologias e formas de vida.
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que é capaz, pela câmara que tudo vê, bem como pela montagem que tudo revela, criar
uma nova forma de ver que constrói a sua “verdade peculiar”175 (Idem, p.13).
Das reflexões de Rouch sobre cinema e antropologia, realização e etnografia,
gostaria de sublinhar a correspondência que é estabelecida entre o cinema, por via de
quem é filmado, e o estado de transe, a magia e a feitiçaria que Rouch observou (e da
qual participou) no trabalho de campo com os Songhay-Zarma, no Níger. Rouch encontra
um paralelo entre a reação e afectação do cinema nas pessoas por si filmadas e a afectação
e reacção das mesmas à possessão, magia ou da feitiçaria: “eles reagem a esta arte de
projecção visual e sonora exactamente da mesma maneira que reagem à arte pública da
possessão ou à arte privada da magia e feitiçaria” (Rouch, 2003, p.99). Essa ligação é
explicitada no seu artigo “On the vicissitudes of the self: the possessed dancer, the
magician, the sorcerer, the filmmaker, and the ethnographer” (Idem, p.87-101).
Partindo da investigação etnográfica levada a cabo com os Songhay-Zarma ao
longo de 30 anos, bem como da experimentação com o cinema directo, Rouch desenvolve
nesse artigo uma reflexão sobre a personna, especificamente as metamorfoses do “Eu”
(do possuído e do espírito que possui) como factor religioso chave envolvido no transe,
na dança de possessão, na magia e na feitiçaria. Para além desses “eus”, Rouch foca
também o “Eu” do observador desses fenómenos, onde o realizador se inclui, que pela
sua presença os modificam e por eles são modificados. Logo no início do seu ensaio,
Rouch refere que o transe é não apenas uma das dimensões centrais por detrás de
movimentos religiosos, mas também nos grandes movimentos de criatividade artística,
sendo utilizado em diferentes contextos, como é exemplo o treino de actores 176.
Nas cerimónias de possessão, o transe é visto como uma forma de comunicação
com os deuses invisíveis, sendo as pessoas possuídas, em grande medida mulheres, os
designados “cavalos dos espíritos”. Também aqui parece estar associada a ideia de que o
Como sublinha Rouch, esta verdade a que se refere Vertov não é exactamente uma “pura verdade”, mas
a verdade particular das imagens e dos sons gravados - uma “verdade fílmica” (cine-verité), isto é, presente
e dependente do cinema, do próprio gesto de filmar. Ao mesmo tempo, a verdade ou a realidade fílmica
são, para Rouch, construídos socialmente. O cinema do (seu) futuro é, para Rouch, aquele que “junta o
sonho de Vertov e Flaherty”, um “cinema-olho-ouvido” e uma câmara de tal modo participante que passa
“automaticamente para as mãos daqueles que até então estiveram sempre em frente às lentes” da câmara
(Rouch, 2003, p.46).
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Recordemos alguns exemplos como as danças de êxtase de Laban; a tendência de várias bailarinas, como
Isadora Duncan e Loïe Fuller, para copiar a corporalidade de mulheres diagnosticadas com histeria; o treino
de actores desenvolvido por Meyerhold - biomecânica -, um sistema onde também confluíam formas
extáticas da histeria e a influência deste sistema na conceptualização da montagem extática, de Eisenstein
(abordada adiante), entre outros.
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transe permite ver o que antes não se podia ver, o que se assemelha ao que Clottes e
Lewis-Williams (2010) identificaram nas cerimónias xamânicas das cavernas, nas préhistória, ou Gow na Amazónia peruana, como abordado anteriormente. Em qualquer dos
casos, trata-se de um atravessamento ritual de mundos. Depois de uma longa e exigente
iniciação, estes cavalos estão prontos a integrar um grupo especializado e serem
“montados” por diversos espíritos divinos. Na sua descrição das cerimónias de possessão,
Rouch identifica um primeiro momento de aparente perda de consciência que é seguido
do aparecer progressivo e lento de uma nova “personagem”, de uma nova maneira da
pessoa possuída se comportar, nomeadamente falando com uma voz diferente ou noutra
língua177 (Idem, p.90).
Durante a cerimónia, o possuído é visto como estando em comunicação com os
deuses, que ele pode ver a entrar no círculo da dança cerimonial, e como estando a
atravessar e a ser atravessado por esses espíritos divinos, sendo a forma desse contacto e
desse atravessamento o corpo em si, a sua maneira, os seus modos - ritmo. O espírito traz
a pele de um animal recém-sacrificado que coloca sobre a cabeça do seu cavalo - cavalo
do espírito -, assumindo o lugar do dançarino que assim fica protegido. Esse deus ou
deuses também podem ser vistos por outros, como refere Rouch, mas destacaria o facto
de que os deuses são vistos pelos que não estão possuídos, porquanto os deuses aparecem
no corpo do dançarino, nas formas provisórias que vai adquirindo a dança, sendo a sua
forma de visualidade. O deus aparece na dança e pela dança a sua invisibilidade toma
forma, é visto. Também aqui, e avançando na sugestão de Rouch de que a dança e a
música (em especial a percussão e a flauta) são fundamentais para instigar a possessão,
entendo que a dança não é apenas um elemento anterior que proporciona o transe e que
durante a cerimónia o vai intensificando, mas é o acontecer da própria possessão, o registo
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Esta nova personagem é o acontecer da possessão do duplo (bias) do deus sob o duplo do possuído. A
teoria dos zimas (padres), responsáveis pela iniciação, é que durante a possessão, o duplo do deus toma o
lugar do duplo do cavalo. A noção de duplo (bia) designa tanto “sombra”, como “reflexo”, como “alma” e
estará ligado ao corpo durante a vida, podendo abandoná-lo ocasionalmente durante um sonho ou, quando
acordados, durante estados de imaginação ou possessão. Algumas pessoas, conta Rouch, localizam o duplo
mais na parte traseira do corpo, do lado esquerdo, sendo aí que o deus, ou o seu duplo, temporariamente se
instala, possui.
Sublinhe-se maneira, no inglês manner ou no francês mannière, palavras que, como vimos nos pontos
anteriores, Benveniste (1966) usa para se referir ao ritmo como forma ou modo do que se move, no
momento do seu fluir, isto é, ritmo. O ritmo não seria a música que chama o espírito para que encarne no
possuído, mas a possessão em si, a configuração momentânea de um fluir em gestualidade (mãos, voz,
respiração, postura, movimento, etc.).
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efémero da travessia - pelos gestos, os movimentos, pela corporalidade -, ao mesmo
tempo que a performa, a instiga.
Como gesto (Agamben, 2000), o corpo que dança é pura medialidade, persistência
do “entre” e da travessia. Belisário descreve bem esta medialidade, no contexto da análise
do filme do colectivo de cinema Kuikuro Hipermulheres (2011) que coloca em cena os
preparativos da aldeia Ipatse para o ritual feminino Jamugikumalu, do Alto Xingu. Ao
identificar uma semelhança entre a modulação dos corpos das mulheres e a modulação
da câmara, Belisário julga assim demonstrar que o ritual funciona como um sistema de
ressonâncias cósmico que coloca em relação visibilidades e invisibilidades, espaços e
tempos distintos:
A modulação dos corpos (e da câmera) em cena é o traço visível e
audível do campo de intensidades e afecções em jogo no ritual. O que
era invisível e inescrutável aos seres humanos ordinários é dado a ver e
ouvir nessas performances. O que não significa que o invisível se torne
visível de um modo que passaríamos a ver as almas, os mortos, os
espíritos e os animais. Mas que, por uma espécie de dobragem, o que
vemos e ouvimos em campo é também o que acontece no fora-decampo. (Belisário, 2014, p.115)

A dança (dos corpos, da câmara) são, pois, o aparecer gestual da travessia, não
são uma antecâmara do seu acontecer. Os já mencionados Clottes e Lewis-Williams
(2010, p.93-94), no que se refere ao processo de registo das mãos à superfície das paredes
da caverna destacam que o mais importante era, provavelmente, cobrir as mãos com uma
substância ritualmente preparada carregada de poder, normalmente vermelha ou às vezes
negra, fazendo “desaparecer” as mãos atrás dessa substância. Não se trataria, portanto, de
uma mera pintura e o mais relevante não seriam o registo das mãos, mas o momento em
que estas se tornam invisíveis, isto é, que atravessam a parede. Significa isto que a
“performance” da pintura é tão ou mais relevante que a pintura, sendo aí que está já a
acontecer a travessia.
Tal como a mão do xamã regista e performa a travessia, nas cerimónias do
Paleolítico Superior, e procura igualmente abrir a rocha à superfície da qual se instala,
também a dança nas cerimónias filmadas por Rouch consiste em estar “entre” mundos e
em contacto com o ritmo vital - registado nos modos, nos gestos -, bem como é aí que se
procura atravessar os mundos e suscitar essa travessia nos outros que a ela assistem - no
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corpo do possuído ou nas imagens filmadas desse acontecimento. Registo e processo,
rasto e suceder parecem indistinguir-se. Tendo filmado as cerimónias, Rouch projectou
as imagens para os Songhay-Zarma e, para aqueles que tinham sido filmados como
“cavalo do espírito”, tais imagens foram suficientes para estimular de novo a sua
possessão. As imagens tiveram o poder de suscitar a possessão, aparecendo assim o
cinema como via de entrada (reentrada) na travessia. Noutros casos, a presença da câmara
terá sido suficiente para iniciar a possessão. O filme é tanto o registo e processo da
travessia, como a sua via de entrada para quem ao filme assiste. O pathos que as imagens
portam, quando tocam quem as olha, transporta-se para esse espectador. O êxtase (da
travessia ritual de mundos e contacto com o ritmo vital) materializa-se em formas
provisórias que o portam (que o carregam) e o transportam (o transmitem) para os
espectadores.
O exemplo que dá Rouch no seu texto é o do filme Tourou et Bitti. Les Tambours
d’Avant (1971). Rouch foi convidado a filmar uma cerimónia que já decorria há três dias
sem que ninguém entrasse em transe. Ao quarto dia, Rouch vai até Simiri, onde se estava
a realizar a dança, e depois de várias horas sem que a possessão ocorresse, Rouch,
acompanhado pelo seu técnico de som Moussa Amidou, decide começar mesmo assim a
filmar. Caminhando, de câmara em mão como marca do seu cinema directo, Rouch filma
um só plano sequência que se inicia com a filmagem dos animais que poderiam vir a ser
sacrificados, para logo filmar a orquestra cerimonial, até que num momento a música se
detém178. Rouch estava a ponto de deixar de filmar por considerar que havia terminado o
que nunca começou, mas é aí que se inicia a possessão e Rouch filma-o:
Olhando para este filme agora, penso que a filmagem foi o que
destravou e acelerou o processo de possessão. Não me surpreenderia se
ao mostrar o filme aos padres de Simiri, ficasse a saber que tinha sido
o meu próprio cine-transe a desempenhar um papel de catalisador
aquela noite. (Rouch, 2003, p.101)

Cine-transe seria o nome dado a esse instante quase religioso de possessão, no
qual o cineasta, a equipa e o elenco se tornam “cavalos” do espírito do cinema, permitindo
que os seus sentidos sejam mediados pelos dispositivos cinematográficos. João Mário
Grilo (2014), ao colocar em diálogo o cinema de Rouch e a noção de gesto em Agamben,
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João Mário Grilo (2014) conta como o episódio em que Rouch perdeu o seu tripé se tornou determinante
para a relação que este veio a estabelecer com o gesto.
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descreve o momento em que o realizador decide não parar de filmar como um “momento
mágico, um momento de transe que permite a Rouch organizar os seus movimentos - o
seu ‘ballet’ - como se estivesse numa completa articulação com uma força superior, como
se ele fosse um dos cavalos sobre o qual os deuses escolheram descer para o ritual”179
(Grilo, 2014, p.133).
Grilo sublinha outra dimensão desta experiência que é relevante para nós: o facto
de ser um plano sequência, isto é, a continuidade subjacente ao acto de filmar que Grilo
vai chamar de “ballet” que procura dar forma a um “todo” - comunidade filmada,
comunidade cinematográfica. A esta continuidade que vai tomando uma forma provisória
(de comunidade partilhada, de filme, de ritual), associo o ritmo vital: a maneira particular
assumida pelo que flui, durante o seu fluir. Rouch atravessa mundos e por eles é
atravessado, contactando com o ritmo vital e padecendo nesse contacto - esperando,
filmando a espera, decidindo não parar apesar “de nada acontecer”, possibilitando o
aparecer deste objecto-artístico, o filme. Ao filmar atravessa, filma a travessia e abre para
a travessia de quem é filmado e de quem vê a projecção dessas imagens.
No caso da magia, ainda no contexto do trabalho de Rouch, ao contrário da dança
de possessão, a comunicação com os deuses e formas invisíveis ocorre inicialmente de
forma privada, através da consulta ao mágico (sohantye), o guardião espiritual da aldeia.
Também aí existe um duplo que, pelo mágico, inicia uma viagem (sob a forma de abutre)
para encontrar os espíritos aliados, combater os maléficos ou os de outros mágicos que
querem destruir o seu trabalho, para estudar e conhecer o que o consultante não contou
ao mágico, etc. Por vezes, o duplo do mágico é projectado sobre o duplo do consultante,
para o mesmo efeito. O poder de superação de todas as provas é manifestado
publicamente durante o festival de mágicos (sohantye hori), em que estes dançam e
representam dramaticamente a luta contra as forças maléficas que superaram durante a
viagem ou caminho. A dança ocorre até que o mais poderoso dos mágicos entra em
transe180. O texto recitado e a dança do mágico são fundamentais para iniciar a viagem
pelo mundo dos espíritos.

Trata-se de um cinema ritual. Na medida em que “representa e ritualiza aquilo que representa através do
seu próprio rito”, é um “universo fortemente ritualizado e ritualizante” (Carvalho cit. por Lança, 2019).
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Esta cerimónia tem outras dimensões particulares que aqui não abordo, por não serem fundamentais
para a hipótese em desenvolvimento.
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Também Marcel Mauss (1979) com a colaboração de Henri Hubert, nos seus
estudos sobre a magia, assinala a importância das palavras nos ritos mágicos que dividem
em orais e manuais. No seu intento de esboçar uma teoria geral da magia, os autores
identificam que a palavra tem grande poder tanto nos ritos orais como nos manuais. No
que se refere aos ritos orais, o encantamento é muitas vezes suscitado através de jogos de
palavras e onomatopeias, identificam os autores. Nos ritos manuais, mais centrados na
preparação de fermentações, misturas, bebidas e perfumes, infusões e comidas, a par do
gesto está também a palavra: “não existem verdadeiros ritos mudos” (Idem, p.81). Os
autores identificam que nos ritos estudados, muitas vezes a descrição de uma acção é
suficiente para suscitar o encantamento, mediante um relato épico, mostrando a
relevância da palavra mesmo nos ritos manuais. A palavra é um acto, o discurso é um
gesto que produz efeitos, mas o inverso também é verificado: “Nas mentalidades ditas
primitivas (…) a diferença entre a palavra e o acto não é tão grande como para nós
ocidentais. Isso é verdade nos dois sentidos: a palavra é um acto (…) mas inversamente,
o rito é uma palavra” (Cf. Michon, 2010, p.62).
Em estudos posteriores, Mauss recolhe mais evidências antropológicas de que o
encantamento convoca a dimensão verbal, sonora e corporal, mas também colectiva,
colocando em continuidade os corpos e o social, participando da reprodução da coesão
do grupo (Cf. Michon, 2010, p.68). Em ambos os tipos de actos mágicos, o que está em
jogo não é somente o conteúdo do que é dito, mas o tom de voz do mágico, a respiração,
a velocidade e a intensidade da recitação que, por vezes, podem ter mais importância que
as próprias palavras: “As fórmulas mágicas têm de sussurrar-se ou cantar-se num tom
específico, com um ritmo especial”181 (Idem, p.82).
No caso da feitiçaria, voltando ao ensaio de Rouch, o poder do feiticeiro é
semelhante ao do mágico, mas os seus propósitos são causar o mal. As diferenças e
questões identificadas na etnografia de Rouch não são para nós, pelo menos por agora, o
mais relevante, com excepção do reforço do seguinte ponto: existe um mundo dos
espíritos com os quais se entra em contacto. As práticas descritas por Rouch apontam
181

Esta visão de que não é apenas no léxico que reside o sentido, mas na interação e organização de
elementos/marcas do discurso como a entoação, velocidade, pausas, etc. - por oposição à métrica -, é
consonante com a teorização de Meschonnic sobre o ritmo e a poesia: “Defino o ritmo na linguagem como
a organização das marcas pelas quais os significantes, linguísticos e extralinguísticos, produzem uma
semântica específica, distinta do sentido lexical, e a que chamo “signifiance”: quer dizer, os valores
próprios de um só discurso. (…) o ritmo é a organização do sentido no discurso. E como o significado é a
atividade do sujeito da enunciação, o ritmo é a organização do sujeito como discurso no e através de seu
discurso” (Meschonnic, 1982, p.216-217).
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para esta ideia dos rituais como travessias de mundos. Vejamos agora o lugar do cinema
(do filme, da equipa e do processo de filmagem) nesta travessia. Rouch reflecte sobre as
transformações do seu “Eu” etnógrafo e realizador, na observação participante dos
processos abordados na sua etnografia, que descrevi brevemente, bem como sobre o
cinema directo como ferramenta de observação etnográfica. Diz Rouch:
[P]ara as pessoas que são filmadas, o “Eu” do realizador muda diante
dos seus olhos, durante a filmagem. Ele já não fala, excepto para gritar
ordens incompreensíveis (“Acção!”, “Corta!”). Ele agora vê-os através
de um estranho apêndice e ouve-os apenas através do microfone
shotgun. No entanto, paradoxalmente é por causa deste equipamento e
deste novo comportamento (que não tem nada que ver com o
comportamento observável da mesma pessoa quando não está a filmar)
que o cineasta pode lançar-se num ritual, integrar-se nele e segui-lo
passo a passo. (…) Para os Songhay-Zarma, que estão agora bastante
acostumados às filmagens, o meu “Eu” altera-se diante dos seus olhos
tal como o “Eu” dos dançarinos da possessão: é o filme-transe (cinetranse) de quem filma o “transe real” do outro. (Rouch, 2003, p.99)

Como sugere Grilo, o cinema posiciona-se então, para Rouch, como “um veículo
fronteiriço [borderline] entre diferentes mundos que também se oferece a si mesmo como
uma oportunidade para passar entre eles” (Grilo, 2014, p.128). Ao que Grilo chama
passagem, chamamos travessia e contacto com o ritmo vital.
Na já referida análise fílmica do cinema Kuikuro, levada a cabo por Belisário, o
autor identifica, como vimos, um sistema de ressonâncias entre o visível e o invisível, em
que cantos, danças, coreografias, mas também a própria câmara, são agentes (Cf.
Belisário, 2014). Essa ressonância é explicada em termos de vibração de uma mesma
frequência do campo e do fora de campo ou uma certa continuidade espácio-temporal
entre ambos. No gráfico que mostra a modulação dos corpos das mulheres filmadas
durante o ritual Jamugikumalu e a modelação da câmara, pode ver-se que são muito
semelhantes e que “caminham a par”, o que mostra a câmara como um corpo afectado,
agente e participante do ritual que filma. Conclui Belisário que a procura de registar, pelo
cinema, a presença de seres invisíveis na vida dos Kuikuri, os filmes acabam por
“inflexionar de maneira singular como o cinema estrutura as relações entre o campo e o
seu fora, que não é outra coisa senão o próprio cosmos” (Idem, p.117).
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O cinema está assim associado à travessia ritual de mundos e ao contacto com o
ritmo vital, sendo tanto um registo - a mão em êxtase que deixa a marca na parede da
caverna -, como um acto performativo, no sentido em que abre a possibilidade de fazer
essa travessia - a mão na rocha que tenta empurrá-la, abri-la. O cinema (filmagem)
constitui-se como pegada da travessia de mundos e convite a que esta se dê, por parte de
quem ao cinema (projecção) assiste. O êxtase configura-se, pois, como o pathos que
habita o cinema e as suas imagens: no momento da filmagem, no momento da projecção
e, acrescento agora, na montagem. A dimensão patética como desencadeadora do êxtase
é, precisamente, um dos princípios fundamentais da montagem de Eisenstein (1977)182.
Para este, a essência do cinema não reside no interior de cada imagem isolada, mas na
construção e na relação entre elas ou, sobretudo, entre fragmentos183. A montagem não é,
pois, entendida como um conjunto de fragmentos que se sucedem ou encadeiam, mas
como um pensamento que nasce do choque de dois elementos independentes entre si184.
A combinação de fragmentos, isto é de “cristais da totalidade”185, produz a explosão de
num novo conceito que tem as características de um foguete. Inicialmente, as suas teorias
sobre a montagem estavam mais centradas na reflexologia e no desencadear de
determinados reflexos no espectador, mais tarde encaminhando-se para a emoção do
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Da complexa teoria da montagem de Eisenstein, abordada em diferentes ensaios do autor, traduzidos
para inglês e editados por Jay Leyda (Film Sense, de 1942, e Film Form de 1947), bem como outros
estudiosos que vou enunciando ao longo do texto, detenho-me na concepção da montagem extática e nos
fundamentos que a permitem compreender. A teoria da montagem de Eisenstein vai-se transformando ao
longo do tempo e assume diferentes designações para ideias muito próximas entre si. Como refere Carasco,
Eisenstein usa como equivalentes as designações “cinematografia / hors cadre / princípio hieróglifo /
colisão / intervalo / zigzag / intensidade-explosão, montagem” (Carasco, 1979, p.111).
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Os fragmentos são decompostos em vários elementos internos, como os referentes à luz, ao contraste,
duração, cor, etc., e estão para a montagem como o plano estaria para a filmagem (Cf. Aumont e Hildreth,
1983, p.53).
184

