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RESUMO 

 

Esta tese investiga algumas das principais reflexões teóricas contemporâneas acerca do 
conceito de ritmo, nos campos da linguística, semiótica, poética e teoria da literatura, para 
compreender os efeitos de sentido criados no discurso. Busca compreender diferentes 
configurações conceituais, com pontos de aproximação e distanciamento entre elas, 
observando os movimentos de retomada e avanço das ideias que atravessam tal discussão. O 
marco inicial desta pesquisa é a crítica à noção de ritmo de Émile Benveniste (2005), que foi 
retomada posteriormente por Henri Meschonnic (1982). Nosso estudo dialoga, ainda, com o 
pensamento de Octavio Paz (1982; 1984) e o de Hans Ulrich Gumbrecht (1994; 2012). 
Cotejando as formulações conceituais desses teóricos com a proposta do conceito de ritmo 
apresentada pela vertente tensiva da teoria semiótica do discurso (ZILBERBERG, 1990, 
2001, 2006, 2010, 2011), o objetivo desta tese é aferir o alcance teórico e metodológico da 
contribuição dos estudos sobre a tensividade para as pesquisas que abordem o ritmo. Mais 
especificamente, pensa-se o ritmo em dois eixos, que envolvem as materialidades discursivas 
e a dimensão dos afetos: a produção e a recepção dos textos. Como motivo para as análises, 
ou argumento, foram destacados os seguintes objetos: o conto O jantar, de Clarice Lispector, 
o poema No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, e a canção Vapor Barato, 
de Jards Macalé e Waly Salomão, interpretada por Gal Costa. 

Palavras-chave: Ritmo; Semiótica Tensiva; Teoria da Literatura; Performance; Literatura e 
canção. 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

This thesis investigates some of the main contemporary theoretical reflections on the concept 
of rhythm, in the fields of linguistics, semiotics, poetics and theory of literature, to understand 
the effects of meaning created in the discourse. It seeks to understand different conceptual 
configurations, with points of approximation and distance between them, observing the 
movements of retaking and advancing the ideas that cross the discussion. The starting point of 
this research is a criticism of Émile Benveniste's notion of rhythm (2005), which was later 
taken up by Henri Meschonnic (1982). Our study also dialogues with the thoughts of Octavio 
Paz (1982; 1984) and Hans Ulrich Gumbrecht (1994; 2012). Comparing the conceptual 
formulations of these theorists with the proposal of the concept of rhythm presented by the 
tensive semiotic (ZILBERBERG, 1990, 2001, 2006, 2010, 2011), the objective of this thesis 
is to assess the theoretical and methodological scope of the contribution of studies on tensive 
semiotic for researches that address the relationship between rhythm and affect. More 
specifically, we propose to think of rhythm in two axes that implicate discursive materialities 
and the dimension of affections: the production and reception of texts. We take as a reason for 
analysis, or argument, the following objects: the tale O Jantar, by Clarice Lispector, the poem 
No meio do caminho, by Carlos Drummond de Andrade, and two versions of the song Vapor 
Barato, by Jards Macalé and Waly Salomão, performed by Gal Costa. 

Keywords: Rhythm; Tensive Semiotics; Theory of Literature; Performance; Literature and 
song. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

I 

Esta tese nasce da pertinência de retomar, na cena teórica contemporânea, um tema já 

tão estudado em tantas áreas disciplinares, que é o ritmo, situando-o na relação entre dois 

eixos que envolvem as materialidades discursivas e a dimensão dos afetos: a produção e a 

recepção dos textos – aqui entendidos como unidades de sentido, constituídos de um plano da 

expressão e outro do conteúdo. Se não é de fato novidade pensar as instâncias de produção e 

recepção, é premente situar nesses tratos com a noção de ritmo o lugar dos afetos. Tal 

discussão nos impede de não abordar o papel do corpo, da voz, da performance. Tudo isso 

está envolvido na apreensão ou apropriação dos efeitos de sentido rítmicos.  