Eisenstein foi influenciado pelas experiências de Kuleshov por demonstrarem este processo de criação
de um novo sentido a partir da relação de dois elementos. O teórico associou a mesma imagem do rosto de
um actor com três imagens diferentes - um prato de sopa, um caixão de criança e uma mulher seminua - e
verificou que os espectadores atribuíram diferentes sentimentos ao actor, dependendo da imagem com que
estava combinada - sentiram que ele está com fome, com dor e com desejo sexual, respectivamente.
Eisenstein, como Kuleshov, Vertov ou outros, atribuíram relevância ao conceito de fragmento, mas é no
trabalho de Eisenstein que “encontramos a tentativa mais sistematizada de conectar e organizar no plano
teórico todos os problemas ligados à ideia de fragmentação” (Aumont e Hildreth, 1983, p.46).
Didi-Huberman no seminário “Peuples en larmes, peuples en armes”, sobre Eisenstein, a 3 Novembro
de 2014, no Instituto de História de Arte de Paris, [Em linha] https://youtu.be/oSeg-vv2dBQ (Última
consulta a 5 de Abril de 2020).
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espectador186. Esta emoção - o pathos - passa a ser o evento da explosão de um novo
conceito, cujo efeito leva o espectador até ao êxtase.
A colisão, o conflito ou a tensão dinâmica entre dois elementos é, pois, o princípio
fundador do cinema, e de qualquer forma de arte, postula Eisenstein187. O conflito no
interior do fotograma é a célula de montagem que rompe os seus próprios limites ao
projectar intensidades no fotograma seguinte, desenvolvendo-se uma nova dimensão. O
conflito é tanto entre fotogramas, como também “o conflito de intensidades materiais no
interior de cada fragmento” (Carasco, 1984). Eisenstein, como destaca Didi-Huberman,
entende que cada gesto é sempre constituído pelo gesto oposto, existindo, portanto, num
gesto dois gestos que se interpenetram e que se contradizem188. Um gesto abraça a
negação desse mesmo gesto e é nessa contradição - nesse conflito - que reside a sua
acentuação patética. Existe, como tal, uma simultaneidade do contrário, um conflito no
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Ao basear-se nos estímulos e nas respostas (nas vibrações) psicofisiológicas suscitadas pelo dinamismo
dos planos, a teoria de Eisenstein aproxima-se da conceptualização da ritmanálise de Lúcio Pinheiro dos
Santos que, como vimos, tem como a premissa que o organismo (todos os organismos) é a materialização
da vibração - “não é a matéria que vibra, é a vibração que se faz matéria”-, sendo por ela constituídos. Para
manter o equilíbrio de um organismo (qualquer organismo) ajustam-se as vibrações saudáveis e não
saudáveis, até atingir um ponto de equilíbrio desejável. Em vez de trabalhar com substâncias, trabalha-se
com ritmos, com vibrações; em vez de trabalhar com dominantes, na montagem, trabalha-se com estímulos
e vibrações. No caso de Eisenstein também se procura desencadear determinadas respostas, já não visando
um equilíbrio, mas sobretudo uma desmesura, o êxtase do espectador, o seu abalo (ver ponto 8.2), como
abordarei de seguida. A montagem do seu filme A linha geral (também nomeado O Velho e o Novo no
ensaio “A quarta dimensão do filme”) é para Eisenstein exemplar, nesse sentido, uma vez que a combinação
dos elementos é quase inteiramente conduzida de acordo com as suas vibrações psicofisiológicas
(Eisenstein, 1977, p.69) ou com base nos tons de cada plano, em vez de uma montagem de dominantes.
Estes tons são tanto sonoros como visuais. Eisenstein vê em A linha geral uma mimetização do processo
extático e destaca a procissão religiosa. O clímax da procissão religiosa (e não é despiciendo que se trate
de uma procissão religiosa, de uma travessia ritual), é editada “visualmente de acordo com associações
sonoras, com um desenvolvimento expresso que já existe na sua similaridade espacial” (Eisenstein, 1977,
p.68). Este entendimento diz sobretudo respeito a um dos métodos de montagem, a montagem atonal,
identificados por Eisenstein que podem ser combinados numa mesma obra, na medida em que esta é vista
como uma totalidade dinâmica constituída por fragmentos em relação. Os métodos são apresentados do
menos ao mais complexo. A primeira é a montagem métrica (que se baseia no comprimento dos fragmentos
e na proporção que se mantém na sequência de fragmentos), segue-se a montagem rítmica (quando o
movimento dentro do plano impulsiona o movimento da montagem de um plano a outro), depois a
montagem tonal (baseada no “som emocional” ou “tom geral” do fragmento diz respeito às vibrações
rítmicas), a montagem atonal (quando se considera o apelo de todos os elementos do fragmento) e
finalmente a montagem intelectual (procede por conflito-justaposição de sensações intelectuais associativas
e já não meramente fisiológicas (Eisenstein, 1977, p.72-83).
187

Os conflitos identificados por Eisenstein (1977) são sobretudo de orientação gráfica, escala, volume,
massa, profundidades, planos fechados e abertos, velocidade, iluminação, som, contraponto óptico (p.39).
A arte é sempre conflito, diz Eisenstein, de acordo com a sua missão social, a sua natureza e a sua
metodologia (p.46).
Seminário “Peuples en larmes, peuples en armes”, que decorreu a 16 de Março de 2015, no CRAL Centre de Recherches sur les arts et le langage, Paris, [Em linha] https://youtu.be/dKyZJz8u2OE (Última
consulta a 2 de Abril de 2020).
188
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interior mesmo do gesto. Na medida em que as intensidades de um fragmento são
projectadas para o fragmento seguinte, o sentido encontra-se também na relação “entre”
fotogramas. Há, simultaneamente, um “fora” no interior mesmo do fragmento, um
deslocamento ou ekstasis189. A montagem, tal como proposta por Eisenstein, sendo uma
montagem patética, deve ser capaz de levar o espectador ao estado de êxtase (à desmedida
e ao incomensurável), a “saltar da cadeira”, como veremos adiante. O êxtase, na sua
dimensão etimológica de ekstasis, não só pertence ao pathos como é tido pelo autor como
o principal índex da composição patética (Cf. Aumont e Hildreth, 1983, p.78). O
objectivo da montagem é, por conseguinte, o êxtase e não a síntese, como na tradicional
dialéctica. Em lugar da síntese da tese e da antítese, estará o êxtase - Dialética Extática.
Didi-Huberman resume da seguinte forma:
A dialética das formas de Eisenstein é uma dança, um “giro” dionisíaco.
Não tem como objectivo a síntese, mas, pelo contrário, o êxtase, o que
significa que não procura a junção (sin) do múltiplo no uno, mas sim a
saída (ex) no múltiplo. Ora, o pathos designaria, justamente, esta
potência capaz de fazer sair a representação de si mesma; portanto, o
espectador fora de si. “O patético é o que faz saltar o espectador do
assento. É o que o faz mudar de lugar, (…) o que o faz sair de si
mesmo”. Isto é o que se chama estritamente um êxtase. (DidiHuberman, 2015)

O patético faz saltar o espectador do assento, mudar de lugar, transformar o seu
posicionamento, deixar-se para trás, transcender a si mesmo, perder-se numa união com
algo transcendental, e por isso ele é tanto (deslocamento) extático como (posicionamento)
político e, por conseguinte, potencialmente revolucionário. Por outras palavras, não se
trata da produção da emoção pela emoção, mas de um despertar, da tomada de consciência
e de uma elevação moral, intelectual e ideológica. Apesar do êxtase ter uma função
ideológica (e ser uma técnica ligada à religião), noutros momentos Eisenstein considerao neutral e sem forma, afirmando que o êxtase está mais além das noções e das
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O conceito de fora / hors-cadre vai ser fundamental para Raymonde Carasco, dando título à publicação
em livro de parte da sua investigação de doutoramento - Hors-cadre Eisenstein (1979). A tese tinha como
nome La fantastique des philosophes, sendo que por fantástico entendia a autora, a partir de Eisenstein, o
movimento de ruptura, de estilhaço, de saída, ou do êxtase enfim. Para Carasco (1992), o princípio
hieróglifo da montagem eisensteiniana como Hors cadre envolve três dimensões. Por um lado, exige uma
descontinuidade (o choque, a colisão, o intervalo e os espaços em branco), por outro, exige uma
materialidade (elementos necessariamente figurativos, a materialidade dos glifos dos hieróglifos). Por fim,
a montagem Hors cadre exige o acaso e a abertura ao acontecimento, ao evento inesperado, catástrofe.
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representações, para se caracterizar por uma entrada na esfera das paixões, do sentimento
e sensação puros (Cf. Aumont e Hildreth, 1983, p.80). A constante saída do espectador
de si mesmo, o seu êxtase ou “frenesim” dependem de movimentos expressivos ou do
“jogo das paixões” que procuram efeitos emocionais e psicológicos calculados no
espectador (momentos fortes, impressões, surpresas que abalem o inconsciente do
espectador), mas também a criação de conceitos, tendo por isso tanto objectivos
psicológicos e emocionais como intelectuais. O êxtase será a culminação de estados
emocionais e psicológicos in-tensos, em tensão dinâmica.
Pathos vem de algum modo substituir uma primeira formulação teórica da
montagem de Eisenstein, a “montagem de atracções”, fazendo referência ao choque e ao
cativar com vista a influenciar. Os movimentos expressivos estão na base desta montagem
de atracções e dizem igualmente respeito a um método de treino de actores que, a partir
da combinação da metodologia da biodinâmica190 do seu professor Meyerhold, a quem
chamou de segundo pai, com um sistema de movimentos orgânicos e gestos expressivos
em torno do fenómeno do êxtase, procura criar um estado de máxima expressividade e
excitação sistemática do actor, com vista a um forte impacto no espectador191 (Cf. Barea,
2017, p.86). Nas suas aulas de realização cinematográfica, Eisenstein incluía aulas de
movimento, educação rítmica e dança – lembremos que estudou com Rudolf Bode (ver
secção I) -, desenvolvimento do equilíbrio e reflexos motores, formando os seus alunos
para a aquisição de uma cultura física através de acrobacias, ginástica, boxe, atletismo,
esgrima, jogos de equipa, mimo, teatro japonês kabuki e circo (origem da noção de
atração que usaria depois para a montagem de atracções) (Cf. Barea, 2017, p.84-85).
190

Um dos princípios da actuação nesta metodologia consistia na premissa de que se o actor quer dirigir-se
para um determinado ponto, ele deve começar por dar um passo na direcção contrária. O gesto será tão
mais intensivo quanto se oponha a si mesmo, se contradiga. Didi-Huberman vê em Eisenstein este princípio,
para quem a acentuação patética de um gesto advém da negação desse mesmo gesto: “cada gesto deve saber
dizer ‘não’”. Um gesto é sempre feito de dois gestos que se interpenetram e contradizem, daí que mesmo
num interior de um fragmento existe conflito, conclui Didi-Huberman no seminário sobre Eisenstein
“Peuples en larmes, peuples en armes”, que ocorreu a 16 de Março de 2015, no CRAL - Centre de
Recherches sur les arts et le langage, Paris, [Em linha] https://youtu.be/dKyZJz8u2OE (Última consulta a
2 de Abril de 2020).
A atracção, diz Eisenstein, “é qualquer momento agressivo da performance teatral, isto é, qualquer
elemento que sujeite o espectador a uma acção sensorial e física, verificada por meio de experimentos e
sendo matematicamente calculada, para produzir no espectador um determinado choque emocional que,
por sua vez, quando unificados, determinam por si sós a possibilidade de perceber o aspecto ideológico de
uma performance e a sua conclusão ideológica final” (Cit. por Aumont e Hildreth, 1983, p.64). Esta
definição é reveladora das múltiplas dimensões do conceito de atracção, para Eisenstein. Por um lado, dá a
ver a atracção como espectáculo, por outro, mostra que é da ordem da violência para com o espectador e
que se trata de cálculo de efeitos, e, por fim, que há na atracção uma dimensão associativa entre o tema
(ideológico) central e a atracção que carrega consigo.
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É também na cultura japonesa e a partir dos estudos da caligrafia oriental que
Eisenstein vai sugerir que a montagem cinematográfica é um encontro/colisão entre dois
objectos que correspondem a um conceito de sentido que não é estável: “O frame nunca
pode ser uma letra do alfabético inflexível, deve sempre permanecer um idiograma de
sentido múltiplo” ou um hieróglifo (Eisenstein, 1977, p.65). Existe, como tal, uma tensão
inerente à montagem na medida em que o sentido produzido nunca é estável e em lugar
de veicular uma ideia ou um tema específico, a montagem de Eisenstein abre para uma
multiplicidade de leituras e interpretações. Eisenstein sublinha ainda a necessidade de
escutar e sentir os planos, estar em “êxtase criativo” (Eisenstein, 1977, p.79), alargando
a abrangência do êxtase no cinema ao processo criativo da montagem, para além dos
efeitos no espectador. Para se escutar e sentir os planos há que colocá-los em órbita.
Partindo de um paralelo com a harmonia musical, Eisenstein refere que a harmonia na
montagem não pode ser encontrada num ambiente estático, emergindo somente na
dinâmica do processo (musical e cinematográfico, respectivamente). Para se perceber (e
sobretudo sentir) os conflitos harmónicos é necessário haver o “continuum espáciotemporal da quarta dimensão”, isto é, um “processo dialético de passagem” do filme pelo
aparelho de projecção, no caso do cinema (Idem, p.69-70).

10. As mãos negativas de Marguerite Duras

Tenho vindo a explanar a relação entre a arte xamânica do período do Paleolítico
Superior e as formas artísticas contemporâneas, especificamente o cinema, estabelecendo
uma ligação entre a arte como recriação do atravessamento ritual de mundos - donde a
arte parietal surge como registo e recriação dos diferentes estados de transe - e o cinema
como dispositivo de visualidade. Sugeri que existe uma continuidade (intermitente) entre
a arte das cavernas e o cinema, porquanto as formas artísticas são configurações
momentâneas e provisórias do êxtase do atravessamento de mundos. O xamã em transe
contactou com o ritmo vital e recriou esse atravessamento nas paredes das cavernas. Ao
fazê-lo, não apenas criou um registo das suas visões como reactivou esse atravessamento,
revivendo-o e fazendo-o reviver aos que assistiam ou participavam da cerimónia. O
cinema (o filme, o gesto de filmar, montar e projectar) vem na continuidade desse gesto
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extático inaugural da arte que sobreviveu e sobrevive, metamorfoseando-se em diferentes
formas artísticas. Les Mains Négatives, de Marguerite Duras, é sintomático desta ligação
entre a arte parietal do Paleolítico Superior e o cinema, entre o êxtase do atravessamento
ritual de mundos e a travessia como gesto extático de contacto com o ritmo vital. No
início desta curta-metragem de 1979, depois do título do filme, o ecrã está totalmente
negro, e assim permanecerá por cerca de um minuto, quando irrompe a voz-off de Duras:
Chamamos mãos negativas às pinturas de mãos encontradas nas grutas
magdalenianas da Europa Sub-Atlântica. O contorno dessas mãos colocadas bem abertas sobre a pedra - foi revestido com cor. Na maioria
das vezes de azul, de preto. Por vezes de vermelho. Nenhuma
explicação para esta prática foi encontrada.

Se o título já tinha insinuado a ligação à “pintura”192 das mãos negativas, estas
palavras iniciais - que parecem vindas da escuridão mesma da caverna, da aurora da
humanidade193 - dissipam qualquer ambiguidade. O filme é “sobre” as mãos negativas,
pensamos. Poderíamos esperar agora ver imagens das mãos negativas que há mais de
trinta mil anos foram deixadas nas paredes das cavernas (a descoberta no final do séc.
XIX das grutas de Altamira, em Espanha, terão inspirado o texto de Duras). Poderíamos
também esperar imagens das cavernas - quaisquer cavernas - ou das paisagens
circundantes, talvez, mas o que filme nos traz são imagens exclusivamente urbanas e
contemporâneas, que instalam uma aparente dissonância entre o que ouvimos e o que
vemos. A totalidade do filme, à excepção daquele primeiro minuto, é então constituída
por imagens de Paris ao amanhecer, na década de 1970, filmadas a partir de um carro em
andamento lento, num constante travelling194. Quando a imagem negra desaparece, no
lugar dela aparecem os créditos da imagem e do som, depois imagens de Paris que se vão
tornando mais nítidas à medida que o filme avança porque também o dia vai tomando o
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Para fazer as mãos negativas, era depositada uma substância espiritual carregadas de poder (a chamada
“pintura” ritualmente preparada) sobre a superfície. O que se entende como pintura tinha um enorme
impacto visual e emocional para os humanos paleolíticos que a realizou e que a observou (Cf. Clottes e
Lewis-Williams, 2010, p.94).
193

Recordo a problematização de Bataille (secção III), segundo a qual a origem da obra de arte, no
Paleolítico Superior, marca não apenas o nascimento da arte, mas da humanidade.
194

Apesar de assim o parecer, não se trata de um travelling ininterrupto, mas de montagens de planos em
travelling. É possível identificar, por exemplo, a omissão (cortes) de partes da rua do Rivoli ou a repetição
de três planos da passagem pela Porte Saint Denis. O travelling, como veremos na análise dos filmes de
Chantal Akerman, é um dos mecanismos fundamentais para pensar o cinema na sua relação com o gesto
da travessia.
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lugar da noite. Neste limiar da noite e do dia, a cidade está apenas habitada pelo
movimento de alguns trabalhadores do lixo e da limpeza195. São imagens em tons
nocturnos, dominadas pelo negro e pelo azul, como as mãos negativas que Duras refere.
Não há destino nesta viagem por Paris, deslocação de um ponto a outro, início ou
final, origem e destino, mas sim travessia, acentuada pelo travelling pela cidade, num
movimento que não começa nem termina inteiramente. Como no conto A Terceira
Margem, apenas se inventa uma permanência entre as “margens do rio”: o movimento
não se detém, está-se sempre a ponto de partir, mas não se abandona definitivamente o
lugar. Há, pois, uma prevalência de gestos que contradizem e que se entrelaçam: o de
partir e o de regressar que, como vimos na secção anterior, se subsume no gesto de abalar
(no sentido de partir, mas também de desestabilizar, de impedir a solidez da
permanência). À medida que avançamos por Paris e a voz poética de Duras, juntamente
com o travelling lento e o violino de Amy Flamer, vão criando um estado próximo do
transe, vamos progressivamente entrando numa respiração específica, própria da
travessia, que destitui as coordenadas perceptivas familiares e se torna pura abertura à
multiplicidade de espacialidades e temporalidades. A travessia não tem fim porque como
gesto ela “define-se pela sua abertura” (Antich, 2013, p.77).
Existe uma persistente deslocação temporal entre pelo menos duas instâncias: a de
há 30.000 anos e a década de 70; bem como espacial, entre a gruta e a urbe. Les Mains
Négatives procede como as mãos negativas a que faz referência: por ekstasis, por
deslocamento (temporal e espacial). A montagem procede por colisão de temporalidades
- o tempo a que remete a palavra e o tempo da imagem de Paris -, dando origem a um
terceiro tempo que nasce da colisão entre o tempo insinuado pela visualidade e o tempo
sugerido pela palavra. Existe, não obstante, uma correspondência radical entre estes
elementos aparentemente díspares, cuja dialéctica não procede por síntese, mas por
êxtase. A travessia de Paris carrega a memória de um contacto primordial com o ritmo
vital que encontra a sua forma de aparecer no presente desta forma-filme, atravessando
os tempos e a eles sobrevivendo. Ao mesmo tempo, Les Mains Négatives é a memória de
um gesto que se procura resgatar, para de novo entrar em contacto com o ritmo vital, estar
em êxtase.
195

Duras refere-se a este filme como uma abordagem ao processo de emigração, de permanência do
estrangeiro como estrangeiro, na sociedade francesa de então. Alguns autores consideram que o filme é
uma reflexão sobre o colonialismo e o racismo, associando a ideia de “mão negativa” às mãos invisíveis
dos trabalhadores filmados (trabalhadores do lixo, empregadas de limpeza) (Cf. Williams, 1997).

181

Aquelas mãos azuis e negras das cavernas, continua Duras em voz-off, terão sido
feitas por um único humano, um humano só que “foi sozinho à gruta, face ao oceano” e
tendo visto “no rumor, no rumor do mar a imensidade das coisas”, terá gritado. As mãos
negativas são, assim, equiparadas ao grito do homem só, sendo formas distintas de uma
mesma expressão; rasto da incapacidade humana de conter em si mesma a imensidão das
coisas que o oceano revelou. O grito, tal como as mãos bem esticadas marcadas “no
granito cinzento”, é a expressão do incomensurável, do transbordar de si, do
deslocamento do humano para fora de si mesmo, um ekstasis que é puro apelo ao Outro.
O grito exprime aquilo que o humano viu - regista as visões, ou o contacto com o ritmo
vital -, mas é ao mesmo tempo o apelo à recriação dessa visão, para quem a olhará num
outro presente. Todos os gritos - todas as expressões das visões - são ecos deste grito
inaugural que encontra maneiras de se insinuar no presente de cada forma artística, de
sobreviver, de existir para além do momento em que se deu. Este grito Les Mains
Négatives é também um eco desse grito de então, de forma até explícita. Diz Duras: “há
trinta mil anos grito em frente ao mar (…). Sou aquele que gritava que te amava, tu”.
Aquele que só gritou frente ao mar é esta que agora grita frente ao mesmo mar; eu sou tu.
As formas artísticas ulteriores a este grito inaugural são dele ecos em tom próprio,
como no mito de Eco e de Narciso196. Quando Eco fala, fá-lo como herdeira dessa língua
do outro; como resposta a alguém, diante de alguém e por si mesma. Também os gritos
que se seguem ao do homem só na caverna são sempre “repetições originárias”, ou
“secundariedades originárias”, como lhe chama Derrida (Cf. Santiago, 1976), resposta ou
eco de um grito anterior. Herda-se o grito e ao repeti-lo com voz, acentuação e ritmo
próprios – como fez Eco ao responder a Narciso, fazendo da repetição um novo apelo
“vem!” -, há simultaneamente uma apropriação e uma reinvenção daquilo que foi
herdado. Não apenas o grito se repete, mas também e sobretudo se repete o apelo, a
evocação do outro. Tal como Eco diz “Vem!”, cada eco é um endereçamento, um novo
apelo, uma abertura e, destaque-se, desejo do Outro.

196

Segundo Ovídeo, Eco seguia Narciso no seu passeio pelo bosque, admirando, ao longe, a sua beleza.
Condenada por Hera a não poder dirigir-se a ninguém, possibilitada apenas de repetir, de responder quando
a ela se dirigissem, Eco não podia abordar Narciso e seguia-o o mais discretamente possível. Apercebendose da presença de alguém, Narciso pergunta: “Alguém aqui está?”, “Está”, respondeu-lhe Eco. Estupefacto,
Narciso olha em redor e grita com quanta voz tem: “Vem!”. “Vem!”, responde-lhe ela chamando-o. Sobre
a leitura derridiana do mito, da qual parto, ver Derrida (2001) e Bernardo (2011).
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Fig. 11 - Fotograma de Les Mains Négatives

“Eu sou aquele que chama”, diz ainda a voz-off de Duras, e continua “[s]ou aquele
que chamava, que gritava há trinta mil anos. Amo-te. Grito que quero amar-te, amo-te.
Amarei quem quer que ouça que grito”. Nós ouvimos este grito. Duras é neste presente o
homem que, então só, gritou na caverna; e é também um novo apelo a quem no futuro
ouvirá este grito e lhe fará eco. “(…) eu sou aquele que chamava, que gritava naquela luz
branca, o desejo”. Les Mains Négatives é o eco desse grito de então, transformando em
próprio o grito herdado. O grito é desejo, uma declaração de amor e de um apelo ao
amor197. Ele é por isso portador do pathos, de uma tempestade de emoções que é
transportada para o presente daquele que o ouve - não há grito sem apelo, sem desejo. O
grito daquele primeiro homem da caverna, como o grito de Duras e o grito que virá a ser
ouvido, portam e transportam um pathos que eternamente regressa ao presente das
imagens. Quem diz grito, reforce-se, diz mãos negativas, diz som ou pintura, diz forma
artística. Podemos agora afirmar que o título do filme não nomeia o “tema” do filme, mas
dá nome ao que o filme é em si; não nomeia as mãos negativas de então, não é “sobre”
essas mãos negativas pintadas nas paredes da caverna. Este filme é as mãos negativas de
hoje, de Duras, à superfície da rocha-mundo. “AS MÃOS NEGATIVAS de
MARGUERITE DURAS”.