Por isso, a partir da crítica à noção de ritmo de Benveniste (2005) retomada 

posteriormente por Henri Meschonnic (1982), propomos, no âmbito da Teoria Semiótica do 

Discurso, um exame da complexidade do fenômeno que o termo ritmo designa. Estaremos 

restritos às contribuições dadas pelo desenvolvimento da vertente tensiva da semiótica às 

discussões a respeito do ritmo. A Semiótica Tensiva investiga as interseções das dimensões 

sensível e inteligível (ZILBERBERG, 2011, p. 66-67), possibilita mostrar a interferência de 

uma sobre a outra e o peso determinante do elemento sensível sobre a inteligibilidade do 

mundo. Julgamos importante trazer para essa interlocução o pensamento de Octavio Paz 

(1982; 1984) – ao qual Claude Zilberberg faz referência de modo recorrente –, principalmente 

aquele que trata das relações entre ritmo, metro, história, cultura e sociedade, bem como a 

ênfase que Paz dá à ideia de “ritmo original”, expresso nos conceitos de correspondência e de 

analogia, como um fim último do homem. Já as intuições teóricas acerca do que pode o ritmo 

em Hans Ulrich Gumbrecht (1998; 2012) nos instigam a pensar a tensão entre aquilo que o 

autor designa por produção de presença, produção/apreensão de sentido, visto que possibilita 

contemplar um elemento material/objetivo e outro subjetivo, cujos efeitos muitas vezes não 

alcançam (ou não permite chegar a) um nível de intelecção. 

Assim, marcamos o lugar de onde falamos, tendo estabelecido nossa filiação teórica e 

metodológica sem, contudo, desprezar o fato de que é preciso, com efeito, estabelecer 

algumas interlocuções, o que aqui fazemos sem presunção alguma. 

A escolha dos três objetos que compõem o corpus desta tese se deve a três fatores.  O 

primeiro e mais geral é que eles possibilitam explorar as tensões teóricas, pois possuem 

peculiaridades rítmicas que salientam diferentes aspectos envolvidos na construção da análise 
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e conceitualização do ritmo. Os demais motivos são bastante específicos.  O poema No meio 

do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, nos permite revisitar as formas de análise 

rítmica de poemas, em especial por seu desdobramento feito de repetições, que de saída nos 

induz a buscar padrões rítmicos e a proporcionalidade; no entanto, sugere outra perspectiva de 

movimento em blocos de versos. Em O jantar, conto de Clarice Lispector, vislumbramos uma 

possibilidade de análise do ritmo na prosa – que implica outra postura para com o ritmo – 

nem tanto preocupada com as estruturas narrativas, ou com as aspectualidades verbais 

(incoatividade, duratividade, terminatividade), mas com a maneira como o corpo e a 

subjetividade estão inscritos na modulação dos afetos, na colocação em cena de um ritmo 

dinâmico que tem muito a ver com aquilo que Benveniste (2005) chama de “disposição 

particular do caráter ou do humor” (p. 368). Já a canção Vapor Barato, de Jards Macalé  e 

Waly Salomão, interpretada por Gal Costa, apela especialmente para a indagação sobre ritmo 

e materialidades, somada à possibilidade de explorar com acuidade o embate entre presença e 

sentido. 

É preciso explicitar que se trata de uma tese eminentemente teórica, de discussão 

teórica, de produção de conceitos. As análises são fundamentalmente ilustrativas de 

possibilidades advindas dessa proposta conceitual, amostras muito pontuais e sugestivas. 

 

II 

O ritmo foi e é objeto de estudo de diferentes áreas do saber, a exemplo das ciências 

humanas, sociais, biológicas, exatas, mas também sempre esteve ligado às linguagens das 

artes. Há tempos vêm sendo elaboradas muitas teorias do/sobre o ritmo, conforme a 

especificidade de cada teoria e/ou ciência. Cada qual operou recortes e tratou do ritmo 

conforme a intenção e finalidade, ressaltando determinados aspectos em detrimento de outros 

julgados menos pertinentes. Nessa direção, esta tese opera também um recorte que, 

sumariamente, concerne ao ritmo e afetividade.  