197

Como veremos adiante, a propósito de Gradiva, o desejo é fundamental para compreender a noção
freudiana de regresso do reprimido que Didi-Huberman coloca em diálogo com a noção de Warburg de
nachleben. Sob a designação de amor ou desejo estão reunidas as múltiplas componentes da pulsão sexual
e os sintomas de uma perturbação psicológica apenas podem ser solucionados mediante uma nova
tempestade dessas mesmas paixões.
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IV
O CINEMA, PEGADA DA TRAVESSIA
Raymonde Carasco, Chantal Akerman

O gesto da travessia e o contacto com o ritmo vital envolve, como vimos na secção
anterior, uma coreografia de gestos – ou uma montagem de gestos -, nomeadamente o
gesto de respirar e o gesto de abalar, ambos relacionados com o deslocamento, o ekstasis.
No que diz respeito ao gesto da respiração, ele está associado a um estado meditativo que
destitui as coordenadas perceptivas familiares e instala um vazio/caos, que se padece, e
caracteriza-se por uma serena abertura ao mistério e ao desvelar da lógica interna das
coisas. A entrada numa respiração específica apaga, como vimos, a dualidade sujeitoobjecto, via desintegração do sujeito e a sua dissolução/integração num todo múltiplo. O
sujeito, o corpo convoca o corpo “outro” para se constituir, pelo que a sua dimensão
colectiva está desde logo presente. Individual ou colectivamente/ individual e
colectivamente, a respiração como gesto envolvido na travessia desloca o sujeito de si
mesmo, sublinhando a sua relacionalidade com o mundo e transladando-o para fora de
si198; o sujeito está em travessia, em contacto com algo vital - o ritmo vital -, que o coloca
fora de si, isto é, em ekstasis.
O gesto da travessia convoca também o gesto de abalar diante da experiência
estética da natureza, uma natureza que é aqui entendida como um agente vivo ou como
“um sujeito”. Natureza, estética, arte e ritmo vital encontram-se articulados neste gesto
de abalar. Na presença e na experiência estética da natureza bem como da obra de arte,
na sensação de co-pertença e de co-naturalidade com a natureza, somos abalados e
abalamos. Por um lado, dá-se uma impressão que co-move, que abala as fundações
conhecidas e desestabiliza. Por outro, ocorre uma intensificação tal do presente sensível
– um aqui e agora absoluto - que ele se excede a si mesmo, coincidindo com a retirada
desse presente, com o deslocamento para uma espacialidade e tempo originais ou
primordiais – abalar surge aqui no sentido de sair, abandonar um lugar. Numa como
noutra dimensão do gesto de abalar, a experiência estética opera por um deslocamento,
um ekstasis. É nesse lugar e tempo que o estatuto poético do humano encontra sentido,
198

Seja para um contacto com o divino como sugere o deus Azteca da dança, para estados de transe como
sugerem Laban e Gil, ou para uma relacionalidade cósmica, como na visão andina, tal como abordado na
secção anterior.
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uma vez que aí reside a possibilidade de o humano agir e criar (poiesis). Daqui se poderá
concluir uma das dimensões éticas fundamentais do ritmo.
O ritmo é entendido como “o êxtase original” que, no sistema mítico tradicional
como na obra de arte, permite ao humano tornar-se novamente contemporâneo dos deuses
e alcançar de novo a dimensão primordial da criação. O atravessamento de mundos – via
gesto de respirar e de abalar - é pois o ekstasis original que sobrevive e que regressa nas
diferentes configurações artísticas. A actualidade (provisória) dessas formas é a
actualização do primitivo. Este pathos ekstasis que sobrevive a cada presente das imagens
remete para a travessia ritual de mundos e para o contacto com o ritmo vital, cujas origens
encontramos na arte xamânica do período do Paleolítico Superior, como desenvolvido na
secção anterior e seguindo duas vias expositivas paralelas: 1) a da arte xamânica como
recriação do atravessamento ritual de mundos e 2) a do cinema como dispositivo de
visualidade que está na continuidade do método médico das pegadas de La Tourette. Estas
linhas encontraram-se (não sem colisão) na noção de cine-transe de Jean Rouch.
A arte do Paleolítico Superior é uma arte baseada no xamanismo e nas alterações
dos estados de consciência do xamã, como indicam os estudos de Clottes e LewisWilliams (2010). O xamã, extático, atravessa mundos e tem visões, registando essas
visões nas superfícies rochosas. Esse registo não é uma simples representação do que o
xamã terá visto, mas antes uma re-criação, na medida em que as formas naturais que já
existem no espaço, e que a luz tenderá a revelar, são relacionadas com as visões que aí se
integram ao mesmo tempo que recriam o espaço. Algumas das pinturas, como as mãos,
são interpretadas como tentativas de atravessar a rocha, de desaparecer por detrás dela,
no mundo dos espíritos que aí se localiza. Ao mesmo tempo que as pinturas registam e
recriam o espaço, são também formas de abrir o mundo, de reactivar as visões e a
experiência de contacto com outros mundos. O pathos (êxtase) que as imagens portam é,
por conseguinte, também ele transportado para quem toca e é tocado por essas imagens.
O cinema está na continuidade das formas de visualidade do método das pegadas
de La Tourette, porquanto este é também continuidade da arte xamânica rupestre, isto é,
registos extáticos da travessia e do contacto com o ritmo vital. As imagens do cinema
abrem mundos, atravessam-nos e constituem imagens gravadas à superfície da rocha memória do ritual do atravessamento - e, por outro lado, são também um gesto que
procura resgatar o atravessamento em si mesmo, e assim contactar com o ritmo vital. Que
imagens e que formas artísticas sustentam esta hipótese da travessia como gesto que
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envolve uma coreografia ou montagem dos gestos mencionados, e permite o contacto
com o ritmo vital? Nesta secção, concretizo a resposta a esta pergunta iniciada na secção
anterior em articulação com a filmografia de Raymonde Carasco e Chantal Akerman.

11. A pegada de Raymonde Carasco
11.1. Gradiva, de Jensen a Freud

Raymonde Carasco, cineasta, escritora e professora de estética do cinema,
doutorou-se em filosofia em 1975 com uma investigação sobre a teoria de Sergei
Eisenstein, especificamente sobre a relação entre a montagem e o pensamento, numa
vertente filosófica e numa vertente cinematográfica que vê na montagem o princípio da
forma cinematográfica, bem como de outras artes e da literatura. A tese intitulava-se La
fantastique des philosophes, sendo um dos jurados do seu doutoramento Mikel
Dufrenne199. É o trabalho de Eisenstein, nomeadamente o seu filme Que viva México!,
que leva Carasco a viajar ao México, à serra Tarahumara no estado de Chihuahua, com o
seu companheiro de vida e de cinema, Régis Hébraud (montador, camarógrafo, produtor
de muitos dos filmes de Carasco), e aí filmar durante mais de duas décadas.
Na base desse interesse estiveram também os escritos México y Viaje al País de
los Tarahumaras, de Antonin Artaud sobre os Tarahumaras, do norte do México200. O
rastro dos escritos de Artaud pode ser encontrado nos cadernos de Carasco ou nos seus
filmes201. A cineasta-filósofa queria verificar empiricamente “o encontro entre um texto
sagrado da modernidade e a sua realidade”. As palavras são de Nicole Brenez,
programadora da retrospectiva dedicada a Raymonde Carasco na Cinemateca Francesa,
em 1999, que vê os filmes da autora como poemas etnográficos. Se há investigação no

199

Autor da noção de experiência estética (ver secção III). Não será por acaso, seguramente, pois há um
conjunto de leituras críticas e poéticas do mundo que constituem uma constelação, cujos elementos podem
estar mais ou menos afastados, mas sempre relacionados.
200

Esta população autodenomina-se de Rarámuri, não se refere a si mesma como Tarahumara, e é conhecida
pela sua habilidade de correr longas distâncias.
201

Destaque para o filme Artaud et les Tarahumaras (1996), em que excertos dos textos de Artaud são
lidos em voz-off. Os cadernos de viagem de Carasco (1976-2001) foram disponibilizados online, num
wordpress com o nome Voyages au Pays des Tarahumaras, justamente o título do texto de Artaud.
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trabalho de Carasco, e há-o, diz Brenez, ela não é uma investigação clássica de exposição
do que estava oculto, mas de aliança dos sentidos202:
usufruir o privilégio de estar, aceitar que nem tudo é visível, pôr
lentamente em destaque alguns traços, em relevo alguns movimentos,
alguns signos da beleza afectiva antes de pretender a compreensão das
coisas, partilhando, não o segredo, mas o culto do segredo, do mistério
e do transe. (Brenez, 1999)

No “período Tarahumara”, Carasco e Hébraud filmaram 15 curtas e médias
metragens, cujos títulos são usualmente dados com base no lugar filmado, nome da
actividade filmada e a data. Essas actividades filmadas foram desde rituais xamânicos, a
ritos de primavera e a conversas com Ceverico, o último xamã que usa Peyote para entrar
em contacto com o deus Ciguri, entre outras203. São anos de filmagens ímpares que
acompanham de perto cada uma destas actividades. Carasco filmou ainda três longasmetragens. Depois da segunda viagem ao México e depois de filmar com Bruno Nuytten
Gradiva - Esquisse I204, em 1978, há uma viragem na sua filmografia ou um “salto na
imagem”, diz Hébraud205. Começo por esse filme inaugural que é Gradiva.
Gradiva parte da personagem literária com o mesmo nome, uma mulher de
Pompeia do ano 79 D.P., chamada Gradiva “a que avança”, do romance de Wilhelm
Jensen (1918) celebrizado pelo comentário de Sigmund Freud206. No romance de Jensen,

202

Texto de apresentação da retrospectiva Tarahumaras de Raymonde Carasco na Cinemateca Francesa de
Paris, 17 de Setembro a 29 de Outubro de 1999. Este excerto foi traduzido para português e incluído na
apresentação do programa Figuras da Dança no Cinema, ciclo de cinema comissariado por Ricardo Matos
Cabo, na Culturgest Lisboa, entre Abril e Maio de 2005. O programa apresenta filmes que exploram e
analisam a representação do movimento no cinema através da dança, onde se inclui filmografia de Carasco,
Rouch, Rainer, entre outros. A primeira imagem deste programa é um fotograma de um filme de Carasco,
tal é a centralidade que assume a autora. Gradiva foi projectado no Dia Mundial da Dança, a 29 de Abril.
203

Peyot ou peyotl é um cacto cuja toma causa alucinações.

204

Doravante, apenas Gradiva para me referir ao filme e Gradiva, sem itálico, para me referir à figura de
Gradiva.
No original, “un saut dans l’image”, palavras de Hébraud na biografia de Carasco disponibilizada no
blogue “Voyages au Pays des Tarahumaras. Carnets de voyage de Raymonde Carasco (1976-2001).
205

206

Pouco depois da publicação do romance de Jensen, Freud propõe uma interpretação psicanalítica e
publica o texto com comentários, divulgando assim a obra de Jensen. Trata-se do texto “O delírio e os
sonhos em ‘Gradiva’ de W. Jensen”, a primeira análise literária de Freud a ser publicada e um dos seus
primeiros trabalhos psicanalíticos. Antes do seu encontro com Gradiva estão, justamente, os seus trabalhos
com mulheres diagnosticadas com histeria. Para a leitura de Gradiva que aqui apresento, baseio-me tanto
na novela de Jensen como no ensaio de Freud (1992 [1906]). A figura de Gradiva suscita atenções múltiplas,
vindas de diferentes áreas. Uma delas parte de Didi-Huberman (2002) e da sua noção de Ninfa Moderna,
em diálogo com a teorização de Aby Warburg.
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o jovem arqueólogo Norbert fica deslumbrado com uma imagem em baixo-relevo de
Gradiva, uma mulher de pé delicadamente levantado, caminhando (ou a ponto de dançar,
talvez). Gradiva é inteira e detalhadamente descrita pelo seu gesto de caminhar; aquilo
que capta a atenção (e o desejo) de Norbert é justamente o calcanhar que se move delicada
e fugazmente; o pé deixa de ser um pé, para ser a imagem do movimento em si. Obcecado
com a imagem, Norbert tenta caminhar como Gradiva e não tendo conseguido imitá-la,
sai à rua procurando saber se as mulheres andam de forma parecida à de Gradiva ou se,
pelo contrário, a sua forma de caminhar é única. Gradiva torna-se uma obsessão, a forma
mesma do desejo.
De Jensen a Freud a Carasco, de Warburg a Didi-Huberman a Agamben, Gradiva
é o nome das possíveis incarnações da figura da ninfa, um indiscernível entre originário
e repetição, de forma e de matéria. A ninfa designa para Warburg a “heroína impessoal
do nachleben - a ‘sobrevivência’ dessas coisas paradoxais do tempo, que mal existem,
indestrutíveis, portanto, que nos chegam de muito longe e são incapazes de morrer de
facto” (Cf. Didi-Huberman, 2002, p.11). Esta heroína, ou deusa pagã no exílio (Agamben,
2010, p.42) que se desmultiplica em várias, é inquietante, desperta estranheza e doa-nos
“as semelhanças de fundo, onde todos os tempos, de repente se põem a dançar juntos”
(Didi-Huberman, 2002, p.11). “O ritmo antigo que há em pés descalços, / Esse ritmo das
ninfas repetido”, como diz o poema de Ricardo Reis, traz, pois, o arcaico ao presente,
transfigurando-o, apagando as formas que reaparecem como qualquer coisa nascendo, o
“informe temporário”, em diferentes momentos e segundo diferentes olhares, mas sempre
sob a mesma insígnia do fascínio, da “memória e desejo reunidos na mesma aparição”
(Idem, p.8). Como explicita Agamben (2010, p.42-43), a ninfa designa o objecto por
excelência da paixão amorosa, uma vez que para adquirir alma, ela deveria encontrar um
humano com quem ter um filho. Elas estariam, desse modo, condenadas a procurar um
humano com quem unir-se e de cujo encontro poderiam por fim ganhar uma alma. Nesse
sentido, a ninfa é a imagem da própria imagem, avança Agamben, esse elemento à espera
de tocar e ser tocado pelo humano para ganhar “alma”, para reviver.
Uma noite Norbert sonha que Gradiva se passeia por Pompeia, no dia fatal da
erupção do Vesúvio, e grita desesperadamente, tentando alertá-la para o perigo, ao qual
ela responde com indiferença até ser devorada pelas cinzas. Este sonho dá a Norbert a
certeza de que Gradiva vivia em Pompeia. Ao despertar, e olhando pela janela, um canário
cantava numa gaiola pendurada na casa vizinha, o que lhe causou uma forte impressão.
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Julga ver aí Gradiva (delira-a), que discerne pela forma particular de caminhar. Sentindose como aquele canário enjaulado, Norbert teve um impulso indescritível que o fez
empreender uma viagem até Nápoles e, depois, a Pompeia. É a espectralidade (a presençaausência) que orienta o seu desejo inconsciente.
Não é apenas o que origina a viagem (o delírio, o desassossego e inquietação) nem
o que encontra ao chegar a Pompeia que é relevante, mas a própria viagem em si ou, se
quisermos, a travessia que se dá. À medida em que avança, Norbert via casais que lhe
causavam uma certa repulsa e que o inquietavam, já que via no casamento uma prioridade
apenas das pessoas comuns. É justamente na chegada a Pompeia que a viagem adquire
outra dimensão quando, sob o sol do meio-dia, Norbert “animando o passado com a sua
fantasia” (Freud, 1992, p.15) vê a inconfundível Gradiva do seu baixo-relevo e tudo
parece retomar a vida como se fosse o ano de 79 D.P. Conta Freud que o meio-dia não é
aqui uma hora fortuita, mas que diz respeito à hora ardente e sagrada que “os antigos
consideravam a hora dos espíritos”, quando os mortos despertavam e começavam a
viver207 (Idem, p.14).
No momento em que Norbert “vê Gradiva” compreende o impulso inefável que o
tinha ali levado: descobrir as pegadas de Gradiva, sendo estas pegadas tidas no seu sentido
literal, como destaca Freud do texto original, uma vez que a maneira de caminhar única
de Gradiva terá deixado uma marca que se distinguiria de todas as outras (Idem, p.15).
No entanto, Gradiva resulta ser uma fantasia de Norbert a partir de Zoé, uma vizinha e
amiga de infância que tinha encontrado em Norbert um companheiro a quem amar no
lugar do seu pai ausente, mais preocupado com a zoologia do que com a filha. Quando
Zoé se encontra com Norbert, passados tantos anos, decide seguir o seu jogo delirante e
responder-lhe às suas interpelações, não sem desafiar, em simultâneo, esse mesmo delírio.
À medida que Norbert e Zoé conversam, os mistérios e os enigmas vão-se resolvendo e
o conteúdo do delírio é decifrado: tratava-se de uma série de mensagens esquecidas ou
transformadas, e a solução do delírio está entrelaçada com a necessidade de amor.
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Recordemos também Jacques Derrida e o seu texto Mal d'Archive: une impression freudienne (1995a),
onde refere que é sob este sol do meio-dia, a “hora dos espíritos”, que Pompeia retoma à vida no delírio de
Norbert e é esse reavivar que decifra as suas verdadeiras motivações para aí estar. O reaparecimento dos
mortos traz o saber consigo, o conhecimento (no caso de Norbert trata-se do conhecimento das razões
reprimidas da sua viagem a Pompeia - procurar as pegadas de Gradiva -, mas que numa rutmanálise, tal
como proposta na secção II, poderemos extrapolar para o conhecimento em si, o saber).
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“Nada se esquece sem uma razão secreta ou um motivo oculto”, comenta Freud
(Idem, p.20) e a viagem de Norbert foi uma viagem ao reprimido. Esse reprimido vive de
duas forças anímicas antagónicas, pois tanto torna inacessível e conserva, como encontra
forma de aparecer e de retornar208. Sempre ligado à vida pulsional, e neste caso ao desejo
- ao erotismo, ao impulso sexual e amor -, o reprimido encontra “com notável
regularidade, semelhante à de uma lei”, modos de se insinuar e tem efeitos nas acções
(Idem, p.30). Norbert não se lembrava que aquele caminhar era de Zoé, mas essa
impressão de infância encontrou forma de se tornar activa, de exteriorizar-se em efeitos,
sem nunca chegar à consciência (Idem, p.40). A perturbação desaparece quando é
reconduzida à sua origem, quando os sintomas são solucionados e limpos mediante uma
nova tempestade dessas mesmas paixões” (Idem, p.74).

11.2. A Gradiva de Carasco: o ser atravessado

Gradiva é libertada por Carasco do seu destino de imagem espectral, restituindoa à vida. Esta restituição é uma operação em que as imagens de Gradiva voltam a viver
no encontro com Carasco, mas tal não significa que se trate de uma imagem inerte
simplesmente transmitida pela memória histórica, antes implica que ela possui uma vida
especial, uma vida póstuma (nachleben). Esta operação dá-se na “penumbra”, numa
“zona de intensidades fantasmáticas”, como designa Agamben (2010, p.36). Em certo
sentido, o pathosformeln a que podemos chamar Gradiva de Carasco aproxima-se

“O delírio é um símbolo da repressão de Norbert, (…) directamente ligado ao sexual. Enterrar o sexual
e o amoroso (…) implica que o enterrado permanece vivo. Pompeia também foi uma cidade enterrada.
Norbert é um jovem arqueólogo, gosta de ruínas e de fósseis, do que está morto e do que fala desde o sonho.
Tudo na sua vida parece estar inspirado pelo esquecimento” (Freud, 1992)
208
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bastante do repertório de gestos da ninfa de Jensen, sabendo que nenhuma ninfa é a
original e nenhuma é a cópia desse original209.
Em termos de estrutura, o filme Gradiva tem três partes, sendo a primeira parte
planos fechados da pedra e dos pés, e um lagarto que quase é pisado210. Os pés que aí
caminham andam tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. A
segunda parte é constituída por um plano mais aberto do que até ali tínhamos visto: pés
que caminham sobre a pedra, desta vez sendo mais visível a saia branca de Gradiva,
cabendo os dois pés no plano211. Nesta segunda parte, a velocidade da caminhada vai-se
alterando gradualmente, perdendo o ralenti e sendo entrecruzada com imagens de paredes
iluminadas (durante o dia, durante a noite). Na terceira parte, libertada do ralenti, Gradiva
corre de costas para nós, atravessando o caminho em V que atravessa o plano na vertical
e que nos foi mostrado rapidamente na segunda parte. A luz agora é a de um “sol
negro”212, e a centralidade dos pés e das rochas é ocupada por uma figura vertical, de
longos cabelos, cujos movimentos são de pequena amplitude, como se ainda os seus
movimentos não estivessem completamente livres.
Estas imagens são entrecruzadas com a imagem de paredes em tons de ocre, ora
de dia ora de noite, quando se dá um regresso aos planos fechados dos pés de Gradiva
caminhando sobre a rocha, novamente em ralenti. Pela primeira vez, a câmara move-se
horizontalmente em torno do seu eixo e filma - perscruta - a parede da esquerda para a
direita, para logo voltar a mover-se para a esquerda. Sabendo que Carasco viaja ao
México procurando hieróglifos, em ligação com o princípio hieroglífico da montagem
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Note-se que não se trata de uma adaptação cinematográfica de um texto literário, mas de uma Gradiva
cinematográfica. Como Grilo (1996) problematiza a partir do texto “Dickens, Griffith e o filme
contemporâneo”, de Eisenstein, “as razões por que um livro é adaptado para um filme transcendem muito
a dimensão do próprio livro, enquanto objecto de ficção, e ainda mais, enquanto objecto literário”, sendo
que as razões por que Dickens está presente no cinema de Griffith prende-se com “a forma como a
constelação Dickens (muito mais o imaginário do que a escrita) é, já em si, uma adaptação (literária) de
uma certa visão do mundo e de um determinado conceito de vida” (p.211). No caso de Gradiva, o que é
adaptado é menos o texto literário de Jensen ou a leitura que Freud faz dele, mas uma certa persistência da
atenção e da atracção face ao movimento e ao êxtase da travessia e do contacto com o ritmo vital.
210

O pai de Zoé é, no romance de Jensen, um caçador de lagartos.

A saia branca flutuante não é um elemento secundário, o seu drapeado é “a forma do desejo humano”
que antes estava inteiramente associada à figura da ninfa, mas que foi ganhando “autonomia figurativa”,
sendo uma ferramenta patética, de acordo com a proposta de Didi-Huberman (2002).
211

Este “sol negro” é a uma referência a Artaud e ao texto Tutuguri, onde aborda o ritual do sol negro
(Carasco, 1976).
212
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segundo Eisenstein, como a própria descreve nos seus cadernos de viagem213, sabemos
que o que procura naquelas paredes são também a inscrição na inscrição, a materialidade
da forma, a escrita de signos originais. A imagem vai escurecendo com Gradiva
caminhando em ralenti, plano aproximado dos seus pés como vimos no início, até que
Gradiva se mistura completamente com o sol negro e o ecrã se torna negro.
Na primeira parte, apenas os pés são demorada e detalhadamente filmados a
caminhar. Não há rosto - nem nunca haverá, como se Gradiva pudesse ter qualquer cara,
ser qualquer um/a -, nem mãos nem tronco, só um pé, depois outro, o calcanhar, o
tornozelo e uma saia branca, cujo movimento denuncia o ralenti. Às vezes vindo do lado
direito do plano, outras do lado esquerdo, mas sempre liberto das noções “de” ou “para”,
os pés não conduzem a nenhum lado, o importante é atravessar e não de onde ou para
onde vão. É tal o detalhe com que Carasco filma os pés que caminham - “quase até à
imobilização” (Carasco, 1976) - que quase perdemos a noção de que se trata disso mesmo:
pés que tocam, um de cada vez, a pedra que toca os pés e voltam a descolar-se do chão
que antes pisavam.

Entrada “Eté 76: Sur les traces d’Eisenstein, Tetlapayac et Palenque”, [Em linha] https://bit.ly/3fv2lz1
(Última consulta a 27 de Novembro de 2019).
213
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Fig. 12 - Fotogramas de Gradiva - Esquisse I

A imagem da pedra está de tal maneira próxima que vemos os seus poros,
tocamos a sua textura, como se tratasse de crateras e o filme se pudesse passar na lua,
sublinhando as múltiplas possibilidades espaciais do que observamos. O facto de nenhum
outro humano para além de Gradiva ser visto sublinha o deserto em que esta se encontra
e adensa o enigma, o mistério daquela que avança. A materialidade da pedra - o chão, a
parede que mais tarde é filmada - está ao mesmo nível de importância dos pés de Gradiva.
Françoise Maunier (2001) chama-lhe “meditação mineral e aproximada”. Corpo mineral
e corpo humano têm, aqui, a mesma relevância. O contacto entre os pés e a pedra é tão
frequente que quase parecem ser uma entidade única, destituindo, de algum modo, a
individualidade (do sujeito e da rocha que são tanto tocados como tocam). O corpo,
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deslocado de si mesmo, torna-se pedra que se torna corpo humano, como regressando a
um tecido comum prévio a uma separação.
Esta unidade (múltipla) é também convocada quando perante um plano onde
existem somente as rochas (sem passos) se ouve a respiração de alguém. Vemos um
conjunto de pedras (ruínas de Pompeia) e no lugar da música ouvimos agora a respiração,
mas no plano não há ninguém, a não ser essas pedras. Respirarão as pedras, essa natureza
- pacha - que é viva e respira? Respira quem dorme e nós vemos o que sonha? Respiram
os seres que ali viveram antes de serem petrificados pela erupção do Vesúvio em Pompeia
e que atravessam a imagem com a sua respiração? São sete minutos iniciais em que não
temos coordenadas, a imagem é nebulosa, estamos talvez, nesse momento de deposição
do familiar, desorientados, na experiência do vazio que a travessia convoca.
Também o som, que recorre a técnicas contemporâneas de flauta e gravações,
elude a percepção. É pura imagem e som e, ao mesmo tempo, deixa de ser da ordem do
(audio)visual214. Esta experiência do vazio relaciona-se com a entrada numa respiração
específica (já não apenas das rochas, mas nossa, de Carasco). Esta respiração e este vazio
são a pura abertura ao que vem, ao que vamos, abertura ao mistério, aos sentidos mais
ocultos dos mundos e que dá espaço a que apareça a lógica interna das coisas e “o mistério
da própria poesia” (Artaud, 2004, p.83).
Não podemos senão ver Gradiva a atravessar o plano, mas não a podemos seguir
nem acompanhar. Aparece e desaparece, movendo-se instável entre as sombras que ela
própria cria. Nunca os dois pés pisam inteiramente a rocha ao mesmo tempo, não há
estabilidade nem permanência, Gradiva move-se no paradoxo, entre estar sempre a chegar
e a partir, a começar e a terminar, a elevar-se e a ancorar-se (Bardet, 2012a), tal como é
característico do gesto da travessia. Carasco (1978) fala dos passos de Gradiva como um
“voo suspenso” num tempo flutuante. A cada passagem de Gradiva, na primeira parte, o
ecrã torna-se branco, pura luz que tudo ilumina e que por isso cega momentaneamente,
assinalando uma passagem que se quer visível, marcada, sublinhada. Trata-se de uma
espécie de separadores da imagem, marcando o seu “entre”, dimensão também ela
fundamental para a experiência da travessia. É este “intervalo” da caminhada de Gradiva
que reforça o seu movimento, como se a cada vez que o ecrã ficasse branco nos obrigasse
a reposicionar, a enfocar novamente, a ter expectativa e a ser abertura atenta ao que vem.
214

A folha de montagem é reveladora de uma vontade de combinar a intensidade do material sonoro e a
diferença de velocidades dos movimentos, seguindo a noção de intervalo de Vertov (Carasco, 1976).
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Para Maunier (2001), estes intervalos não são ausência pura, mas um “entre-dois” que
separa tanto quanto liga e que dá à repetição a sua perceptibilidade, a sua existência. A
intermitência aparece para a autora como “a forma soberana do absoluto desejo”.
O recurso a estes “separadores” resulta de uma combinação entre teorias da
montagem de Vertov e de Eisenstein, que Carasco sabe juntar apesar das diferenças. De
Vertov, Carasco recolhe a noção de intervalo e de uma montagem apoiada no movimento
entre as imagens, na correlação visual das imagens e nas transições entre elas. Sabemos
que Eisenstein também fala da relação entre fragmentos das imagens e como o sentido é
projectado para o plano que se segue, como vimos na secção anterior. De Eisenstein, que
nunca é nomeado na folha de montagem, sendo remetido para uma pequena “nota de
montagem”, Carasco retira a ideia de que “a repetição dos fragmentos segundo um jogo
de diferenças acelerado/ralenti, plano aberto/fechado, câmara imóvel/ movimentos de
câmara, luz crepuscular/ brilho intenso, etc., deve produzir uma verticalidade secreta (…).
A repetição deve produzir-se no interior mesmo do fragmento, afectando a disposição do
plano, fazendo-o explodir (…)” (Carasco, 1976). Trata-se, assim, de uma montagem
vertical, de conflitos, cujos sentidos são projectados para hors-cadre.
No seu texto sobre Gradiva, Carasco (2001) faz referência a este “entre” como
modo de construção de um outro espaço-tempo inteiramente cinematográfico que,
seguindo Pasolini, designa de rythmème215 flutuante. O espaço-tempo cinematográfico
assim construído esvazia-se e deixa emergir uma duração que a cada vez é singular,
individual. Esse tempo não é o da espera nem do desejo, entende Carasco, é um tempo
onde não se passa quase nada, a não ser as variações ínfimas como a vibração do ar. Este
entendimento remete-nos de novo a Bachelard e a Lúcio Pinheiro dos Santos, para quem
toda a matéria existe num tempo vibrado, sendo a energia vibratória a própria energia da
existência. Na medida em que o tempo opera pela vibração, ele é sempre dual, estando a
dimensão “entre” sempre presente. É nesta dualidade sempre presente - no instante, como
lhe chamaria Bachelard -, nesta descontinuidade ontológica que Gradiva caminha e o
mundo inteiro vibra. Para Brenez, Gradiva faz uma “homenagem à vibração profunda que
produz todo o fenómeno vivo” e propaga-a de várias formas:
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Diz respeito ao ritmo fundado pela/na relação entre a duração de diferentes planos, constituindo
fragmentos espácio-temporais que lembram a noção de milieux de Deleuze e Guattari e a de ritmo como a
comunicação entre esses milieux.
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graças à série monumental de ralentis; graças ao sopro da flauta; graças
ao voo final da jovem mulher correndo pelas ruínas nocturnas; e graças
também, maliciosamente, ao facto de que a personagem de Gradiva,
descobrimos nos créditos finais, é interpretada por duas jovens
mulheres em vez de uma. (Brenez, 2004)

Afinal, Gradiva não só não é única como não é uma só216. E se é Gradiva quem
propaga a vibração do mundo, para Artaud a vibração mesma do mundo foi conquistada
pelos Tarahumaras217. Apenas na segunda parte começam a ser precisas as imagens,
quando temos um plano médio, que permite ver que se trata de uma mulher ou alguém de
saia branca, a pisar uma rocha. Os planos vão-se entrecruzando em plano aproximado e
plano médio da rocha, para sugerir que o que vimos em detalhe é aquela rocha que agora
podemos ver na totalidade. É no momento em que se torna mais claro o que estivemos a
ver até ali que a imagem se move como se estivesse quase em chamas. Sabemos que
talvez seja do calor que se liberta da terra ou talvez estejamos ébrios ou a sonhar. A
ondulação da imagem assemelha-se àquela que no cinema tradicionalmente marca a
passagem para um espaço onírico, sublinhando a indistinção e a confusão entre a
realidade, sonho, a alucinação de Gradiva (de Jansen, de Carasco, agora a nossa).
O conhecimento e a experiência inicial do filme, proporcionado por essa imagem
tão aproximada e de velocidade tão manipulada que quase está desfocada, permite que
adentremos na travessia, antes mesmo de a podermos identificar como tal218. Do mesmo
modo que na travessia, no contexto do meu trabalho de campo, havia um conhecimento
corporal que tacteava pelas palavras que organizassem essa experiência, também no filme
de Carasco o conhecimento corporal parece ir antes de qualquer entendimento “mais
cognitivo”. Por outras e talvez mais adequadas palavras: na travessia, o tacto parece vir
antes da visão, ou, pelo menos, em simultâneo, e o conhecimento é mais da ordem desse
sentido ligado à pele, do que do olhar. Atravessar é também depor a visão como fonte
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Duas actrizes são uma só Gradiva, mas a planificação inicial de Carasco fazia entrar em campo, vindas
de diferentes orientações, duas Gradivas. O objectivo era criar uma “RUPTURA extremamente violenta:
COLISÃO de dois espaços-tempos, de duas ‘ordens’ de velocidades e de espaço” [maiúsculas no original]
(Carasco, 1978, p.5). Esta dualidade é também insinuada no romance de Jensen. Gradiva - aquela que
avança - é afinal Zoé, cujo apelido Bertgang tem, em alemão, o mesmo significado que Gradiva, designando
a de andar resplandecente.
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Citado por Carasco no seu filme Divisadero 77 ou Gradiva Western que abordarei adiante.
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As passagens de Gradiva dão-se a diferentes velocidades, de 500 a 24 fotogramas por segundo, passando
por múltiplas variações intermédias.
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primária de conhecimento, na medida em que convoca todos os sentidos e opera para
além da especificidade. Sabemos que ver é já uma forma de tocar, mas é no gesto de
atravessar que essa amodalidade perceptiva, como lhe chamaria Hubert Godard (2007),
se revela inteiramente como experiência219.
Também neste ponto a travessia se relaciona com o ritmo, não apenas porque o
gesto de atravessar é o que nos permite contactar com o ritmo vital, mas porque, em si
mesma, a travessia é uma experiência rítmica220. A repetição é central em Gradiva,
sobretudo dos pés que caminham, apesar de existirem outras repetições como as imagens
da parede (de dia, de noite) e das pedras vazias, esperando o toque de Gradiva221. Na
primeira parte, o passo repete-se cinco vezes; na segunda parte doze (figura 13); e na
terceira parte, sete vezes vemos os pés em plano aproximado, caminhando. No total, são
vinte e quatro os passos que vemos em detalhe, num filme de vinte e seis minutos - estou
a excluir os passos em que Gradiva corre (cerca de setenta e cinco). A primeira e a
segunda partes correspondem ao mesmo número de passos que tem a parte central: doze.
Gradiva parece caminhar há um dia, 24h horas? Há um ano, doze meses? Há vários e
incontáveis anos, séculos?222
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Atravessar é também uma forma de conhecer, um gesto epistemológico.
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Seguindo a investigação de Yi Chen (2015), podemos dizer que a percepção do ritmo opera ao nível de
um meta-sentido: não é específico de um sentido e funciona como uma unificação implícita das diferentes
sensações e seus contrastes. Esta concepção do ritmo aproxima-se à articulação que Deleuze (2003)
estabelece entre sensação e ritmo, quando afirma que a experiência estética só é possível quando a sensação
de um domínio específico (por exemplo a visão na pintura) está em contacto com um poder vital que excede
qualquer domínio e o atravessa; esse poder é o ritmo, afirma (p.42).
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As repetições revelam uma direcção do aproximado para o grande plano, do lento para o rápido, da
esquerda para direita, do (branco do) dia para a noite (azul). Essa direcção não é linear, apesar de dominante,
na medida em que é interrompida por movimentos opostos: o dia na noite, a madrugada no dia, o movimento
da esquerda para a direita (que é um regresso, mais do que um caminho que se inicia). Uma vez mais, a
montagem por conflito, de Eisenstein, estará na base desta experimentação e investigação cinematográfica.
A repetição e a similaridade impõem-se de tal modo que se pode pensar que se repetem as imagens e não
os movimentos de Gradiva ou da câmara. O movimento é aparentemente o mesmo, mas a luz vai
denunciando momentos do dia distintos. É pela luz e pela sombra, e pela espectralidade assim acentuada,
que sabemos que o tempo passa e que aquela não é a repetição de uma mesma imagem, mas a repetição de
um mesmo movimento que é sempre diferente. Tal como Norbert se colocou em movimento, em viagem,
também em Carasco deixa de ser o fascínio com os pés o que mobiliza, mas o fascínio com o movimento,
a travessia. Ao deter-me nas repetições que mostram a figura 13, vemos agora que as variações são muitas,
desde a posição exacta dos pés, o movimento da saia, a luz/sombra.
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Existem outras leituras. Marie Martin (2016), por exemplo, contabiliza 26 passos e entende que o filme
transcorre num só dia, desde o meio-dia até à noite. De qualquer modo, as múltiplas repetições sugerem
um retorno do reprimido, como Freud lia em Jensen, tratando-se de tentativas de irromper o consciente, de
recordar, mas sobretudo reviver (reanimar) o reprimido e assim libertar-se. As diferentes velocidades
sugerem isso mesmo, quando depois de variadas repetições, o passo enfim se liberta, como se fosse agora
possível avançar.
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Na segunda parte em que o plano é mais aberto do que os anteriores, os pés pisam
as rochas exactamente doze vezes (ou doze meses?). As últimas imagens da figura 13
indicam que o dia ficou mais claro; é possível que tenham sido filmadas antes das
anteriores ou tenham um intervalo de um dia, sem que nos apercebamos. A montagem de
imagens que sugerem ser de noite com imagens cuja luz remete para o meio-dia,
desestabiliza a noção de dia ou de noite, fazendo entrar o dia pela noite e a noite pelo dia.
As noções habituais de tempo e de espaço estalam e explodem, projectando-se em várias
direcções, numa montagem hors cadre. Esta confusão faz perder a noção de quanto tempo
haverá passado, de há quantos dias e noite estará Gradiva a caminhar. O tempo torna-se
de tal modo indistinto, confuso, difuso que se diria que Gradiva caminha desde tempos
imemoriais ou, talvez, que caminha no lugar original do humano (Agamben, 2005) e que
a ele transporta, permitindo-nos entrar em contacto com ele. Com Gradiva, estamos em
êxtase - ekstasis -, somos projectados para uma temporalidade “mais original”.

Fig. 13 - Doze fotogramas de Gradiva
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O ritmo não está, portanto, na repetição (do gesto de caminhar), mas nas
diferenças que são geradas a cada repetição ou na “repetição do mesmo na diferença”,
segundo Carasco em Divisadero 77. A repetição apenas favorece a entrada numa
respiração específica, própria do gesto da travessia, e contactar com o ritmo vital. De
novo: o ritmo não está na repetição, mas nas diferenças que propiciam o deslocamento de
si (o ekstasis) e o contacto com o ritmo vital. O tempo que Gradiva tarda a pisar
novamente a pedra sugere não que ela corre ou salta de pedra em pedra, como o final nos
quer dar a entender, mas sim que Gradiva anda em círculos, centrifugando a nossa atenção
e fazendo-nos entrar num túnel que sinaliza uma passagem - de estados de transe, tal
como descrevem os arqueólogos Clottes e Lewis-Williams (2010).
Sem nada que o anuncie, os planos dos pés que caminham sobre a rocha são
interrompidos pela imagem de uma parede rochosa, em tons de ocre, parcialmente
iluminada, parcialmente na sombra (figura 14). Dá-se um novo choque entre fragmentosplanos223. Também aqui há um túnel criado pela luz que sugere a entrada num lugar
abrigado cujo tamanho não podemos discernir porque não temos pontos de referência. A
imagem convoca as dicotomias exterior/interior, dentro/fora, luz/obscuridade. É a
primeira vez que uma linha recta entra no plano e sabemos assim que estamos no domínio
do humano, já que se diz da natureza que não cria linhas rectas. Estando apenas agora no
domínio do humano, caberia então perguntar onde estivemos até esse momento.
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As paredes, por insinuarem um bloqueio ao avanço, colidem com o passo de Gradiva, na esteira da teoria
da montagem de Eisenstein que Carasco estudou e seguiu: a montagem é caracterizada pelo conflito e
colisão de dois factores.
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Fig. 14 - Fotogramas de Gradiva

São vários os planos em que há um jogo de luz em V, como a luz saída de um
projector de cinema: a da parede iluminada, a da parede obscurecida, mais tarde as pedras
de noite, um caminho filmado de cima. A imagem da parede regressa mais tarde, já
escura. Só a custo se pode reconhecer a parede que apareceu minutos antes. Terá
anoitecido ou estamos no negativo do mundo de Gradiva? A imagem regressa iluminada.
Não há progressão no aparecer da luz, ela aparece já intensa e igual ao que apareceu antes.
Será de novo meio-dia, como quando Norbert viu Gradiva em Pompeia? A passagem
procede aqui por saltos, por colisão, e menos por continuidade. Quando pensámos que
estamos a proceder por saltos, surge novamente a imagem da parede, agora um pouco
mais iluminada que a anterior muito escura (figura 14). Com isto, misturam-se os ciclos,
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os horários, o tempo que explodem como um foguete ao estilo eisensteiniano. Cada
decisão do filme conduz à confusão, à destituição da comum organização do espaço e do
tempo, até que aos 16 minutos, a marcha começa a retomar uma velocidade mais
estandardizada, até que o ralenti desaparece totalmente (16:55’). Até então, foram quase
17 minutos a esmiuçar a marcha, dividi-la ou multiplicá-la em imagens fragmentadas,
como se Carasco experimentasse e jogasse, como Muybridge ou Marey, com um
movimento tão comum como o passo e a marcha e, sobretudo, com as formas de
transmissão da experiência do movimento.
Refere Brenez que Gradiva é a “decomposição do sensível que o cinema esperava
desde as experiências inaugurais de Marey e de Lucien Bull” (Brenez, 2004). Há,
portanto, uma associação clara da marcha de Gradiva em Carasco com a obsessão
mecanicista e fisiologista com a marcha, que está na pré-história do cinema. Como
escreve a própria Carasco no seu caderno de viagens, numa entrada intitulada “Eté 77: le
Kairos. Une Gradiva Tarahumara”, sobre a chegada à serra Tarahumara (que continuo no
ponto seguinte), a sua viagem ao México foi conduzida tanto pelo fio de Artaud, qual
Ariadne, mas também do seu próprio fio: “a obsessão do ritmo da marcha [démarche]”.
Esta obsessão não pretendia ficar resolvida, nem se resolveu, com Gradiva e isso é visível
no título do filme que remete para um esboço, um ensaio, uma aproximação que não se
pretende concluída e muito menos definitiva.
A marcha é aqui entendida menos como o resultado de características singulares
de um corpo individual concreto e mais como o resultado da relação global do humano
com o mundo. Neste sentido, como afirma Brenez (1999) “todo o gesto é uma mitografia,
e o que Raymonde Carasco descreve dos Tarahumaras, tal como Rouch dos Dogons,
mostra-nos como se fôssemos marionetas agitadas, movidas por fios pelo menos
mágicos.” Mágicos é o adjectivo que usa, precisamente, António Guerreiro, para referirse ao filme La Fêlure du temps. Tarahumaras 2003 - La Fêlure du Temps, mas que podia
ser sobre Gradiva, no seu artigo “Os gestos mágicos”224. Diz Guerreiro (2005), “Na
circunstância, o que mais interessa é o que ele [o filme] mostra relativamente ao modo
como se trama e insiste a memória dos gestos e das representações do corpo”.

224

Texto na revista Actual, do Jornal Expresso, a 30 de Abril de 2005, a propósito da projecção do referido
filme no programa Figuras da Dança, na Culturgest de Lisboa.
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Sobre a relação entre a marcha e a pré-história do cinema, diz Maunier que:
o sistema de pressão que bloqueia brevemente o avanço do filme
(Marey) ou as garras que se encaixam nas perfurações para posicionar
a imagem seguinte (Lumière) têm um ar mais do que familiar, têm em
comum o algoritmo da deslocação linear intermitente. Afinal, Gradiva
é aquela que caminha e esse movimento original, agarrado à origem da
reprodução do movimento, assegura de forma ideal a conjunção
experimental do médio e do modelo. (Maunier, 2001)

A desaceleração da imagem, rompida quase ao final, mostra o desatar de um nó e
entramos na terceira parte. Carasco (1978, p.7) faz corresponder as velocidades a um
movimento da respiração: a um sopro retido (quinhentos fotogramas por segundo) seguese a expiração longa e, depois, uma inspiração breve (vinte e quatro fotogramas por
segundo). Libertada do ralenti, um plano panorâmico mostra Gradiva a correr de costas
para nós, percorrendo o caminho em V que cruza o plano na vertical e que nos foi
mostrado rapidamente na segunda parte. Aprisionado, em tensão, o movimento solta-se
finalmente, volta inesperadamente à velocidade comum, desenlaça. A imagem já sem
manipulação de velocidade chega-nos como um repentino despertar do estado em que
estávamos. Termina o transe, o delírio ou o sonho. O que estava reprimido, dizia Freud
na sua análise de Gradiva de Jensen e que podemos aqui retomar, foi libertado, resolvido.
Já não o detalhe dos pés entrecruzado com as imagens fixas das paredes - ora iluminadas
ora escuras -, mas um plano mais aberto, onde se pode agora respirar melhor, com Gradiva
correndo, pisando uma e outra e outra pedra iluminadas pelo sol negro. Apesar do plano
mais aberto e apesar de vermos um caminho não sabemos onde vai dar, não lhe vemos
princípio nem fim, só Gradiva a meio, quase sempre a meio - gesto da travessia que
intensifica o entre mundos e a passagem entre eles.
É fitando uma parede ocre que a câmara se move pela primeira vez, desprende-se
e caminha, primeiro para a direita, depois para a esquerda225. Mas apesar da câmara estar
enfim mais solta, a amplitude do seu caminhar não é grande, já que, pelos detalhes que
tem a parede e pela sua repetição, sabemos que se filma uma parte pequena da parede.
Uma parede, um muro, normalmente constitui um bloqueio. Pode ser uma parede que
junto a outras paredes fazem um abrigo, sabendo que o abrigo existe porque bloqueia o
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A parede que aparece entre os planos dos pés caminhando é em tons de bege e ocre, a fazer lembrar as
pinturas rupestres, as cores das cavernas e das pinturas aí inscritas.
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indesejável: o frio, a chuva, o calor, o perigo, etc. A sensação é a de que quando a câmara
filma, em movimento, a parede, o que está a suceder é uma inspecção, procurando ver o
seu limite, até que isso deixa de ser relevante e a parede já não é mais um bloqueio a que
se tenta escapar, mas que se enfrenta. O que bloqueia esta parede, o que afasta, o que
detém? Por que Carasco faz variar a imagem de Gradiva caminhando - em movimento com uma parede - bloqueio - ocre que se vai obscurecendo? Porque é que quanto mais a
velocidade da caminhada vai perdendo o ralenti mais a imagem da parede aparece e se
instala? Esta parede não detém Gradiva, pois ela continua a caminhar. Talvez Gradiva
caminhe não apesar da parede, mas porque ela existe; talvez caminhe em direcção à
parede, tentando atravessá-la, como a mão à superfície da rocha, para os rituais xamânicos
que descrevem Clottes e Lewis-Williams (2010).
A repetição dos motivos (caminhada, imagens em V, alternância dia e noite,
pedra/parede) é de tal modo persistente que nos aproxima a um estado de transe. Não é
apenas Gradiva ou Carasco, que a filma, que estão em transe. Também nós, espectadores,
atravessamos estados diferentes durante o visionamento do filme. Para esse estado
contribui a repetição, mas sobretudo o que a acompanha. Por um lado, a velocidade
altamente manipulada226, sobretudo a forte ondulação que por momentos caracteriza a
imagem, e a ténue instabilidade que sempre está presente (à excepção das imagens das
paredes), fazendo dos limites membranas finas, elásticas, porosas, estilhaçando o plano
para além de si mesmo, para fora de si, hors-cadre. Ao mesmo tempo, a manipulação da
velocidade também leva a que o detalhe se apodere da totalidade e nela se transforme,
reconfigurando a separação entre a parte e o todo. Por outro lado, o som da flauta que
produz uma espécie de encantamento (já nos rituais filmados por Rouch a flauta era
fundamental para a entrada no estado de transe).
Em Jensen, o delírio resolve-se no “tempo do reencontro”227 com Zoé que, em
grego, significa vida. O autor refere que Zoé caminha exactamente como Gradiva,
mudando apenas o calçado. Ora o calçado é um suporte, um apoio, uma espécie de veículo
e protecção. O que muda com Zoé é, por conseguinte, apenas o suporte, já que o que se
porta não muda; a Gradiva de Carasco também consistirá num clinamen do suporte: da
literatura para o cinema, a busca, o movimento das paixões é a mesma sendo apenas a sua
226

Carasco usa 6 velocidades diferentes, de 500 a 50 imagens por segundo (Brenez, 2004).