A despeito das inúmeras formulações consolidadas e difundidas do conceito de ritmo, 

convém voltar ao assunto porque a matéria é fugidia e reivindica novos modos de ser pensada 

e de ter contempladas amiúde as relações que, sem cessar, se mostram um problema ainda não 

resolvido por completo, a saber, as relações com o espaço, os afetos, a contingência. Para 

tanto, carece “entreabrir conceitos exageradamente voltados sobre eles mesmos em nossa 

tradição, permitindo assim a ampliação de seu campo de referência.", nas palavras de Paul 

Zumthor (2007, p. 27). De Zumthor nos fica o impulso sugerido de verter a atenção a 

fenômenos que se dão na copresença dos interlocutores de uma comunicação e que não estão 
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previamente vinculados a uma intencionalidade, ou à significação, a partir das suas pesquisas 

sobre poesia oral e poética da voz.  

O fato é que o fenômeno que conhecemos ou reconhecemos como ritmo (do grego, 

ῥυθµός, ou rhythmos; do latim, rhythmus), intuitivamente, adquire estatuto de algo óbvio, 

natural, que nos remete a um senso comum e prático. Assim nos parece porque já o 

percebemos e sentimos de maneira pronta e clara, como uma espécie de atualização 

instantânea de um dado que (re)conhecemos, independentemente de qualquer processo de 

raciocínio.Essa concepção prática do ritmo existe, pode-se dizer, em virtude da relação que 

estabelecemos entre estados e atividades psicossomáticas, sucessivas ou simultâneas, e os 

fenômenos internos ou externos a nós, isto é, fenômenos que se dão em nós mesmos ou em 

nossa relação com o mundo objetivo. 

Noutras palavras, há aquela antiga associação do ritmo com o “batimento” do coração, 

com a respiração, com o andamento de caminhada – que mais rápido ou lento vai alterar tanto 

a frequência cardíaca quanto a das ondas cerebrais, ou chamados ritmos cerebrais: essas 

seriam as atividades psicossomáticas. Para expor um exemplo de fenômenos externos que nos 

podem estimular os impulsos psíquicos ou somáticos, podemos pensar em como o clima 

atmosférico, os ruídos dos centros urbanos, uma música eletrônica com volume acentuado em 

uma loja de departamentos, tudo isso sugere em alguma medida uma inscrição do nosso corpo 

numa determinada experiência, provocando alguma sincronização com o que de maneira 

generalizada conhecemos por nossos ritmos internos. 

Otavio Paz (1984, p. 79) propõe uma resolução da ambivalência do ritmo, a saber, sua 

propriedade física e psicológica, exterior e interior, objetiva e subjetiva, com os conceitos de 

correspondência e analogia. Falaremos disso mais adiante. 

Todavia, se nos incumbimos da tarefa de dizer a alguém o que é o ritmo, em termos 

teóricos, conceituais, certamente nos vemos em apuro. Outras questões surgem 

imediatamente: De que ritmo nós estamos falando? Ritmo do quê? Relacionado a quê? E a 

situação se agrava se nos perguntamos como se dá o ritmo, como ele ocorre, a partir de quais 

fatores... 

Na contramão, talvez, o ritmo não se deixe apreender pela lógica binarista do signo 

linguístico; antes, tal como a performance, o ritmo ultrapasse a centralidade do signo. A 

problematização da noção de ritmo nos leva a considerar o valor dos movimentos 

assimétricos, das irregularidades, uma vez que instalam tensões, oscilação de valores distintos 

dos provocados por reiterações, regularidades, alternância de um padrão periódico entre 
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descontinuidade e continuidade, entre tempos fortes e fracos. A tudo está pressuposta a ideia 

de “fluir”.  

Cabe verificar se a noção de “fluir”, destacada por Benveniste (2005) na base da 

palavra que designa ritmo em grego, pode ser associada exclusivamente ao tempo de “cronos” 

ou também ao “kairos”. Sob a hipótese de ser uma configuração dinâmica que atribui uma 

forma momentânea a uma substância, o fluir do ritmo é da ordem do “cronos”. Considerado 

um modo próprio de fluir de uma forma já assentada, ou seja, um fluir com uma forma já 

imposta instala o ritmo na ordem do “kairos”. A tensão a que nos remetemos, neste instante, 

diz respeito ao papel da estabilidade e da repetição no ritmo bem como ao da instabilidade e 

da diferença.  