227

Carasco cita em diversas ocasiões Alain Resnais e a afirmação de que só existe um tempo, o do
reencontro.
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configuração diferente. Norbert encontra, deste modo, a vida sob outra forma; sob uma
outra configuração, ele encontra o ritmo vital e ao reencontrá-lo, ele reencontra o
esquecido e o recalcado, desarticulando desse modo o delírio. O pé que caminha, de
Gradiva, é o que coloca Norbert em movimento também, e o que ele persegue será o
movimento de atravessamento em si, mais do que a Gradiva. Como Jensen explicita,
havia qualquer coisa da humanidade corrente naquela mulher que, ao não ter rosto em
Carasco, pode ser todas as mulheres, todos os seres.
Não obstante, Carasco não delira Gradiva, ela “delira o mundo” (Martin, 2016,
p.328), o reprimido do mundo, as suas origens. O delírio é o reprimido que procura chegar
à consciência, mas que nunca regressa intacto, na medida em que quando consegue “abrir
caminho até à consciência (…) recai sobre um substituto desfigurado do verdadeiro
reprimido” (Freud, 1992, p.67)228. A Gradiva de Carasco, que será depois a Gradiva
Tarahumara, é a deformação de um verdadeiro reprimido que encontra forma de se
insinuar no presente das imagens. Esse verdadeiro reprimido diz respeito ao êxtase da
travessia ritual de mundos e ao contacto com o ritmo vital. As Gradivas de Carasco (no
sentido em que são também sintoma colectivo e não apenas pessoal) serão, pois, o
movimento expressivo de uma imagem do passado e o resultado do seu impacto.
Carasco parece seguir o passo de Gradiva e, filmando-o, atravessa - estados,
mundos - e, atravessando, convoca o espectador a essa travessia. Não se trata, pois, de
representar a mobilidade, seguindo Jean-Luc Nancy (1999, p.81) e o seu entendimento
do cinema, mas sim da mobilidade como essência da presença, sendo essa presença
sempre porvir, vinda e passagem ou, justamente, travessia. Como Eco, cuja enunciação
apenas pode vir depois do outro que fala, condenado a dizer com as palavras de outros,
mas com voz própria, também em Gradiva há a inevitabilidade da repetição: seguir a
caminhada caminhando, caminhando estimulando a caminhada do outro que caminha, ad
aeternum. Qualquer caminhada é seguir o passo de alguém, de tal modo que não se
caminha senão a caminhada do outro, sendo impossível determinar o início da travessia

228

Afirma Freud (1924) que não podemos escapar à compulsão de repetir e que isso é, em última instância,
uma forma de recordar, de “voltar” a um sítio (sentimento, pensamento) familiar. Essa compulsão à
repetição é um desejo de voltar a um estado inicial, nem sempre bom – gerador de comportamentos ou
pensamentos que têm impactos negativos –, mas que gera um certo “alívio” porque familiar. Uma história,
um evento, necessita ser repetido para que se altere, é a repetição - pela transferência com o psicanalista que traz a possibilidade do diferente.

204

ou o seu fim229. É a travessia até Pompeia (de Norbert e mais tarde de Carasco) que
permite contactar com as origens do reprimido - o ritmo vital - e recordar, sendo que os
sonhos, as visões, a obsessão com Gradiva eram gestos que procuravam o resgate desse
contacto com o ritmo vital, o “reviver a tempestade das mesmas paixões” - o êxtase -,
através do gesto da travessia que habilita e transmite o pathos.

11.3. Gradiva Tarahumara/ Ráramuri. Divisadero 77 ou Gradiva Western,
Tarahumaras 78 e Tutuguri - Tarahumaras 79

Em Gradiva, a travessia é objecto do filme e é também através do gesto de filmar
que se dá a travessia. Gradiva é finalizado em 1978, pouco depois de Carasco e Hébraud
fazerem a primeira de 18 viagens ao México, durante cerca de 25 anos e realizarem juntos
15 filmes, como vimos. São 50 travessias entre França e a terra dos Rarámuri, mas
também travessia da Serra Tarahumara, de rituais xamânicos, ritos de primavera. Nessa
altura, as viagens ao México não eram uma realidade, mas já Carasco sabia que Gradiva
era o primeiro esboço - Esquisse I -, isto é, a primeira configuração momentânea dos
elementos em circulação, da travessia de Carasco e de contacto com o ritmo vital. Esse
esboço não marca um início, mas sim uma materialização formal do que já está em
circulação, do que é fluxo constante e sobrevive no presente das imagens
metamorfoseadas.
A travessia (e a forma fílmica dessa travessia) permitiu-a aproximar-se do vazio,
ser pura abertura activa ao que vem e ao que se vai. Na experiência do vazio, na
desestruturação das coordenadas familiares espácio-temporais, no limiar da loucura,
Carasco permaneceu, padeceu no contacto com o ritmo vital e capturou-o numa
configuração momentânea que é Gradiva. Os elementos que integravam essa
configuração, sob pressão do caos para a sua dissolução, voltaram a estar em órbita, em
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Gradiva encontra sempre uma forma de aparecer sem que se espere. Um dia em que eu estava a caminho
do cinema, em Buenos Aires, lugar onde tinha ido várias vezes, aparece no meio da escuridão da rua
pedonal, na parede do hotel ao lado da entrada do cinema, um alto relevo de menos de um metro: Gradiva
parecia atravessar a parede e cruzar-se no meu caminho. Não sonhei que aconteceu - mas seguramente é
parte de um delírio de mais de 250 páginas -, ali estava ela a ponto de se mover, aparecendo metade do seu
corpo deste lado, a outra metade ainda do outro lado (da parede, dos mundos). Não tirei uma fotografia, a
imagem estava perdida na obscuridade.
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circulação, até serem de novo capturados em configurações também elas provisórias,
como vêm a ser Divisadero 77 ou Gradiva Western, Tarahumaras 78 e Tutuguri Tarahumaras 79230. Como Artaud, Carasco viu (teve a visão de) e materializou,
transportou nas suas imagens, o que “a natureza repete obstinadamente”. Escreve Artaud:
quando durante dias e dias a cavalo, o mesmo charme inteligente se
repete e que a natureza repete obstinadamente a mesma ideia; quando
as mesmas formas patéticas retornam; (…) quando sabemos que os
primeiros humanos usaram uma linguagem de signos que encontramos
nas rochas, formidavelmente aumentada; já não podemos pensar que se
trata de um capricho, e que esse capricho nada significa. (Artaud cit.
por Martin, 2016, p.327)

Ao estar no México e nas terras dos Rarámuri, Carasco e Hébraud parecem ter
desenvolvido a sua própria travessia, contactando com um ritmo vital que se configurou
nestes objectos-filmes. À semelhança dos paisagistas chineses que viam na pintura da
paisagem tanto uma forma de transmitir ou plasmar o Tao como uma experiência em si
de união com o Tao (López cit. por Linaje, 2015, p.73), também aqui o cinema surge
como expressão de uma travessia e como convite ou porta aberta à travessia do
espectador. Ao mesmo tempo que as imagens transportam o êxtase dos seus autores, elas
organizam-se para estimular esse êxtase no espectador. A capacidade de levar o
espectador ao estado de êxtase é feito de várias formas, como vimos - manipulação tal do
tempo e do espaço que nos faz entrar num vazio de coordenadas, entrada numa respiração
específica que nos coloca em estado ou pensamento meditativo, intensidades expressivas
que nos abalam, repetições que estimulam o transe, etc. -, e é também feito através da
montagem, como fui dando conta. O filme Divisadero não deixa muita margem para
dúvidas quanto à importância de Eisenstein e a sua teorização sobre a montagem231,
quando a voz off de Carasco nos primeiros minutos do filme diz “fomos para o México à
procura das pegadas de Que viva México! o filme da vida de Eisenstein (…)”.

230

Doravante Divisadero 77, Tarahumaras 78 e Tarahumaras 79, respectivamente.

Hébraud apresenta as formas de montagem de Carasco na masterclass “Réaliser un film de/avec
Raymond Carasco”, Festival Cinema du Reél 2014, parcialmente registada aqui:
https://www.debordements.fr/Raymonde-Carasco-et-Regis-Hebraud
231
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Divisadero 77 ou Gradiva Western data de 1977, mas só em 2009 foi encontrado
e montado por Hébraud recorrendo às notas de Carasco. Na vasta lista de filmografia
sobre/com os Tarahumaras, que começa com Tarahumaras 78, no início estava ainda,
afinal, Gradiva. Na viagem ao México, o “motivo” Gradiva atravessou o Atlântico com
Carasco, acompanhando-a nos seus primeiros passos pela região. Carasco e Hébraud
foram à procura de uma Gradiva e, como diz Hébraud em voz off, lendo o texto de
Carasco “Gradiva Tarahumara” em Divisadero 77, encontrou que Gradiva era múltipla e
se transformou num povo. Diz Carasco, diz Hébraud: “encontrei o meu deus, encontrei o
meu povo que a ninguém pertence”.
Os seus cadernos de viagem, na entrada “Eté 77: le Kairos. Une Gradiva
Tarahumara” aborda o reencontro com a população Rarámuri, na estação de comboios da
localidade alta chamada de Divisadero, onde continuava a procurar por Gradiva. O
reencontro não surge aqui na sua dimensão cronológica (a segunda vez que se encontram),
até porque Carasco explicita que se trata do “momento certo” - mais afim ao deus grego
Kairos, que dá título à nota no caderno, do que um tempo cronológico - devedor de
Chronos. Escreve Carasco (que Hébraud lerá em voz off no filme) que procurava “aquela
que avança”, uma Gradiva de pés nus, tendo descoberto mais tarde que a etimologia de
Tarahumara significava “planta do pé que corre”. O desejo de encontrar Gradiva “entre
os índios”, diz Régis citando Carasco em Divisadero 77, foi o motor da viagem ao
México, a par de seguir as pegadas de Eisenstein.
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Fig. 15 - Fotogramas de Divisadero 77
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Eram cerca das 12h quando se dá o reencontro - terá Carasco alucinado, como
Norbert sob o sol do meio-dia de Pompeia? -, quando um conjunto de mulheres começa
a chegar à estação de comboio e, entre elas, uma Gradiva232. Em Divisadero 77 há, a par
de Gradiva, uma enorme persistência em focar os pés, observá-los, dá-los a ver, bem
como a rocha-parede-pedra-mineral, sendo que essas imagens não sugerem apenas a
travessia daquelas mulheres, mas também e sobretudo a travessia de Carasco, como se a
própria intuísse e encontrasse no movimento que filmava a forma ou espelho do seu
próprio movimento de travessia. Neste caso - ao contrário de Gradiva que era um filme
“inteiramente maquinado pelo artifício da técnica” -, os enquadramentos, movimentos de
câmara, tempos de tomas e trajectos foram inteiramente determinados pelos passos das
mulheres ráramuri: “o tempo cinematográfico não é senão o do registo do evento do
passo, a fenda da espera imóvel” (Carasco, 1978, p.2).
Na repetição dos elementos - a marcha, Gradiva caminhando, a rocha/pedra - as
Gradivas de Carasco (de Gradiva a Tutuguri) diferem, como não podia deixar de suceder
quando falamos de repetição. Por um lado, o ambiente controlado de Pompeia, por outro
o inesperado da Serra Tarahumara. Em Pompeia, Gradiva caminha só, um lagarto
imiscui-se na primeira parte, mas é expulso da imagem, quase é pisado, a sua presença
mal é notada. Já em Divisadero 77, Tarahumaras 78 e Tarahumaras 79 não existe uma
só Gradiva, mas muitas Gradivas - já não apenas humanas ou minerais, mas também
animais e crianças (figura 15)233. Estas Gradivas estão num domínio que Carasco quer
tocar, contactar, e o seu veículo, o seu meio para transitar até esse domínio é o gesto pura medialidade (Agamben, 2000) - de filmar, o cinema. Este domínio é o da “paisagemmatéria” (paysage-matière), o da conexão entre pessoas, o mundo e o cinema (Carasco,
2014).
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Carasco descreve essas mulheres como vestindo várias saias sobrepostas, sandálias de atacadores
brancos e estreitos que sobem às pernas, e com tornozelos delicados. Gradiva de Divisadero foi descrita
como bela e como trazendo alguns colares grosseiros e bonecos velhos; será pobre, sem dúvida, de má
dentição, de maçãs do rosto proeminentes, “aparência de ave aquática, com pernas longas”.
233

Um cão aparece no campo de visão de Carasco, como outros aparecerão imiscuindo-se no caminhar de
quem realmente lhe interessa, as Gradivas. Não obstante, cada cão é um cão singular e só a tendência em
os agrupar sob a designação “animal” o torna um grupo inteiro e apaga essa singularidade. O olhar de
Carasco toca indiferentemente a criança e o cão - e em nenhum momento se sente vista por eles -, como se
fossem apenas ruídos na marcha que quer filmar. São perturbações nas imagens. O animal não é o “passado”
do andar humano, por caminhar a 4 patas e a criança também não é um estado anterior de caminhada, antes
do equilíbrio adulto, da estabilização. Ambos são singularidades cuja travessia passa quase indiferente pela
câmara de Carasco.
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Também o som é substancialmente diferente. Os sons da flauta e de gravações,
em Gradiva, dão lugar, em Divisadero 77, ao violino (referido como violino de Clemente)
e os tambores ráramuri. O som do violino é repetido em loop e perpassa quase todo o
filme, apenas entrecruzado com o som acelerado de tambores, por momentos. O mais
significativo é a presença da voz, da palavra. Aqui, ao contrário de Gradiva, a imagem é
acompanhada da palavra - falada e escrita. Hébraud lê o texto que Carasco escreve a
propósito da segunda viagem ao México, da sua chegada a Divisadero, da sua procura de
Gradiva e o seu encontro com um povo. Também aparecem pela primeira vez pés
masculinos, alguns calçados.
O primeiro plano de Divisadero 77 é a pedra, como em Gradiva, mas rapidamente
abre e mostra uma mulher sentada, ainda sem rosto, depois outra mulher de corpo inteiro
e rosto visível. As paredes rochosas, montanhosas, o chão de pedras, as rochas que se
elevam do chão continuam a ser fundamentais, mas já não são apenas uma superfície que
os pés tocam (e que são tocados pela rocha), são superfícies onde Gradivas se sentam, se
encostam, permanecem. Em Tarahumaras 78, vemos ráramuris sentados nas rochas e
sabemos que ali permanecem bastante tempo (imagem 16). A imagem recorda um filme
do realizador boliviano Jorge Sanjinés, Yawar Mallku/ La Sangre del Condor, de 1969.
Perante a imagem de um aimará sentado lá longe, no cimo da montanha, um estrangeiro
pergunta “o que faz ele ali?”, obtendo a seguinte resposta: “ele está a encher-se de luz”.
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Fig. 16 - Fotogramas Tarahumaras 78
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A questão da luz/obscuridade (do Sol) está também bastante presente em
Tutuguri, desde logo por fazer referência ao “rito do sol negro”. Tutuguri é o nome de um
texto de Antonin Artaud cujos fragmentos Carasco lê em voz off em Tutuguri Tarahumaras 79 e que é, segundo Carasco, a “ideia do filme” e o que permite “traçar o
plano de imanência” e “criar correlativamente o seu plano de composição
cinematográfica” (Carasco, 2002). Mas Tutuguri, o rito do sol negro é também um
poema. Num como noutro, perpassam motivos de, desde logo, um sol negro, cruzes, o
número seis, mais raramente um 7º elemento, um cavalo, a morte do sol que jamais
voltará. Este sol do Tutuguri é um sol nocturno, um sol que solicita a noite para poder
brilhar (o ritual faz-se de noite). Atentemos no seguinte fragmento do poema:
(…)
Le Rite est que le nouveau soleil passe par sept points
avant d'éclater à l'orifice de la terre.
Et il y a six hommes,
un pour chaque soleil,
et un septième homme
qui est le soleil tout
cru
habillé de noir et de chair rouge.
Or, ce septième homme
est un cheval,
un cheval avec un homme qui le mène.
Mais c'est le cheval
qui est le soleil
et non l’homme.
(…)

O rito do Tutuguri consiste, então, na passagem nocturna do sol por sete pontos,
até estalar no orifício da terra, diz o poema. Mas o sol afinal são seis que afinal são um
sétimo homem que afinal monta um cavalo que afinal é o sol. Como no poema - porque
o poema é “o círculo onde a ave da realidade fica presa”, diria Sophia de Mello Breyner
-, ou como no cinema, o filme de Carasco desenha um círculo onde, nos Andes como na
Serra Tarahumara, se sobe e se permanece na rocha, e cada um é abertura ao sol que vai
passar antes de eclodir na terra; e cada um é aquele que se crê ser o sol; e cada um é o
cavalo; e cada um é o próprio orifício da terra onde o sol vai estalar. Um orifício é uma
superfície que acolhe um vazio. Encher-se de luz, no cimo da montanha, implica um
espaço para preencher, um espaço vazio que é abertura ao que vem, numa atitude que não
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é passiva, mas que questiona precisamente essa divisão fictícia entre a actividade e a
passividade. Convoco de novo Heidegger (2001) e o pensamento meditativo. Não sei se
o que acontece no cimo da rocha ou da montanha tem que ver com o pensamento, mas
terá que ver com uma atitude de nos mantermos abertos ao sentido oculto do mundo e à
aceitação serena do inconciliável - a luz e a obscuridade, o animal, o humano, o mineral,
o inumano, o cimo e o baixo, a vertigem e o voo.
Trata-se de deixar-se abandonar à “dimensão não objetivável da existência, ao que
não é meramente humano, não dominável pelo cálculo” (Idem, p.171). O que se aguarda,
continua Heidegger, é aquilo que é mais originário, anterior ao horizonte. Também
Artaud fala em Tutuguri da espera, do tempo oco: “sempre introdução do nada, / sempre
introdução do nada: / este tempo oco, / um tempo oco” (Artaud, 2004, p.358). Vazio,
nada, oco, orifício aparecem como sinónimos de abertura ao contacto com o ritmo vital,
experiência da travessia. Humanos e não humanos, natureza e deuses, animais e astros…
o que acontece no cimo da montanha e no gesto de filmá-lo é a certeza de uma conaturalidade do humano com a natureza, o abalo da experiência estética de uma natureza
- pacha - que está viva, que respira, cria e age; uma natureza que afecta e se deixa afectar.
Trata-se, pois, da experiência de uma correspondência profunda entre todos os elementos
do cosmos, cujas diferenças são “reabsorvidas na circularidade de um mundo sem história
e sem diferenças”, em que o humano se confunde inteiramente com as coisas, para voltar
a Dufrenne (Cf. Pita, 1997, p.305). Os filmes de Carasco expressam “qualquer coisa de
comum que o mundo diz através de objectos diferentes” (Ibidem).
Este mundo sem história e sem diferenças a que se refere Dufrenne é um tempo
original, o tempo atemporal ou o tempo imemorial do ritmo vital. No cimo da montanha
como metáfora da experiência estética da natureza, estamos fora de um tempo (e de um
espaço) determinado(s), somos projectados para um tempo “mais original”, como refere
Agamben (2015, p.162), um tempo dos deuses e da dimensão primordial da criação que
são próprios dos rituais, mas também da arte. Esta é a experiência do êxtase, da ekstasis,
estar fora. A travessia, o contacto com o ritmo vital, é o gesto de detenção do tempo cuja
presença se intensifica e se oculta no mesmo movimento: “é o êxtase original que abre ao
humano o espaço do seu mundo” (Idem, p.163) e é nessa abertura, no padecer dessa
abertura que está a possibilidade da liberdade, da poiesis, criação. É também por este
motivo que a travessia e o contacto com o ritmo vital são sempre do domínio da ética.
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Este Divisadero 77 (que literalmente significa lugar alto) permite uma amplitude
da visão que Gradiva não permitia - já vemos mais, vemos grupos, movimentos que vão
além do passo, vemos rostos, costas; e, ainda assim, a maioria das imagens continua a
preferir a proximidade com o chão (que o torna mais presente, mas também ao céu, por
contraste). Dificilmente as imagens estão ao “nível dos olhos”. Este ângulo da câmara,
esta inclinação, reforça a presença da terra e a presença do céu e, pelo reforço dessa
dualidade separada, enfatiza o que está entre: a travessia. Com Gradiva a travessia
começou e com Divisadero 77 já os deuses são tocados, estão nos passos de uma criança,
nas cores das roupas, nas pernas delgadas ou nas saias sobrepostas. Divisadero 77 é uma
variação sobre o mesmo, em cores diferentes, em velocidades múltiplas, em géneros
diferentes, em idades variáveis, em terrenos acidentados, em montanhas e vias de
comboio, mas variações sobre o mesmo gesto, aquele que retorna obsessivamente, que
sobrevive e atravessa os tempos.
Neste como noutros filmes de Carasco, o cinema parece sugerir essa pegada - a
mão na pedra, o pé na pedra - que regista a travessia e o contacto com o ritmo vital. Ao
mesmo tempo, o filme é atravessado e atravessa quem o experiencia; através dele, com
ele, também quem o vê inicia a sua travessia (o seu ser atravessado), em direcção ao
contacto com o ritmo vital. A travessia que vemos, ouvimos é a travessia que também
fazemos (tocamos-somos tocados).

*

De Jensen a Freud a Carasco, de Warburg a Didi-Huberman a Agamben, Gradiva
é o nome das possíveis incarnações da figura da ninfa, um indiscernível entre originário
e repetição, de forma e de matéria. A ninfa Gradiva, porquanto é a materialidade concreta
do imemorial, é a “heroína impessoal do Nachleben” (Didi-Huberman, 2002). Esta
heroína, ou “deusa pagã no exílio” (Agamben, 2010), desmultiplica-se em várias,
inquieta, atrai, desperta estranheza e dá-nos a ver “as semelhanças de fundo, onde todos
os tempos, de repente se põem a dançar juntos” (Didi-Huberman, 2002, p.11). Estamos
no umbral do presente da imagem, da sua configuração momentânea, e do imemorial que
ela ao mesmo tempo carrega. O arcaico é trazido ao presente, transfigurado. A ninfa é a
forma momentânea do que flui, observada no momento da sua formação. Ela é, desde
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logo, ritmo. Em diferentes momentos e segundo diferentes olhares, ela toma forma, mas
sempre sob a mesma insígnia do fascínio, da “memória e desejo reunidos na mesma
aparição” (Didi-Huberman, 2002, p.8).
Carasco “delira o mundo” como Norbert delirou Gradiva. Para Norbert, Gradiva
resulta ser um delírio a partir de uma impressão deixada pela sua vizinha e amiga de
infância Zoé, uma impressão que tanto é lembrada porque não desaparece nunca, como
ao mesmo tempo é esquecida, na medida em que não se acede a essa memória
inteiramente, como é próprio do reprimido. O delírio é, precisamente, o reprimido que
procura chegar à consciência, mas que nunca regressa intacto, na medida em que quando
consegue chegar à consciência, recai sobre um substituto desfigurado do verdadeiro
reprimido (Freud, 1992). Para Carasco, não se trata de delirar Gradiva, mas com Gradiva
delirar o mundo inteiro, o seu reprimido, as suas origens. A Gradiva de Carasco, que será
depois a Gradiva Tarahumara, é a deformação de um reprimido que encontra forma de se
insinuar no presente das imagens. Esse reprimido diz respeito ao êxtase da travessia ritual
de mundos e ao contacto com o ritmo vital, próprias das cerimónias xamânicas. As
Gradivas de Carasco são também um sintoma colectivo e não apenas pessoal, elas são o
movimento expressivo de uma imagem do passado e o resultado do seu impacto.
Como refere Freud, o delírio resolve-se quando a perturbação é reconduzida à sua
origem, quando os sintomas são solucionados e limpos mediante uma nova tempestade
dessas mesmas paixões. A busca do contacto com o ritmo vital, do atravessamento de
mundos, do êxtase, é a tempestade que Carasco procura reviver (por sua parte) e dar a
viver (ao espectador). Carasco segue o passo de Gradiva e, filmando-o atravessa - estados,
mundos - e, atravessando, convoca o espectador a essa travessia. É a travessia até
Pompeia (de Norbert e mais tarde de Carasco) que permite contactar com as origens do
reprimido - o ritmo vital - e recordar, sendo que os sonhos, as visões, a obsessão com
Gradiva eram gestos que procuravam o resgate desse contacto com o ritmo vital, o
“reviver a tempestade das mesmas paixões” - o êxtase original que abre ao humano o
espaço do seu mundo, na medida em que contacta com outros mundos -, através do gesto
da travessia que habilita e transmite o pathos. É aí que está a possibilidade da liberdade,
da poiesis, da criação, e é também por esse motivo que a travessia e o contacto com o
ritmo vital são sempre do domínio da ética.
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12. A pegada de Chantal Akerman
12.1. Histoires d’Amérique /Jeanne Dielman: a narração e a repetição como ritual

Desde um barco, qual canoa do conto A terceira margem a que aludi
anteriormente (Secção III), filmando os enormes edifícios da ilha de Manhattan,
atravessando desde aí até destino desconhecido (ou em sentido inverso até Manhattan),
Chantal Akerman narra uma história do judaísmo hassídico que lhe foi contada por
Colette Brunschwig que, por sua vez, conheceu nas conferências filosóficas de Emmanuel
Lévinas. Reza assim a história com que Akerman começa o seu filme Histoires
d’Amérique (1989):
Um rabino atravessava todos os dias uma aldeia para ir à floresta, e aí,
sempre ao pé da mesma árvore, ele rezava. E Deus ouvia-o. O seu filho
também atravessava a aldeia para ir à floresta, mas ele já não sabia onde
ficava a árvore. Então ele rezava em qualquer lugar da floresta. E Deus
ouvia-o. O neto já não sabia onde ficava nem a árvore nem a floresta.
Então, ele rezava na aldeia. E Deus ouvia-o. O bisneto não sabia onde
ficava a árvore, a floresta, nem mesmo a aldeia, mas ainda conhecia as
palavras da oração. Então, ele rezava em sua casa. E Deus ouvia-o. O
tataraneto já não sabia onde ficava a árvore, a floresta, a aldeia, e já nem
as palavras da oração ele sabia. Mas ele ainda conhecia a história,
contava-a a seus filhos. E Deus ouvia-o. (Coureau, 2010, p.76-77)

Em travelling, desta feita marítimo, olhando a modernidade de frente simbolizada nos arranha céus de Nova Iorque -, Akerman fala de travessias: a do rabino,
a do filho, mas também de todos aqueles que contam as histórias sem saírem de casa, pois
a travessia estará no gesto de contar, de recontar (figura 17). E fala de travessias enquanto,
dentro de um barco, faz a travessia do rio, a travessia da palavra contada e a travessia de
tempos já esquecidos, imemoriais. Akerman também já não sabe mais onde fica a árvore,
a floresta, a aldeia ou as palavras da oração nem mesmo tem filhos a quem contá-la, mas
conta-a a nós, e nesse contar não sabemos se há um deus que a ouça, mas sabemos que
ouve Akerman a um deus, transformando o que ouve em imagem, sendo essa mesma
imagem uma oração à memória e ao esquecimento.
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Diz Akerman que a sua história está cheia de buracos, de espaços em branco (de
pontos em branco, como no Hand Movie de Rainer? como a caverna de Pech Merle?)234.
No caso de Akerman, a travessia é também exílio e é também peregrinação e Histoires
d’Amérique é exemplo disso, na medida em que conta as histórias de várias gerações de
imigrantes judeus polacos, nos Estados Unidos da América. “Um pobre também tem
direito a sentar-se”, diz uma das personagens de Histoires d’Amérique, mas Akerman
coloca quase todas as personagens a narrar a sua história de pé, só mais tarde começa a
aparecer a possibilidade de se sentarem. O filme termina com mais uma fábula contada
por um homem sentado, mas que ao terminar se levanta e sai de campo. Tal como em
D’Est, como veremos, está constantemente presente a sensação de iminência da partida e
a instabilidade da chegada - o estar de pé, sempre a ponto de caminhar, de ir-se. São
histórias de migrações, de travessias que nunca se instalam na certeza da permanência.
Estão ainda a chegar, apesar dos anos que passaram desde que ali chegaram. Continuam,
por isso, a chegar, mas não sem a hipótese, sempre presente, do regresso (onde
regressarão?).

234

Parafraseando Warburg, Didi-Huberman (2002) refere que a história fabrica as suas próprias lacunas,
os seus espaços em branco. A história das imagens vive ao ritmo do recalcamento, do reprimido, e do
retorno do reprimido (p.129).
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Fig. 17 - Fotogramas de Histoires d’Amérique

O homem que conta a fábula final é também aquele que fala expressamente do
regresso a Varsóvia. O homem vai perguntando qual o caminho de regresso, mas cada
resposta que lhe dão é diferente. Persiste a memória de um lugar a que se pondera voltar,
mas cujos caminhos se foram apagando, como as migalhas foram sido comidas pelos
pássaros, na história infantil. É tão difícil voltar que o homem decide que é mais fácil
ficar. A história contada no final, pelo homem que já não sabe como voltar e se resigna a
ficar, é a chave de ouro de um poema visual à memória e ao esquecimento, tal como já
tinha sido a fábula de abertura. A história relata a visita de um homem ao talho e os seus
múltiplos pedidos de bons cortes de carne ou de partes nobres de diferentes animais, luxos
que o talhante ia dizendo, um a um, que não tinha como satisfazer. O homem desiste e o
talhante ri da falta de noção, que o cliente tem, dos tempos de penúria que se viviam, sem
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deixar de sublinhar: “É um louco! Ah, mas como se lembra!”. A história inicial como a
final surgem ambas como orações ao tempo, à memória e ao esquecimento. A referência
às orações e à influência da religião judaica aparecem noutros contextos que não apenas
Histoires d’Amérique. Referindo-se aos monólogos de Les rendez-vous de Anna diz
Akerman que o facto de ter frequentado uma escola judia durante a infância influenciou
parte dos seus diálogos ou a “música” dos monólogos. Sublinha esse facto afirmando que
os ritmos nos monólogos são para mim o eco da escuta que eu tive de
conversações na minha família judia, onde aquilo que é dito (…) não é
o mais importante, onde o que conta é a melodia, qualquer coisa que
tem a ver com sem dúvida com a oração, mas também com o prazer da
palavra no ritmo (Cit. por Mowat, 2015, p.58-59)

A narração é assim ainda mais uma forma de oração, na parábola que Akerman
conta na abertura de Histoires d’Amérique, mas também no canto das palavras, na música
que delas emana. Este filme - o seu cinema - é uma forma de narração, pelo que será
também uma forma de oração, de entrada em contacto com Deus, nome do
incomensurável e do inominável (que na linguagem xamânica talvez fosse o mundo dos
espíritos). A imagem inicial ondula ao ritmo do barco, mas não se ouve qualquer ruído
mecânico. A ausência desse som desconecta-nos, de algum modo, do próprio barco. A
ondulação pode agoniar, pode adormecer, pode parecer a “flutuação mesma do tempo
numa zona de incerteza entre épocas” (Coureau, 2010, p.76), mas também pode sinalizar,
no cinema, a passagem para um espaço onírico. Esta ondulação e a fábula inicial parecem
conduzir-nos a um estado de pré-adormecimento, novamente de limiar, antes do sonho.
Algo há na filmografia de Akerman que conduz progressivamente a esse sono, ao
contrário da excitação normalmente estimulada nos espectadores. Ao ver alguns dos seus
filmes, especialmente Jeanne Dielman - 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles235 e
Toute une Nuit adormeci. O sono não tem que ver com aborrecimento, são dois dos meus
filmes de eleição, terá que ver com a sinalização de algo indefinível e difícil de
descortinar. De que me adormece Akerman? Que toca com os seus filmes que tocamos
ao vê-los, cuja proximidade perturba de tal modo que nos deixa no limiar do sono? Que
sinaliza o sono, nos filmes de Akerman? A sua experiência, primeiro com Jeanne
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Doravante Jeanne Dielman.
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Dielman, depois com Toute une nuit, constituiu para mim uma forte disrupção rítmica236.
Não estava acostumada a ter sono durante um filme e muito menos a não conseguir resistir
a adormecer durante o filme. Algo ali se movia que entrava em choque com os meus
ritmos cíclicos usuais e impunha uma desaceleração tal que a resposta possível era apenas
dormir (e não sem luta).
Não se tratava de um sono que vem do aborrecimento, não era possível que fosse
isso. Do que Jameson (1988) diz do aborrecimento (abordado na secção I), talvez
possamos fazer um desvio e associá-lo ao sono. Se o aborrecimento, para o autor, é um
sintoma de que algo foi reprimido, não podemos dizer o mesmo do sono? Quando um
assunto se torna demasiado pesado e difícil de pensar, o sono é uma resposta psicológica
comum, diria um psicanalista. Nesse sentido, o sono pode marcar o lugar onde algo está
enterrado e que insiste constantemente passar a barreira da censura, assediando a
consciência. Como Freud afirmava, a propósito de Gradiva, o reprimido vive de duas
formas antagónicas que tanto procuram conservar como tornar inacessível o reprimido,
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Toute une nuit (1982) passa-se durante uma única noite calorosa de Verão, na cidade de Bruxelas, em
que assistimos a um “ballet cinematográfico”, como caracteriza Darlene Pursley (2005), de encontros e
desencontros entre cerca de 80 personagens, quase todas elementos de um casal. O que partilham estes
casais é o mesmo tempo e a mesma geografia, o mesmo motivo para os seus movimentos (atracção e
repulsa), mas as suas histórias não se cruzam. Desses encontros, vemos apenas instantes, fragmentos
subtraídos a um encadeamento narrativo, mas reinseridos numa cadeia de gestos coreografados comuns.
Os sentidos de Toute une nuit não emergem apenas da montagem das imagens, da repetição de motivos
sonoros, da cadência dos passos na noite de Bruxelas, da repetição de frases, dos padrões imagéticos e
sonoros, do aborrecimento que sentimos pela extensão do filme e que percebemos nas caras de algumas
das personagens, a velocidade lenta, os planos fixos, mas sobretudo do movimento dos corpos, da sua
tensão muscular, do carregar da narrativa às costas, nos pés, nos abraços e das relações destes elementos.
Neste contexto, a dança e a coreografia surgem não apenas como conteúdo (há momentos de dança entre
casais), mas como própria forma do movimento. O corpo assume uma densidade e tensão muscular próxima
do corpo do bailarino. Curiosamente, o visionamento de filmes de Akerman é uma das ferramentas
pedagógicas usadas como técnica de treino de actores, por Antónia Fernandez, directora do Estúdio Teatral
Vivarta (um agrupamento teatral cubano). Não será também coincidência que Akerman tenha trabalhado
com Pina Bausch, para a realização do documentário Un jour Pina m’a demmandé (1983), estreado no ano
seguinte à realização de Toute une nuit. O conceito de amor subjacente aos movimentos dos actoresbailarinos emana dos seus gestos, onde predomina o abraço como forma máxima do encontro e a espera
como a sua possibilidade. Várias facetas de um mesmo objecto “o amor” vão aparecendo da coreografia
dos actores-bailarinos: a espera, a acumulação de tensão, o encontro no abraço e na dança; a expectativa e
a decepção, o abandono e a cumplicidade, o encontro adolescente e o amor maduro que quer dançar, a
traição, o medo, o calor. Estes, como outros motivos, aparecem e desaparecem, vão-se metamorfoseando,
adquirindo diferentes configurações provisórias, para logo desaparecerem e reaparecerem noutra forma. Há
uma tensão dialéctica constante entre o exterior (ruas, praças, entradas de casas) e o interior (casas, cafés e
táxis), cujos ritmos se encontram nos corpos daquelas personagens. O interior está sempre a ser invadido
pelo som do trânsito, pelo calor que vem de fora, pelas pessoas que aí entram, e o exterior sempre disponível
para ser atravessado por quem anda de interior em exterior em interior. Há portas constantemente a serem
abertas - para deixar entrar, para deixar sair. Os encontros raramente se fazem a mais que duas pessoas,
acentuado o duo como forma de relacionamento. Em Toute une nuit o encontro com o outro, o abraço, são
as moradas das personagens, colocando a questão de hospitalidade em jogo. As imagens dos casais que se
afastam e se misturam com a total obscuridade (já de si bastante presente durante todo o filme) anunciam
um motivo que persiste nas obras de Akerman, como veremos, o da desaparição.
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ainda que este sempre encontre forma de se insinuar, com uma regularidade quase com
força de lei. O sono parece ser, neste seguimento, sintoma do reprimido.
O que se abre das imagens quando fechamos os olhos? A pergunta é de DidiHuberman (2002, p.139), acrescentando que fechar os olhos talvez seja a maneira de
permitir o retorno das sobrevivências - do reprimido -, momento em que deixamos de
procurar e passamos a ser procurados pelas imagens? Que tempestade de emoções ali
revivemos? Que dimensão patética é de tal modo forte que a saída é o sono? Seguindo
Jonathan Crary (2013), o desenvolvimento do capitalismo e da vida ininterrupta (24h por
dia, sete dias por semana, como sugere o título do seu livro 24/7) é inseparável das
transformações das configurações do sono, existindo um controlo sobre ele. Trata-se de
não deixar dormir, de estimular e impor uma superactividade produtiva e consumidora se dorme não produz nem consome - e se algum adormecimento é desejável, é o
metafórico. Neste seguimento, adormecer/ser possível adormecer poderá será algo que
resiste, que tem poder crítico? Parte desse estado de sono/adormecimento deve-se aos
elementos repetitivos237, mas também à duração dos planos, ao vazio que acolhem, aos
“espaços em branco” que deixam e estimulam uma atitude de divagação e de sono, que
transportam para espaços e tempos múltiplos, talvez para o tempo “antes do tempo”. Os
planos de longa duração surgem como “um portal que permite que fantasmas do passado
entrem e reencantem [reenchant] o presente” (Koepnick, 2017, p.46) ou, na senda do que
venho desenvolvendo, sejam uma das formas de travessia de mundos e de contacto com
o ritmo vital. Os planos longos, como o travelling, são um “aberto” à travessia,
convocando uma respiração específica que propicia a entrada num vazio sereno, pura
abertura aos mundos outros e ao contacto com o ritmo vital.
Entendo que a repetição dos gestos, os movimentos de travelling constantes, os
planos longos e lentos, bem como uma certa fixação (como se tratasse de um olhar fixo
que não desvia nunca o olhar), como resquícios da memória (imemorial) ritual de contacto
com o ritmo vital. Nessas repetições238, Akerman parece insistir em descolar o gesto do
seu fundo, como se procurasse lembrar-se do seu sentido, como sintoma à procura de
romper a censura e chegar à consciência, encontrar-lhe de novo o contexto, separá-lo do
Gestos repetitivos acompanhados de movimentos silenciosos da câmara parecem surgir como “gestos
reiterativos”, de algum modo relacionados com a memória das atrocidades do Holocausto (Cf. Mowat,
2015, p.58).
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E sabendo que a repetição é, para Akerman, um instrumento privilegiado para criar significado e
imprimir o ritmo ao filme, como afirma Margulies (2003).
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“fundo” para perceber ambos (os gestos, o fundo dos gestos). Bisson (2011) ressalva que
“continuamos a viver dos hábitos rítmicos muito depois de desaparecido o contexto em
que foram contraídos. A nossa vida pulsional oscila entre a tensão projectiva e a
compulsão da repetição que impede o relaxamento, naquilo que Freud chama de ‘ritmohesitação’ dolorosa”. As “liturgias” de Akerman apontam não para um mero ritual, mas
para “uma perda do ritual”, como esclarece a própria Akerman a propósito de Jeanne
Dielman: “ninguém se dá conta que este é um filme sobre a perda, a nostalgia do ritual
perdido” (Cit. por Mowat, 2015, p.60). Os gestos repetitivos são, portanto, um ritual de
perda, mas sobretudo a perda do ritual, que Akerman associa ao ritual judaico, mas que
entendo como resquícios da gestualidade ritualística que permitiu o contacto com o ritmo
vital, agora descolados do seu contexto aparecem como repetições compulsivas à procura
de si mesmas.
Nos filmes de Akerman há sempre algo a ponto de desaparecer, e há sempre algo
a ponto de ser encontrado e aparecer. A filmografia aparece entre esta tensão dialéctica
que nunca se resolve, e por isso continua repetindo. Este duplo movimento antagónico
encontra expressão nas localizações e temporalidades cruzadas. Akerman remete várias
vezes para um lugar onde não está, para uma temporalidade indefinida que escapa.
Barbara Mowat, na sua tese de doutoramento Gesture and the cinéasteAkerman/Agamben, Varda/Warburg (2015) faz uma análise dos deícticos239 da
filmografia de Akerman identificando que a palavra que remete para o presente (que
permite identificar o presente temporal e espacial) - “ici”/ “aqui/cá” - é sempre deslocada
temporal ou espacialmente, nunca fazendo referência à localização a que de facto se
refere. Nos filmes de Akerman, “ici” raramente existe como espaço definido e
identificável, sendo entrecruzado com referências espaciais ou temporais dissonantes do
tempo e do lugar de enunciação. Estes constantes deslocamentos espácio-temporais criam
uma temporalidade e espacialidade outra que não é a mistura de lá e cá - aqui, não implica
uma ubiquidade (um “ici et ailleurs” como em Jean-Luc Godard), mas sim um terceiro
terreno, uma terceira morada que se habita (Mowat, 2015, p.74). Essa localização
deslocalizada pode ser nomeada a partir de “ailleurs”/ algures.
Ocorre um deslocamento espacial e temporal, mas também do próprio sujeito de
enunciação, revela a análise de Mowat, cujo ponto de referência e de partida é sempre
este terceiro espaço “ailleurs”. A análise que a autora faz dos deícticos “là”, “là-bás” e
239