Porquanto em grego ritmo comporta a noção de forma e a de fluir, nos vemos levados 

a pensar esses dois atributos. Dessa maneira, no ritmo temos como consequência mudanças e 

transformações: se o ritmo for a forma que se põe em movimento, temos de concebê-la como 

algo dinâmico; se julgamos ser o ritmo a forma do movimento, igualmente, admitimos que a 

forma fugaz promove um recorte no tempo-espaço, isto é, ela surge como uma figura. 

(Tomamos aqui a palavra figura, conforme o sentido exposto por Barthes (1981, p.1): “no 

sentido grego: σχῆµα, não é o ‘esquema’; é, de uma maneira muito mais viva, o gesto do 

corpo captado na ação, e não contemplado em repouso: o corpo dos atletas, dos oradores, das 

estátuas: aquilo que é possível imobilizar do corpo tensionado”).  

As formas se movimentam e se alteram, porque, ao passo que circunscrevem limites, 

se transmudam em deslocamentos produtores de novas circunscrições, gerando um ritmo: a 

variação está aí inserida, como um devir incessante. Porém, se pensarmos no que ocorre no 

entremeio, ou seja, durante essas transformações, há duas vias possíveis, pelo menos, de 

reconhecimento de certa regularidade: 1ª.) considerando a possibilidade de que, 

inevitavelmente, as transformações das formas perpassem certos padrões reiterados que 

conferem e garantem a consistência da forma, como uma imobilização, um recorte, e ainda 

um congelamento momentâneo(GUMBRECHT, 2012, p.114); 2ª.) tendo em vista a 

experiência de nossa relação com as coisas do mundo, é provável que, em alguns casos, o 

envolvimento do corpo, sua afinação com o fenômeno-ritmo seja atravessada por uma relação 

de ordem vetorial, em que nossa memória intervém comparando o novo com o dado, mas isso 

também depende de contextos sociais, culturais e históricos nos quais estamos inseridos e dos 

quais emerge certa coerção dos regimes de percepção, sensibilização e moralização, enquanto 

variáveis culturais e históricas que condicionam, de certa forma, nossa interação com as 
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coisas do mundo a taxionomias conotativas, que, por sua vez, procedem de práxis 

enunciativas. 

Não se resolve facilmente tal complexidade em torno do conceito de ritmo. Há 

caminhos para pensar no ritmo para além do metro – isso não é uma busca recente –, evitando 

a confusão entre ritmo e metro. Mas onde se situa o metro, como um padrão regular, do/no 

ritmo, uma vez que se corre o risco de confundi-lo com o ritmo?Em uma mesma disposição 

métrica, com todo o esquema de alternância dos movimentos, contudo, não podemos afirmar 

que há o mesmo ritmo. A questão que fazemos, então, é a seguinte: É possível pensar o metro 

como um modo (ou forma) mais ou menos estabelecido de manifestação de um tal ritmo, 

pertencente a uma determinada época? Todavia, do ponto de vista tanto da configuração 

sonora dos versos– considerando a prosódia, a melodia, mais ainda como diria Pound “a 

sonoridade adquirida” pelas palavras em cada um deles –, quanto da configuração imagética e 

semântica, que no ritmo se articulam, qual é o elemento satisfatório para o argumento de que 

ritmo e metro não se confundem? 

A relação diferencial do metro com o ritmo, inicialmente, não está muito clara, quer na 

poética grega, quer na latina. Ainda hoje, em alguns casos, a distinção entre um e outro paira 

sob uma nebulosa, o que pode nos levar de volta ao equívoco. A poética clássica buscava 

definir uma gramática da composição poética. Preceptística, ela buscava estabelecer os 

princípios a serem seguidos, caso se quisesse produzir uma obra poética. Em geral, a poética 

antiga agrupa sob uma mesma classificação as criações que apresentavam, sobretudo, uma 

semelhança métrica. Mesmo a tripartição operada em meados do século XVIII (propiciada por 

uma série de transformações no âmbito das ideias estéticas do romantismo alemão, que 

apresentou novas concepções sobre a criação poética e nova fundamentação para o 

estabelecimento da divisão dos gêneros literários, inaugurada no livro III da República de 

Platão) conserva traços da prescrição de caracterização dos gêneros literários com base não só 

no “tom” ou nos temas destes, mas principalmente na forma, na estrutura métrica, etc.A 

distinção entre metro e ritmo, inicialmente, não é tão clara.Disso advém a própria dificuldade 

de instituir o gênero lírico, pois a diversidade métrica da poesia lírica antiga tornava difícil 

essa tarefa, uma vez que se mostrava fugidia à normatização das composições. 