Fazem referência à situação, ao contexto e aos interlocutores da enunciação (ex: aqui, aquele, etc.).
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“ça”, recorrentes nos filmes e nos escritos de Akerman, permitem a Mowat identificar
uma preocupação de Akerman pelo ressassement240 e pelo “rien”/ nada das memórias
impronunciáveis. Esta conclusão advém de três nós: 1) da identificação de uma
proximidade deslocada do “là”, um placeholder linguístico do nada, e espaço da
sobrevivência que desestabiliza o centro deíctico; 2) da medialidade de “là-bas” também
placeholder do nada que mantém os seus sujeitos em suspensão; e por fim, 3) da
manutenção da distância do deíctico “ça” que através de processos de expulsão e
evacuação excede os seus limites como placeholder linguístico, para se tornar tanto em
“nada” como em “tudo” (Idem, p.125)
As conclusões desta análise linguística, a meu ver, estão também presentes no
texto mudo das imagens. Em Jeanne Dielman, por exemplo, o “aqui” da protagonista,
apesar de materialmente concreto, detalhado, ancorado e capturado num quotidiano
aparentemente inultrapassável, está constantemente a ser insinuado com um “fora” que
não está ali. O olhar tantas vezes baixo, perdido, pensativo sublinha esse deslocamento
temporal e espacial. Apesar de capturada no quotidiano, Jeanne Dielman está com “a
cabeça fora dali”, e este fora é tanto espacial como temporal. Em Toute une Nuit, o
movimento é outro. O “ici” é diluído pela pulverização dos lugares, dos encontros, dos
momentos sempre fugazes, apesar da lentidão da filmagem desses momentos, da sua
eternidade concentrada. O intuito maior de Akerman era dar, com Jeanne Dielman, uma
visão cinematográfica dos gestos que ali aparecem241, gestos que viu, desde criança, as
mulheres da sua família fazerem, conta em entrevista242. Eram gestos que caracterizavam
o estilo de vida de uma família da Europa de Leste, esse território a que volta em D’Est,
como veremos. Fica assim sublinhado um dos arcos narrativos e gestuais do trabalho de
Akerman, relativo à memória e desaparição, à perda dos gestos e ao ritual - o cinema -
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Em português não existe uma palavra única para dar conta do sentido de ressassement. Dependendo do
contexto, pode significar relembrar, matutar, remoer, desenterrar, etc. Em qualquer caso, faz referência a
repetição (de memórias, de argumentos, de momentos, de ideias ou sentimentos).
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Aparecem, mas que estão igualmente em vias de desaparecer. Como referia Agamben na sua visão do
cinema como sendo essencialmente feito de gestos, mais do que imagens, o objectivo de filmar é fixar e
resgatar os gestos perdidos da burguesia e regular os movimentos que se tornaram desregulados com a
modernidade capitalista. Recordemos que Berman (1988) se referia à modernidade como o processo de
criação de um espaço a que se possa chamar de casa e sentir como tal, num mundo em expansão e rápida
transformação. A procura de “uma casa que seja sua” não podia ser mais evidente do que no filme Jeanne
Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, cujo título é, precisamente uma morada (dupla porque é
o nome como morada e a morada como espaço que se habita).
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Entrevista concedida a Criterion Collection, em 2009, [Em linha] https://bit.ly/36OGlfT (Última consulta a 2

de Abril de 2020).
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que procura resgatá-los. O gesto que se reitera, face à memória e à desaparição, não é
apenas o de Jeanne Dielman ou dos habitantes da União Soviética dissolvendo-se. O
gesto que se reitera é o de filmar. Num como noutro caso, a diferença que traz a repetição
é, seguindo Agamben, o retorno da possibilidade do que já passou (Agamben cit. por
Mowat, 2015, p.126). Ampliando esta leitura, talvez possamos acrescentar que o que já
passou, passou numa temporalidade “antes do tempo”.
Tais gestos - limpar, cozinhar, lavar, engraxar, arranjar, ordenar, etc., mas também
comprar - são gestos que tendemos a não conseguir ver ou que são invisibilizados. O
objectivo de Akerman era dar a vê-los e para isso necessitava de uma actriz em que essa
gestualidade aparecesse como dissonante, inesperada, deslocada. Uma “dama” a
descascar batatas torna o acto de descascar mais visível - este era o raciocínio de Akerman
que a levou a escolher Delphine Seyrig para o papel de protagonista de um filme feito por
uma equipa de 80% de mulheres. Vejo nesta ideia e nesta acção de Akerman a intenção
e a procura activa de descolar o gesto do seu fundo e mostrá-lo na sua pura medialidade
(Agamben, 2000). Depois da morte do seu avô, quando Akerman tinha oito anos, os seus
pais deixaram de fazer os rituais judaicos que sempre faziam na casa partilhada pelos
quatro. De algum modo, os gestos quotidianos da mãe (lavar, limpar, cozinhar…) vieram
substituir a ritualidade perdida, entende Akerman. Daí advém um certo apaziguamento
que se procura e afirma em cada gesto, em cada movimento controlado de um programa
de repetições mais amplo que cria a ilusão de controlo do tempo. Se tudo está preenchido,
não há lugar para o vazio fértil de ideias, ansiedades, medos, projecções, recordações…
Tudo deve estar preenchido ao milímetro para evitar o vazio, que evita a catástrofe, no
sentido do que nos atinge, diz Akerman. É por isso que quando Jeanne Dielman tem uma
hora extra e se senta no sofá a pensar, pressentimos que algo vai suceder e que só pode
ser, nas palavras de Akerman, uma “tragédia grega”. O que nos dá essa sensação? Nada,
quase nada, responde Akerman, sabendo que o vazio é a abertura ao todo.
Seguindo a análise deíctica de Mowat, o referente linguístico para a perda do ritual
e ritual da perda seria “là-bas”. “Là-bas” é como Akerman se refere à Europa de Leste,
nas suas notas de intenções sobre o filme D’Est (Cf. Mowat, 2015, p.87): “eu sempre quis
fazer um filme lá porque me atrai [m’attire]. Atrai-me há muito tempo e terrivelmente”.
Os usos de “là-bás” são múltiplos, mas quase sempre remetem para o lugar da desaparição
e da perda: “para onde quer que olhemos, là-bas incorre numa vasta erradicação da
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vida”243 (Ibidem). Texto da imagem e texto linguístico unem-se, assim, num significado
partilhado que atrás identifiquei: a sensação de limiar, da iminência da partida, que se
instala desde o início em D’Est e em Jeanne Dielman. Esta partida é espacial, temporal,
física e, ao mesmo tempo, ultrapassa qualquer uma destas esferas, na medida em que a
partida é também para um lugar a que nunca se chegará, porquanto se está sempre a
chegar, a atravessar e a ser atravessado. Là-bas surge como a pura medialidade, o espaço
“entre” da travessia, a terceira margem. Neste sentido, talvez o gesto não comunique
apenas a sua comunicabilidade, isto é não comunique nada ou apenas o ser-na-linguagem,
como sugere Agamben (2000), mas antes o que o gesto comunica é o nada em si, o vazio
do espaço “entre” que caracteriza a travessia - um vazio de representação fértil, onde
chegamos por via de uma coreografia de gestos: o gesto de respirar e de abalar,
atravessando assim e contactando com o ritmo vital.

12.2. D’Est: a deusa revela-se no seu caminhar

De noite, um parque de estacionamento vazio e o ruído dos automóveis que nunca
vemos. Depois, já de dia, uma janela aberta para as árvores e para alguns carros que
passam velozes, de tempos a tempos, e uma música de fundo. São os primeiros planos do
filme D’Est, de Chantal Akerman, filmado entre 1992 e início de 1993, de Berlim a
Moscovo, no ano e meio que se segue à dissolução da União Soviética. D’Est foi filmado
em 16mm para a televisão, mais tarde foi trabalhado ao nível da edição de imagem e de
som para dar origem à primeira instalação da cineasta. Com uma espécie de urgência
histórica, Akerman decidiu ali filmar “enquanto ainda é tempo” (Cit. por Crary, 2013,
p.122), enquanto houvesse tempo ou enquanto fosse ainda possível encontrar e filmar
aqueles quotidianos - gestos - perante a suspeita da sua transformação iminente.
A travessia começa, assim e à primeira vista, num parque de estacionamento
inteiramente vazio, onde só se ouve o som, fora de campo, de carros e camiões em
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Mowat detalha estes usos. Alguns exemplos são o autorretrato de Akerman, onde refere que là-bas é o
eufemismo usado pela mãe para se referir a Auschwitz. Em Une famille à Bruxelles, o hospital é referido
como là-bas, pois o pai morre (quando não há morte, o hospital aparece como là). No filme Les Rendezvous d’Anna aconselha a não remexer no passado já que poucos sobrevivem, tendo escolhido permanecer
‘là-bas’ (Cf. Mowat, 2015).
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movimento, para dar lugar, depois dos créditos iniciais, à janela aberta para o dia. Está
instalada, desde logo, a sensação de limiar que vai persistir durante os 107 minutos deste
filme, enquadrado no género documentário. Olhando o parque vazio ou instalados à
janela, a sensação que logo ali se insinua é a de que estamos sempre a ponto de partir,
ainda que saibamos que é uma partida que não tem, nem promete ter, uma chegada
definitiva, para recorrer às palavras de Jean-Luc Nancy (2016, p.31). A travessia requer
essa iminência da partida, a instabilidade da não permanência, como vimos.
Não será por casualidade que os registos em vídeo que fiz durante as viagens do
trabalho de campo na região andina sejam, quase na sua totalidade, feitos a partir de
transportes públicos, chegando a uma nova povoação, deixando outra, atravessando o
deserto. O que ali filmava era, certamente, o próprio transporte e as suas singularidades,
mas era também o que estava para além do transporte, nas ruas, nas estradas, etc. Mas,
sobretudo, o que foi mais tarde possível perceber é que filmava sempre a iminência da
partida e da chegada, a terceira margem, a travessia. Filmava a travessia não como objecto
ou tema, mas, ao filmar, atravessava. O travelling - essa espécie de caminhada oblíqua,
travessa - foi o veículo que não só filmava a travessia, mas que a proporcionava ou a
revelava também.
Em D’Est estão presentes vários outros motivos que atravessam os filmes de
Akerman, mas parece não haver outro em que o travelling assuma tal centralidade (e não
será porque há mais travellings, esta é uma apreciação sobretudo qualitativa). É possível
também que esse destaque que assumem os travellings seja devido à longa duração dos
planos, à vontade de Akerman “de filmar tudo”, ou ao lento movimento da câmara que
faz com que a sua presença seja mais intensa, na experiência do filme. Também a
intensidade parece ser maior nos travellings porque o que vemos na maioria das vezes
são pessoas em filas de espera em transportes públicos, o que parece acentuar a duração
e a intensidade da experiência do tempo dos planos244. Em geral, a intensidade dos
travellings reside na ausência e, ao mesmo tempo, na presença espectral e fantasmática
do que desaparece (Coureau, 2010, p.61). O travelling vai mostrando porquanto oculta.
Um enquadramento, um plano, está sempre em relação com o que ali está ausente, fora
de campo, mas o travelling acentua o movimento de aparição e desaparição. Em D’Est,
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Como afirma Crary (2013), a espera constitui algo de essencial para a experiência de estar juntos, para
a possibilidade de uma comunidade, uma vez que se trata de um tempo suspenso, improdutivo, onde se dá
e toma a vez, dimensões inseparáveis da cooperação, da solidariedade, da comunidade.
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tratando-se de um filme que procura registar os gestos que estavam em vias de
desaparecimento, e recorrendo sobretudo ao travelling como técnica cinematográfica, o
jogo de aparição-desaparição, presença-ausência acentua-se grandemente. Como
Akerman veio a afirmar, determinados planos D’Est procuravam precisamente cristalizar
“velhas imagens de evacuação”245 (Cit. por Mowat, 2015).
No diário que a acompanhou ao longo do processo de criação D’Est, Akerman
escrevia sobre como D’Est é uma resposta a um chamado das suas origens judias da
Europa de Leste, enfrentando-se pela primeira vez com a tarefa de filmar essa paisagem
simultaneamente estranha e familiar (Cf. Petrus, 2011). No início de Histoires
d’Amérique, como vimos, Akerman fala da sua história como estando repleta de espaços
em branco, aparecendo os seus filmes como uma resposta à necessidade de colmatar, pelo
cinema, esses vazios narrativos. Esses trajectos são usualmente acompanhados de viagens
aos cenários que o imaginário infantil foi criando para a sua história, à Europa de Leste,
a Tel Aviv, mas também à fronteira do México com os Estados Unidos e a Manhattan.
Num como noutro, o exílio aparece como forma de pensar e filmar o exílio, ou melhor, a
travessia surge como forma de filmar a travessia e de ser atravessada.
Motivo que se repete muitas vezes, a espera transforma a percepção do tempo,
constrói um bloco de tempo próprio que, como afirma Catherine David (2005, p.78),
“provoca rapidamente uma sensação próxima à hipnose”. Em lugar de hipnose, vejo nos
movimentos temporais diagéticos de D’Est um estado próximo ao meditativo, de uma
respiração específica da travessia (que a propicia e que é, ao mesmo tempo, resultado
dela). Não estamos hipnotizados, estamos a atravessar, a entrar numa respiração
específica, a ser abalados. O som reforça o estado de travessia. Perante a imagem de uma
estrada vazia, por exemplo, irrompe o som imponente de um camião; no fora de campo
das ruas durante a noite, ouve-se o som de um concerto de rock, e os exemplos poderiam
ser outros. O sentido da imagem e o sentido do som não têm, portanto, uma “vontade do
real”, antes entram em choque, reconfigurando-se mutuamente. É nesse terceiro elemento
- no espaço “entre” -, no sentido criado pela ligação de dois milieux, que a travessia e o
ritmo se dão. O som sugere “a experiência emocional, mental e física de um sujeito
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Retomo a pintura paisagista chinesa e o Tao. Sendo uma técnica de desenho em que o pincel nunca
cessa, em que uma forma continua noutra forma e depois noutra, a aparição é também a desaparição, como
no travelling. Como recorda Maldiney (2016, p.54) a propósito do Tao da pintura: “todas as coisas se
manifestam desaparecendo. O real do ente não se dá senão na sua retirada. Esta diástole do instante na
ruptura da forma que desaparece adentra-nos no Tao da pintura” (Maldiney, 2016, p.54). O travelling
afigura-se-nos como esse modo contínuo de vir e ir à forma.
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desorientado, momentaneamente privado das suas coordenadas habituais”, diz David
(2005, p.78-79). Esta deposição das coordenadas espácio-temporais familiares
caracteriza, justamente, o vazio que é um vazio de representação (Agamben, 2017), e que
é pura abertura e possibilidade.
A fazer lembrar O homem da câmara de filmar, de Dziga Vertov (1929), D’Est é
também filmado na Rússia e a partir de transportes em movimento, mas é uma versão
significativamente mais lenta. A principal relação que se estabelece entre estes dois filmes
tem a ver com esse jogo constante entre as diferentes camadas do gesto de filmar: a
câmara que filma o homem com a câmara que filma, os espectadores (nós) que vêem os
espectadores verem o que a câmara filmou. É um olhar no espelho do próprio cinema e
do dispositivo cinematográfico. Em Akerman, este espelho é mais subtil ou, pelo menos,
diferido. Temos a consciência da câmara de filmar, quando, nos travellings, vemos as
pessoas filmadas olharem quem filma (o grande olho de Vertov), mas sobretudo olhando
como quem fita os “pés da câmara”. Esta é possivelmente uma perspectiva
antropomórfica, mas esta noção dos “pés da câmara” aparece ligada a uma sensação
vivida como espectadora. Quando as pessoas filmadas olham para um nível inferior à da
lente da câmara, a sensação é a de que olham directamente para os nossos pés de
espectadores; só depois pensamos que olham a câmara e, por contaminação de ideias e
sensações, pensamos que olham os “pés da câmara”. A câmara deixa a sua pegada e,
como a deusa de Balzac no seu tratado sobre a marcha, “revela-se no seu caminhar”.
Num contexto diferente, também Ingold (2004, p.333) refere a pegada como
reveladora, a propósito de uma passagem do caso The Crooked Man, de Sherlock
Holmes246. O detective, a partir da análise das pegadas, pôde concluir que não apenas ali
esteve um homem, como conseguiu perceber de onde veio e quão apressado estava, dado
que os seus dedos deixaram uma marca mais profunda do que o calcanhar. No entanto,
diz Ingold, Holmes pôde reconhecer as intenções do homem não porque a pegada traduz,
de algum modo, as intenções desse homem, mas porque a marcha e a pegada aparecem
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dentro do movimento intencional da corrida do homem247. A deusa - a câmara - revela-se
no seu caminhar e ao caminhar interfere na paisagem, tal como as pegadas marcam a
paisagem. O filme como pegada não regista apenas uma intenção, mas integra e nasce
dentro dos movimentos intencionais de quem filma.
Numa estação, um homem atravessa a imagem (em travelling); não tem a parte
inferior das pernas, movimenta-se apoiado num veículo de rodas que empurra com as
mãos (figura 18). O seu olhar nunca descola da câmara que parece também não se
descolar dele. Os dispositivos de movimento, para o homem como para a câmara,
parecem ser muito semelhantes: apoiados numa superfície plana, deslizam sobre rodas,
movidas pela força motriz. O fascínio mútuo é visível, como se um diálogo silencioso
tomasse ali lugar.
A questão dos “pés” na travessia (ou da caminhada) apareceu-me várias vezes sob
a pergunta “e quem não caminha com os pés?”. Perturbava-me a ideia do cinema como
travessia baseada na “câmara com pés” ou na “pegada da câmara”, pela normatividade
corporal que essa ideia implicava (o humano “normal” que tem pernas e pés). Então e
quem caminha em cadeira de rodas, por exemplo, ou num carrinho de rodas, como no
caso D’Est (figura18)? O facto de aquele homem atravessar e mover-se justamente “sem
pés” só poderia reforçar a ideia de uma câmara que caminha, na medida em que espelha
o dispositivo de movimento usado por ambos. A travessia é independente dos pés,
porquanto é movimento e não caminhada. A caminhada, como até aqui vimos e como
abordado no ponto referente à rutmanálise, aparece como a metáfora do movimento
corporal e não como uma caminhada que tem pés.
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No contexto da pré-história, também foi possível determinar, apenas a partir das pegadas deixadas no
solo da caverna de Pech Merle, a idade aproximada e o movimento estimado de quem deixou essas
impressões: “A predominância do primeiro raio na fase terminal do suporte é, portanto, exagerada, e tornase evidente que se trata de uma impressão dinâmica, muito sugestiva de impulso acentuado (pé de apoio de
um salto?)”. No início estaria, então, o salto, o deslocamento? A citação é de um detalhado estudo das
diferentes pegadas, levado a cabo por Henri Duday e Michel Garcia (1983), tendo concluído que as várias
pegadas seriam de uma mesma pessoa, seguramente uma criança (adolescente) ou um adulto com os pés
delicados. A diferença de tamanhos e formas seria consequência dos diferentes movimentos desta mesma
pessoa. Em 2016, Andreas Pastoor e a sua equipa de investigação utilizaram novas tecnologias de
processamento de imagens do solo da gruta de Pech Merle e recorreram a três rastreadores (trackers) da
população Ju/‘Hoansi-San, do Namibe, para fazer uma leitura do padrão de movimento desses passos, tendo
concluído que as pegadas são de cinco indivíduos e não apenas de um (Pastoors et al, 2016).
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Fig. 18 - Fotogramas de D’Est
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O homem da câmara de filmar remata com uma imagem de um enorme olho que
vemos no final e se pensarmos em D’Est e na travessia, no lugar desse paradigmático
olho apareceriam possivelmente uns pés, mas sobretudo as suas pegadas. De algum modo,
quando a pessoa filmada olha para a câmara, o espectador sente-se olhado, mas quando
quem é filmado fita “os pés da câmara”, é ao próprio cinema que olha.

*

O gesto cinematográfico de Akerman surge como modo de resgatar o ritual
perdido. O cinema surge, aqui, como a forma de lembrar, de registar e recriar, de reactivar
o desaparecido e dar-lhe uma vida posterior (nachleben). Na parábola inicial de Histoires
d’Amérique, o filme equivale literalmente à oração, sendo a via que Akerman encontra
para ser ouvida por e de contactar com um divino. Fica estabelecida a relação quase literal
do cinema de Akerman com o gesto ritual da travessia de mundos e de contacto com o
ritmo vital. O êxtase primitivo dessa travessia é actualizado, reavivado nas imagens da
tríade analisada Histoires d’Amérique, Jeanne Dielman e D’Est. O que vemos, o que
ouvimos, a palavra dita - os sentidos que aparecem da dinâmica de ambos - abrem
caminhos que por vezes não se tocam em nenhum ponto, eles estão deslocados, fora de
onde dizem estar, em ekstasis, como revela a análise dos deícticos da obra da cineasta.
Histoires d’Amérique termina, tal como no início, com uma pequena história. O
carniceiro rindo-se de um homem que pergunta por cortes de carne caros que seria
impossível ali existir, qualifica-o de deslocado: “É um louco! Ah, mas como se lembra”.
O gesto fora de lugar, e sobretudo de um outro tempo aparece naquele presente, através
da memória de um tempo do qual se perdeu o rasto. O mesmo sugere a constante vontade
dos migrantes judeus em Nova Iorque, cujas histórias Akerman conta aqui, de voltar para
um lugar que já não sabem se existe e muito menos conhecem o caminho de regresso. Os
seus passos, como o de Akerman, são o da procura desse tempo e desse lugar cuja
memória (imemorial) está guardada nos gestos, no presente em que se dão.
Também em D’Est e em Jeanne Dielman há um foco na procura de resgatar os
gestos em vias de desaparição, no caso D’Est, e invisibilizados, no caso de Jeanne
Dielman. D’Est é uma procura de recuperar as raízes judaicas e filmar os gestos em vias
de desaparição, aquando da dissolução da União Soviética, procurando cristalizar
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imagens da evacuação. Já Jeanne Dielman é o registo da gestualidade que é necessário
“descolar do seu fundo”, para que possa ser vista, uma gestualidade que vem substituir
os gestos dos rituais religiosos perdidos, aquando da morte do seu avô, segundo conta.
Coloca-se de novo a questão da origem, do gesto ritual e do cinema como forma de
registar o que está a ponto de desaparecer ou que já desapareceu. Trata-se de descolar os
gestos do fundo com o qual se confundem (como a pantera cor-de-rosa escondida numa
parede cor de rosa), para mostrá-los na sua pura medialidade, fora de contexto,
sobrevivendo para além dele.
A dinâmica da aparição-desaparição, presença-ausência é acentuada por recurso
à técnica do travelling, tão marcada em D’Est. O travelling torna-se ali, por excelência,
o procedimento cinematográfico da travessia. Ele sugere um permanente deslocamento,
um abalo (abalar e ser abalado), bem como a passagem entre mundos (o que vemos e o
que ainda não vemos); permite ainda, pela sua velocidade lenta e pela centralidade que
adquire no filme, a entrada numa respiração específica, própria da travessia. A presença
acentuada dos “pés da câmara” que vemos na mirada de quem é filmado, revela a deusa
caminhando e, com ela, o caminho que percorre, a pegada que deixa: a imagem, o cinema.
Não são apenas os motivos que se repetem nos diferentes filmes de Akerman, é o próprio
gesto cinematográfico que aparece como possibilidade de aceder às origens. É a
recondução à origem, recordemos Freud, que permitirá que o reprimido seja limpo. A
diferença que traz a repetição do gesto de filmar é a possibilidade de retorno das
sobrevivências.