O reconhecimento de formas mais ou menos fixadas pelos usos concerne a certos 

“metros”. Esses são entendidos como abstração de todas as formas possíveis e sua redução a 

esquemas padronizados que abarcam determinadas possibilidades de veiculação de certos 

“conteúdos”, ligados a uma situação de comunicação em um espaço-tempo (cronótopo) e 

associados a uma práxis cultural, a uma forma de vida. Nossa hipótese é que possivelmente as 
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recorrências das configurações rítmicas, abstraídas pelas métricas, em que sejam 

reconhecíveis certas estruturas rítmicas intensivas, possam ser aferidas por seus alcances 

extensivos. Expondo o raciocínio de outra maneira, seria possível reencontrar algo de 

identidade entre ritmos e suas abstrações métricas sem relação comum a circunscrição 

espacial e temporal específica. Assim, poderíamos falar do ritmo de uma época, do ritmo de 

um poeta, por exemplo, ambos manifestos na leitura de um poema, cuja função particular é a 

de nos expor a esse ritmo e a de instaurar harmonias rítmicas, trazer para o momento atual de 

sua leitura um ritmo e um clima do passado.  

Para desenvolver tais reflexões a tese está dividida em duas partes constituídas de 

três capítulos. Na primeira, os capítulos têm teor mais teórico; na segunda, prático. O primeiro 

capítulo da primeira parte retoma apontamentos feitos pelo estudo de Émile Benveniste 

(2005), a partir do qual faremos um retorno ao que o autor chama de “uma circunstância” 

mediadora da transição entre ritmo no sentido de “forma”, que era “o único atestado até 

meados do século V”, e o desenvolvimento do sentido moderno de ritmo, que já estava 

presente no grego, mas como resultado “de uma especialização secundária” (p. 368). O 

segundo amplia a discussão investigando quatro pontos de vista diferentes sobre o ritmo, 

divergentes e convergentes em alguma medida. Nessa direção, buscamos entender se há uma 

ultrapassagem da tradição e como ela se dá. O terceiro capítulo é destinado a reflexões 

próprias do autor da tese sobre uma definição de ritmo que evoca os afetos. 

A segunda parte reúne os capítulos que se dedicam ao estudo de objetos estéticos, 

respectivamente, o poema, o conto, a canção. 
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1 A GENERALIZAÇÃO DA NOÇÃO DE RITMO NO VOCABULÁRIO E NO 

PENSAMENTO OCIDENTAL MODERNO 

 

1.1 Um retorno a partir de Benveniste 

Julgamos necessário retomar Emile Benveniste, linguista formado na escola 

comparatista e especialista em línguas indo-europeias, para reconduzir a questão do ritmo nas 

discussões teóricas nos dias de hoje, visto que o autor, como já dissemos, faz uma condensada 

investigação acerca da noção de ritmo no pensamento ocidental, a partir da concepção grega 

de ritmo e da etimologia do termo que dá origem à palavra, no texto A noção de “ritmo” na 

sua expressão linguística. Esse texto é retomado por outros dois autores, trazidos para a 

discussão que empreendemos nesta tese, a saber, Henri Meschonnic e Hans Ulrich 

Gumbrecht.  

A importância de Benveniste se instala, principalmente, na possibilidade de renovação 

do olhar lançado sobre o desenvolvimento da noção de ritmo, pois questiona sua associação 

aos movimentos das marés e sua suposta regularidade, além de acentuar o traço histórico, 

social e cultural do ritmo. Em Benveniste, é a história do uso do termo ritmo que aprisiona, 

restringe o fenômeno ritmo: uma não homologia entre a noção de ritmo e o que é ritmo. 

Assim, tanto mais remonta ao seu passado, à sua origem, o texto de Benveniste permite uma 

abertura para novas reflexões sobre a noção de ritmo e o fenômeno que costumamos designar 

com o termo ritmo.  