232

CONCLUSÃO

Esta tese percorreu os diferentes estudos sobre o ritmo e a sua análise, na
passagem do séc. XIX para o séc. XX, com o objectivo de cartografar o campo da
investigação sobre o lugar do ritmo e da sua análise na compreensão da arte e a sua relação
com a dimensão social. Foi identificado um interesse vigoroso no conceito de ritmo, na
experimentação e na teorização sobre o tema, bem como distintas traduções concretas
dessas teorizações, numa ampla variedade de situações: sociais, psicológicas, políticas,
pedagógicas, culturais e artísticas. O ritmo assumiu o estatuto de intérprete geral da
modernidade e das transformações que caracterizaram aquele período, não apenas porque
surgia como a noção a partir da qual se poderia estudar e compreender essas
transformações resultantes sobretudo do desenvolvimento científico, tecnológico, de
comunicação e dos mercados capitalistas, mas também porque se apresentava como o
veículo privilegiado para as transformações que se queriam implementar.
Essas transformações relacionaram-se sobretudo com a gestão produtiva do
trabalho, com vista à criação de um sistema de organização científica do trabalho, e com
o desenvolvimento de uma nova “engenharia social”, com novos estilos de vida e novas
coreografias do quotidiano. Começava a entender-se que conhecendo bem a dinâmica da
percepção, do movimento e dos ritmos, se podia estimular determinadas respostas e
cadências produtivas e manipular massas em conformidade com certas ideologias. Daí
surgiram os estudos psicológicos e os experimentos artísticos, mais tarde usados por
ideologias fascistas na Europa. É daí que surgem também os estudos do cinema, e o
próprio cinema, na medida em que são uma continuidade tecnológica das ferramentas
usadas em estudos científicos e dos seus propósitos de monitorização e condicionamento
dos movimentos, dos gestos e dos ritmos humanos. A elasticidade conceptual do ritmo, a
sua amplitude e o facto de ser um termo pouco definido, permitiu-lhe ser entendido e
adoptado por uma grande multiplicidade de disciplinas como um termo produtivo,
multiplicando os campos interessados em estudá-lo, abordá-lo (e modulá-lo), assim como
o discurso sobre ele produzido.
A cartografia desenvolvida na primeira secção permitiu reconhecer a arte e os
artistas como intermediários privilegiados entre o mundo moderno tido como degradado
e a nova vida almejada. Para além disso, tornou saliente a relação próxima entre o ritmo
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artístico e o ritmo social, e mostrou que a arte, os seus estudos, e as práticas do ritmo e
do movimento, se constituíram como vias destacadas para a implementação de projectos
sociais, económicos e políticos. Neste sentido, este trabalho reafirma os Estudos
Artísticos - então como agora - como campo fundamental para deslindar as dinâmicas de
poder em vigor ou em vias de se instalarem, por partirem da compreensão da
transversalidade do objecto artístico e das suas implicações sociais, culturais e políticas.
Foi possível demonstrar que os estudos do ritmo, em particular, favorecem a
experimentação de formas de resistência a essas dinâmicas, assim como o ensaio de
alternativas disruptivas. Em específico, sendo na sua origem um projecto crítico, esta tese
beneficiou de, e procurou afirmar a vitalidade e a necessidade de uma investigação
pautada pelo cruzamento interdisciplinar entre metodologias e saberes das diferentes
ciências designadas de sociais e humanas, tal como de diferentes proveniências artísticas,
enfocada na análise prismática dos processos de criação e circulação artísticas, bem como
das suas implicações na estruturação da vida social, política e cultural.
Apesar da imensa produção sobre o ritmo, na passagem do séc. XIX para o XX,
a sua definição não é consensual, nem mesmo hoje, e varia segundo múltiplos critérios,
como esta investigação revelou. Não obstante, identificaram-se dois eixos em torno do
qual gravitam as diferentes perspectivas: a platónica e a pré-platónica. Esta tese propôs
uma abordagem científica ao ritmo a partir da sua concepção pré-platónica, avançando
contributos para a elaboração de uma metodologia de análise do ritmo na arte, descentrada
da métrica e da repetição, sem descurar esses elementos, como era o objectivo inicial
desta investigação. Desses contributos, destaca-se a proposta de rutmanálise, abordada na
secção II. Trata-se de um desvio à metodologia da ritmanálise reflectido num
deslocamento no interior da própria língua: a substituição do ritmo pelo seu antepassado
grego rhuthmos. Este é definido como a forma do movente observada no momento da sua
configuração, isto é, como fluxo em constante circulação que momentaneamente se
cristaliza. Em lugar de uma ritmanálise, esta investigação conclui pela necessidade de
exercitar uma rhuthmanálise, ou na sua aproximação à grafia portuguesa, rutmanálise. A
reformulação desenvolvida, que é tanto linguística como conceptual, resultou da
confrontação reflexiva da ritmanálise com teorizações críticas da concepção eurocêntrica
e colonial de modernidade, bem como de exercícios de ritmanálise levados a cabo em
Buenos Aires, e cujos fragmentos apresentei na secção II.
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À interdisciplinaridade já proposta por Lefebvre na sua ritmanálise, em que o
ritmanalista é visto como uma combinação de antropólogo, sociólogo, psicólogo, poeta
ou artista, foi possível somar, nesta tese, o entendimento de que o rutmanalista é um
“caminhante”. Concretamente, esta designação possibilitou a expansão da análise dos
ritmos para além da filosofia, da ciência e da poesia, colocando o rutmanalista em
contacto com a terra e com o cosmos, entendido para além da sua ciclicidade, e partindo
de um entendimento afim à cosmovisão andina da não separação e não hierarquização do
humano/inumano, natureza/cultura. No lugar da resolução da tensão entre os elementos,
a rutmanálise habita as contradições e desenvolve as suas práticas no âmago das aporias.
A metodologia da rutmanálise colabora, portanto, no questionamento do sistema de
crenças ocidentais, berço da ritmanálise, colocando-as em diálogo com outras
cosmologias e com a concepção dos seres supostamente inanimados como sujeitos. Uma
rutmanálise possibilita, consequentemente, a reflexão a partir de seres tidos como
inanimados - como as plantas, animais ou entidades materiais incomensuráveis -, e não
pensa exclusivamente desde o humano, como a ritmanálise subentendia.
A crítica ao paradigma humanista que coloca a terra no centro do universo, o
humano no centro da terra e a natureza na base da hierarquia é, por conseguinte, um dos
fundamentos éticos e políticos da rutmanálise. A rutmanálise procura não apenas criticar
as hierarquias e os lugares de privilégio do humano sobre todas as coisas e o privilégio
de alguns humanos sobre outros que o paradigma instaura, mas também pensar fora do
próprio paradigma (e apesar da sua hegemonia ocidental). As consequências dessa
separação que o rutmanalista rejeita veementemente e que procura destituir são
desastrosas, a vários níveis, e são hoje bem visíveis na emergência ambiental que vivemos
e na sua relação intrínseca com o capitalismo extrativista e “desenvolvimentista”. Neste
seguimento, esta tese avança contributos para um projecto crítico mais amplo - ético e
político -, problematizador do paradigma humanista (especista), mas também do
paradigma “desenvolvimentista” e “integracionista” neoliberal, entendendo-os como
dispositivos de dominação mundial afim aos propósitos e à visão eurocêntrica colonial.
Deste modo, esta investigação avança ainda contributos para desmontar lógicas coloniais
e modernistas subjacentes aos modos de investigar e analisar os ritmos.
Ao incorporar modalidades de conhecimento múltiplas que não se circunscrevem
a um código académico pré-definido, e rejeitando a figura do especialista e do mestre, a
reformulação metodológica da ritmanálise, desenvolvida na segunda secção, questiona os
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modos de produzir ciência. Nomeadamente, o rutmanalista experiencia e analisa os ritmos
por via do desenho, do texto literário, da música e dos sons, da poesia e da pintura, do
cinema, etc. Uma análise do rhuthmos reclama, portanto, a arte não apenas como
“objecto” de análise, mas também como processo, evidenciando as práticas artísticas
como práticas de conhecimento. Mediante as suas próprias práticas artísticas, o
rutmanalista acede a dimensões até então inacessíveis. Simultaneamente, a forma de
restituição das experiências de rutmanálise guarda também íntima relação com as
disciplinas artísticas e com a experimentação a elas subjacentes.
Neste sentido, esta tese procurou fomentar o desenvolvimento epistemológico dos
Estudos Artísticos, ao avançar na compreensão das formas como o ritmo da arte se
articula com o ritmo do mundo, bem como contribuir para a elaboração de uma
metodologia científica que atende à transversalidade do objeto artístico e das suas
implicações na estruturação da vida. De igual modo, a proposta de rutmanálise revelouse questionadora dos modos de produção do conhecimento, descentralizado-os da
dimensão exclusivamente cognitiva e individual(ista). A proposta metodológica da
rutmanálise aqui desenvolvida não se esgota, no entanto, nesta tese. Ela requer que se
prossiga a sua complexificação, bem como continuar a ensaiar novas e variadas
aproximações teóricas e no terreno, constituindo-se como uma linha para a necessária
continuidade desta investigação.
Os exercícios de ritmanálise, a proposta de rutmanálise, bem como as teorizações
apresentadas nas secções I e II conduziram à formulação da travessia como gesto atravessar e ser atravessado - e de contacto com o ritmo vital. A secção III revelou os
caminhos (feito de errâncias) que levaram a essa formulação e deteve-se na sua
explicitação. Esta tese adoptou uma concepção do ritmo como a forma do movente
observada no momento da sua configuração, desenvolvendo a ideia de que existe um
ritmo vital que se configura provisoriamente em formas artísticas. Trata-se de um fluxo
atemporal e sem espaço determinado que sobrevive (nachleben) em formas
(pathosformeln) artísticas históricas, sempre de maneiras diferentes e atravessando os
tempos. A partir da análise de um corpus constituído sobretudo por filmes de Chantal
Akerman e de Raymonde Carasco, esta tese argumentou que o ekstasis do atravessamento
ritual de mundos e do contacto com o ritmo vital - estar deslocado, fora do lugar ou de si
mesmo - é o pathos que as imagens portam e transportam através do gesto fundamental
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da travessia. Esta, por seu turno, é constituída por uma montagem de outros gestos: o
gesto de abalar e o gesto de respirar.
No momento em que escrevo esta conclusão, o mundo está tomado pela Covid19, com consequências respiratórias graves para quem a contrai, e estou em isolamento
social obrigatório, em Buenos Aires, há três meses. Neste contexto pandémico, o gesto
da travessia e o gesto de respirar assumem outra dimensão. Sobretudo, coloca o foco
sobre o aspecto colectivo destes gestos. Como explanado (secção III), a entrada numa
respiração específica, tal como é característico do gesto da travessia, apaga a dualidade
sujeito-objecto, por conduzir a uma desintegração do sujeito e à sua dissolução/integração
num todo múltiplo. Esta pandemia põe a descoberto a relação entre pontos aparentemente
distantes, acentuado a interconexão entre todos e entre tudo, que o gesto da travessia
enunciava. O gesto da respiração, característico da travessia, desloca o sujeito de si
mesmo, sublinhando a sua relacionalidade com o mundo e transladando-o para fora de si
(ekstasis). Respirar revela-se então, talvez agora como nunca, como gesto colectivo que
é? Que convoca outras pessoas e outros gestos, à escala planetária, para poder continuar
a dar-se? Não apenas pessoas, mas também outros seres, o que nos confronta novamente
com a urgência da pergunta: que relação estabelecemos com os seres que designamos de
animais e de inanimados? A dimensão ética e política do gesto da travessia e da
espistemologia da rutmanálise, tal como esta tese desenvolveu, fica exaltada no contexto
actual.
No que se refere ao gesto de abalar, como o segundo de uma coreografia de gestos
envolvidos na travessia, ele foi abordado, neste trabalho, no seu duplo sentido de abalar
e ser abalado. Na presença da natureza, como da obra de arte, esta tese revelou que se dá
uma impressão que co-move, que abala as fundações conhecidas e desestabiliza. A copresença e a co-naturalidade com a natureza, a intensificação do presente sensível da
experiência estética excede esse mesmo presente; ele coincide com a retirada desse
presente, com o deslocamento para uma espacialidade e tempo primordiais - ekstasis. Na
medida em que o ritmo é o “êxtase original”, as suas configurações artísticas provisórias
transportam sempre esse ekstasis nas suas metamorfoses ao largo dos tempos. O gesto da
travessia foi exposto nesta tese como abrangendo os gestos de respirar e de abalar. Não
obstante, ele não se esgota nessas duas dimensões, antes requer outros gestos, desde logo
o de caminhar, que seria relevante continuar a investigar.
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A premissa de que o ekstasis é o pathos que sobrevive no tempo, em formas que
actualizam o primitivo, foi sustentada, ao longo desta tese, por diversas vias. Por um lado,
baseia-se na análise fílmica desenvolvida na secção IV. Por outro lado, apoiou-se nos
estudos da arte xamânica do período do Paleolítico Superior, tendo seguindo duas vias
expositivas paralelas de fundamentação. A primeira refere-se à arte xamânica como uma
recriação do atravessamento ritual de mundos, caracterizado por diferentes estados de
transe, relacionando a arte com rituais, religião e com o sagrado (Clottes e LewisWilliams, 2010; Bataille, 1995). A segunda diz respeito ao entendimento do cinema como
dispositivo de visualidade que vem na continuidade de métodos clínicos (Agamben,
2000; Didi-Huberman, 2003). Estas duas linhas encontraram-se na noção fundamental de
cine-transe, de Jean Rouch (2003).
No que se refere à arte do Paleolítico Superior, esta tese assumiu, seguindo os
trabalhos de Jean-Clottes e Lewis-Williams, que se trata de uma arte baseada no
xamanismo e nas alterações dos estados de consciência do xamã. Extático, o xamã
atravessa mundos e tem visões, registando essas visões nas superfícies rochosas. Esse
registo não é uma simples representação do que o xamã terá visto, mas antes uma recriação. Tal como revelado nos estudos de Clottes e Lewis-Williams (2010), e apesar de
caminhos de pensamento tão diferentes e com postulações divergentes, a interpretação de
Georges Bataille (1955) coincide na visão das pinturas rupestres como conectadas com
rituais, a religião e o sagrado. Para o autor, é impossível pensar a arte separando-a dos
impulsos gerados pelas festividades religiosas periódicas e dos excessos, transgressões,
quebra da disciplina do trabalho, alívio e excitação que o caracterizam. Por esse motivo,
a obra de arte contém uma exuberância festiva que transborda o mundo do trabalho e que
choca com as proibições que o tentam manter, sendo, portanto, transgressora. A
transgressão, para o filósofo, é religiosa e relaciona-se, justamente, com a sensibilidade
extática que é a fonte de todo o êxtase e o âmago da religião. Sendo a transgressão
religiosa e extática, e sendo que a transgressão apenas se concretiza na arte; se o êxtase
surge por via da religião e não há arte separada dos impulsos das festividades religiosas
e da necessidade de um mundo sagrado, então não existirá arte sem êxtase.
Que lugar assume o cinema, tecnologia aparentemente anacrónica para a hipótese
desenvolvida? Como esta tese deu conta, a relação entre o cinema, a percepção, os
estímulos nervosos, psicológicos e emocionais foi alvo de vários estudos, sendo que a
tecnologia do cinema surgiu precisamente na continuidade dos estudos que visavam
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monitorar e modelar o ritmo corporal e mental, sendo, pois, entendida como uma
“psicotecnologia”. Esta investigação partiu da já identificada continuidade não linear
entre o cinema e diversas formas de visualidade, sobretudo médicas, mas alarga-a à
fotografia no contexto médico e, sobretudo, estende-a à encenação dos casos de histeria.
Neste seguimento, a análise fílmica de Hand Movie, de Yvonne Rainer, desenvolvida
ainda na secção III, é paradigmática desta relação, tendo iluminado a continuidade entre
as ferramentas de análise médica, o cinema como dispositivo de visualidade e a arte
xamânica rupestre. As imagens, onde as do cinema se incluem, foram assim relevadas na
sua dimensão de sepulturas sensoriais de um contacto, ao mesmo tempo que se
apresentam como a possibilidade de abrir e atravessar mundos. As imagens do cinema,
tal como esta tese deu conta, constituem-se como imagens gravadas à superfície da
caverna - memória (imemorial) do ritual do atravessamento - e, por outro lado, são
também um gesto que procura resgatar o atravessamento em si mesmo, e assim contactar
com o ritmo vital.
O estabelecimento de uma relação entre a arte xamânica, os estados de transe
característicos das cerimónias que lhes estão na origem e o cinema sustentou-se ainda na
categoria “cine-transe”, avançada por Jean Rouch. Cine-transe designa um instante quase
religioso de possessão, no qual o cineasta, a equipa e o elenco se tornam veículos dos
espíritos, permitindo que os seus sentidos sejam mediados pelos dispositivos
cinematográficos. Trata-se de um momento descrito como mágico ou de transe que
permite organizar os movimentos do cineasta como se ele estivesse numa completa
articulação com uma força superior (Grilo, 2014). As cerimónias filmadas por Rouch
chamam a atenção para a travessia de mundos, para a permanência num “entre” e no
contacto com o ritmo vital - registado nos gestos. Do mesmo modo, durante o registo
procurava-se ainda atravessar os mundos e suscitar essa travessia naqueles que assistiam
- no corpo do possuído ou nas imagens filmadas desse acontecimento. Registo e processo,
rasto e suceder indistinguiam-se. As imagens tinham, naquele contexto como no cinema
em geral, segundo a argumentação desta tese, o poder de suscitar a possessão, aparecendo
assim o cinema como via de entrada (reentrada) na travessia. O cinema (filmagem)
constitui-se, nesta investigação, como pegada da travessia de mundos e como convite a
que esta se dê, por parte de quem ao cinema (projecção) assiste. O êxtase configura-se,
pois, como o pathos que habita o cinema e as suas imagens: no momento da filmagem,
no momento da projecção, mas também na montagem. A dimensão patética como
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desencadeadora do êxtase é, precisamente, um dos princípios fundamentais da montagem
de Eisenstein que abordei na secção III.
Que imagens e que formas artísticas sustentaram, ao longo desta tese, a postulação
da travessia como gesto que envolve uma coreografia de outros gestos e permite o
contacto com o ritmo vital? A secção IV dedicou-se a responder a esta questão, sobretudo
a partir da análise fílmica das Gradivas de Raymonde Carasco, e do ritual e dos travellings
em Chantal Akerman. Do Vagamundo de Mujica Láinez, de Jensen a Freud a Carasco,
de Warburg a Didi-Huberman a Agamben, esta tese deu revelou Gradiva como o nome
das possíveis incarnações da figura da ninfa, um indiscernível entre originário e repetição,
de forma e de matéria. A ninfa Gradiva, porquanto é a materialidade concreta do
imemorial, é a “heroína impessoal do nachleben” (Didi-Huberman, 2002), ela é a figura
mesma da sobrevivência do que nos chega de muito longe, incapaz de morrer de facto,
mas de mal existir. Esta tese revelou que Gradiva, ou a “deusa pagã no exílio” (Agamben,
2010), se desmultiplica em várias, inquieta, atrai, desperta estranheza e dá a ver “as
semelhanças de fundo, onde todos os tempos, de repente se põem a dançar juntos” (DidiHuberman, 2002, p.11). “O ritmo antigo que há em pés descalços, / Esse ritmo das ninfas
repetido”, como diz o poema de Ricardo Reis, traz o arcaico ao presente, transfigurandoo, apagando as formas que reaparecem como qualquer coisa nascendo. A ninfa surgiu
como a forma momentânea do que flui, observada no momento da sua formação, sendo
portanto, e desde logo, ritmo. Em diferentes momentos e segundo diferentes olhares, ela
toma forma, e algumas delas foram abordadas nesta tese, mas sempre sob a mesma
insígnia do fascínio, da “memória e desejo reunidos na mesma aparição” (Idem, p.8).
A filmografia de Carasco analisada revela um processo de “delirar o mundo” tal
como a personagem literária do texto que lhe está na origem, Norbert, delirou a sua
Gradiva. Para Norbert, Gradiva resultava ser um delírio a partir de uma impressão deixada
pela sua vizinha e amiga de infância Zoé, uma impressão que tanto era lembrada porque
não desaparece nunca, como ao mesmo tempo estava esquecida, na medida em que não
podia aceder inteiramente a essa memória, como é próprio do reprimido. O delírio de
Carasco ou de Norbert eram, precisamente, o reprimido que procurava chegar à
consciência, mas que nunca regressa intacto, na medida em que quando consegue chegar
à consciência, recai sobre um substituto desfigurado do verdadeiro reprimido (Freud,
1992). Para Carasco, não se trata de delirar Gradiva, mas com Gradiva delirar o mundo
inteiro, o seu reprimido, o êxtase da impressão original, como esta investigação revelou.
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A Gradiva de Carasco, que será depois a Gradiva Tarahumara, é a deformação de um
reprimido que encontra forma de se insinuar no presente das imagens. Esse reprimido diz
respeito ao êxtase da travessia ritual de mundos e ao contacto com o ritmo vital, próprias
das cerimónias xamânicas. As Gradivas de Carasco são também um sintoma colectivo e
não apenas pessoal, elas são o movimento expressivo de uma imagem do passado e o
resultado do seu impacto. O delírio resolve-se quando a perturbação é reconduzida à sua
origem, quando os sintomas são solucionados e limpos mediante uma nova tempestade
dessas mesmas paixões (Freud, 1992). A busca do contacto com o ritmo vital, do
atravessamento de mundos, do êxtase, é a tempestade que Carasco procura reviver (por
sua parte) e dar a viver (ao espectador). Carasco segue o passo de Gradiva e, filmando-o
atravessa - estados, mundos - e, atravessando, convoca o espectador a essa travessia.
Da filmografia de Akerman, esta tese destaca o gesto cinematográfico como modo
de resgatar o ritual perdido. A partir da análise fílmica da tríade Histoires d’Amérique,
Jeanne Dielman e D’Est, este trabalho sustentou a postulação de que o pathos ekstasis,
proveniente da travessia e do contacto com o ritmo vital, sobrevive ao longo dos tempos.
Este aparece em diferentes configurações, no presente de cada imagem, de cada um dos
filmes analisados, e das dinâmicas que, por seu turno, são comuns aos três filmes no seu
conjunto. Tais dinâmicas podem ser agregadas em torno de dois movimentos antagónicos
que nunca se resolvem e atravessam a referida tríade: o movimento de desaparição e o de
resgate ou reactivação, intimamente relacionadas com a questão do reprimido. O cinema
surge, aqui, como a forma de lembrar, de registar e recriar, de reactivar o desaparecido e
dar-lhe uma vida posterior (nachleben).
Na parábola inicial de Histoires d’Amérique, o filme equivale literalmente à
oração, restabelecendo-se a ligação afirmada ao longo desta tese entre o cinema e a
travessia de mundos e contacto com o ritmo vital, formulação que agrega tanto a noção
de espíritos das cerimónias xamânicas, como as festividades religiosas em Bataille ou o
transe no deus Azteca da dança, mas sempre apontando para um êxtase original. Esta tese
mostrou que o êxtase primitivo da travessia é de várias maneiras actualizado e reavivado
na filmografia de Akerman. A técnica do travelling, tão marcada em D’Est, acentua a
dinâmica de aparição-desaparição, presença-ausência. Esta investigação revelou a técnica
do travelling será o procedimento cinematográfico, por excelência, da travessia. Ele
sugere um permanente deslocamento, um abalo - abalar e ser abalado -, bem como a
passagem entre mundos, permitindo ainda, pela sua velocidade lenta e pela centralidade
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que pode adquirir, a entrada numa respiração específica, própria da travessia. A presença
acentuada dos “pés da câmara” que vemos na mirada de quem é filmado, revela a deusa
caminhando e com ele revela também o caminho que percorre, bem como a pegada que
deixa: a imagem, o cinema. Não são apenas os motivos que se repetem nos diferentes
filmes de Akerman, é o próprio gesto cinematográfico que aparece como possibilidade
de aceder às origens. É a recondução à origem, recordemos Freud, que permitirá que o
reprimido seja limpo. A diferença que traz a repetição do gesto de filmar é a possibilidade
de retorno das sobrevivências.
Esta investigação - que delira certamente a sua própria Gradiva, na procura do
contacto extático com o vital do ritmo - encontra agora a sua forma, que apesar de final é
sempre provisória. Condenada à eterna caminhada, esta configuração momentânea de
diversos elementos voltará a estar em órbita, em circulação cósmica, elementos
sobreviventes permanentemente chegando, perpetuamente partindo em busca de uma
necessária e nova tempestade das mesmas paixões.
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ANEXO

Fragmento áudio, exercício de ritmanálise no “Caminito” (29.16’)
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