Émile Benveniste (2005) ao indagar-se sobre A noção de "ritmo” na sua expressão 

linguística, investiga e resgata o sentido etimológico do vocábulo ritmo e, ainda que muito 

brevemente, a história do seu uso e vulgarização no ocidente moderno, tendo como ponto de 

partida a cultura e o pensamento gregos. Na verdade, Benveniste problematiza a noção 

corrente da palavra ritmo, originário do grego ῥυθµός, mas que chega a nós por meio de seu 

correspondente em latim rhythmus. Segundo o linguista francês, recuando à antiguidade grega 

pré-socrática dos filósofos atomistas (como Demócrito, por exemplo) passando pelos poetas 

líricos e trágicos, até Aristóteles, o valor semântico do termo ῥυθµός designa 

aproximadamente forma distintiva, figura ou configuração proporcionada, conformação 

(disposição, reviravolta, ordem e/ou disposição das formas) (BENVENISTE, 2005, p. 366-

67). De sorte que o ritmo não é, em sua origem, movimento regular (como os das ondas a que 

em geral se associa), mas designa a “forma modificável” que se dá a partir de uma 

“disposição particular do caráter ou do humor”, “maneira particular de fluir”, “sem fixidez”, 

resultando de um arranjo sempre sujeito a mudanças. 
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Para Benveniste (2005), “foi Platão quem precisou a noção de ‘ritmo’ delimitando, 

numa acepção nova, o valor tradicional de ῥυθµός” (BENVENISTE, 2005, p. 368), 

associando-o a noções de intervalo, medida, combinação, ordem dos movimentos, ritmo 

corporal associado ao método e submetido à lei dos números, levando em conta o tempo, as 

repetições, a harmonia, bem como a regularidade, de sorte que, doravante, no sentido 

moderno de ritmo a ideia de forma fica determinada sempre por uma medida e sujeita a uma 

ordem:  

Vê-se como essa definição decorre do sentido tradicional, e também 
como o modifica. Platão emprega ainda ῥυθµός no sentido de "forma 
distintiva, disposição, proporção". Inova, aplicando-o à forma do 
movimento que o corpo humano executa na dança, e à disposição das 
figuras nas quais se resolve esse movimento. A circunstância decisiva 
está, aí, na noção de um ῥυθµός corporal associado ao µέτpove 
submetido à lei dos números; essa ‘forma’ é, a partir de então, 
determinada por uma "medida" e sujeita a uma ordem. Eis o novo 
sentido de ῥυθµός: a "disposição" (sentido próprio da palavra) é em 
Platão constituída por uma sequência ordenada de movimentos lentos 
e rápidos, assim como a "harmonia" resulta da alternância do agudo e 
do grave. E é à ordem no movimento, a todo processo do arranjo 
harmonioso das atitudes corporais combinados com um metro, que se 
chama a partir daí ῥυθµός. Poderemos então falar do ‘ritmo’ de uma 
dança, de u’a marcha, de um canto, da dicção, de um trabalho, de tudo 
o que supõe uma atividade contínua decomposta pelo metro em 
tempos alternados. A noção de ritmo está fixada. (BENVENISTE, 
2005, p. 369) 

  

Emile Boisacq (1916, p. 845), em seu dicionário etimológico grego, contribui para o 

estabelecimento do sentido mais comum de ritmo como movimento regular e mensurável, 

como cadência1, associando-o ao movimento das ondas. Disso resultam os elementos mais 

frequentemente retomados, tais como o tempo, a medida, a repetição, intervalos regulares, 

quer no âmbito geral das ciências em que tais pressupostos são reiterados, como um discurso 

dominante sobre ritmo, quer no espaço compreendido nos limites mesmo do senso comum. O 

tempo ou a temporalidade, aliás, figura como a condição primordial para que haja ritmo. 

Com efeito, pode-se observar aí uma passagem da natureza à cultura como pano de 

fundo da consolidação desse sentido de ritmo predominante ainda hoje em dia. Isso porque a 

partir da observação dos movimentos das ondas, um caso particular, chegou-se a resultados 

expandidos à soma de casos possíveis da ordem da natureza ou da cultura. Em outras 

palavras, o vínculo estabelecido entre natureza e cultura no conceito corrente de ritmo confere 
                                                           
1att. ῥυθµός,, ion. ῥυσµός(voy. Brugmaun Grdr. II-, 1, 23. 2b2) m. 'mouvementréglé et mesuré; mesure, cadence, 
rythme': pëuj 'couler', i.-e. *sreu-, le sens du mot ayantétéemprunté au mouvementrégulier des flots de la nier. 
Curtius^ 3.53. (BOISACQ, Émile. DictionnaireÉtymologique de la Langue Grecque. Heidelberg, Paris: Carl 
Winter, Klincksieck, 1916, p. 845.) 
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uma continuidade entre as mais diversas ações humanas, os fenômenos e as coisas do mundo, 

sob a insígnia da aprendizagem com a natureza, mas pelo viés de um olhar já permeado pela 

cultura. 

Essa dualidade do ritmo, nos parece, está no cerne de toda e qualquer questão que o 

envolve. O ato humano de atribuir a um fenômeno natural uma regularidade do ritmo (ou 

regularidade rítmica) é, sobretudo, uma construção da percepção do sujeito ante os 

movimentos sucessivos de elevação das águas, provocados pelos ventos e marés; há certa 

tendência em conformar os dados da cultura às causas primárias da natureza, na transferência 

de dados da natureza para o universo humano (dos comportamentos, da cultura, da política, 

das instituições) através da observação e da dimensão da representação. A todas as atividades 

humanas se atribui um ritmo regido por uma única e mesma lei: a da repetição regular. A 

universalidade da noção de ritmo nos expõe a uma pressuposição de que o ritmo cosmológico 

e o biológico, mais próximos da natureza, são equiparáveis ao ritmo da linguagem, da música, 

da vida, do trabalho, em suma, das ações dos homens evidentemente da ordem da cultura. Ao 

passo que apontamos para a não universalidade do ritmo, em oposição a uma “forma pura” 

preexistente à (e independente da) sua realização material, estabelecemos a presença de uma 

oposição semântica elementar entre natureza e cultura, que instala uma tensão entre uma 

noção unívoca que lhe é exterior e a priori e uma diversidade do ritmo, isto é, a demanda de 

se pensar a especificidade do ritmo conforme cada caso, sem partir de uma resolução já fixada 

do ritmo como forma sem energia: um ritmo submetido à medida, repetição, regularidade, etc. 

Se em uma mão, como afirma Benveniste, “a noção de ‘ritmo’ é das que interessam a 

uma ampla porção das atividades humanas” (BENVENISTE, 2005, p. 361), na outra, ainda 

segundo as palavras do próprio autor, parece haver uma vocação no pensamento ocidental 

para a univocidade do fenômeno que o termo “ritmo” designa e a generalização da noção 

mesma de ritmo: 

Essa vasta unificação do homem e da natureza sob uma consideração 
de "tempo", de intervalos e de repetições semelhantes, teve como 
condição o próprio emprego da palavra, a generalização no 
vocabulário do pensamento ocidental moderno, do termo ritmo que, 
através do latim, nos vem do grego. (BENVENISTE, 2005, p. 361) 

 

A noção de ritmo e o fenômeno ritmo são tomados como uma coisa só e geral, 

agregadora tanto daquilo que é da ordem da cultura, quanto do que é da ordem da natureza. 

Isso recobre uma infinidade de fenômenos em que se projeta um ritmo, ou melhor, sobre os 

quais projetamos um ritmo a partir de nossa percepção: nas palavras do autor, quando 
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“tomamos consciência das durações e das sucessões que os regulam” (BENVENISTE, 2005, 

p. 361). Mas a unificação persiste como se todas as diferentes maneiras de conceber, perceber, 

captar o ritmo, ou os fenômenos – diga-se de passagem, sempre submetidos a temporalidade, 

intervalo e repetições –, fossem tomadas como constituídas dos mesmos princípios rítmicos 

que um conceito unívoco de ritmo subsumisse. 

Somos, há muito tempo, educados a reconhecer, na multiplicidade de eventos 

cotidianos, ou no âmbito das manifestações de arte e cultura, os padrões reiterados de 

elementos diversos – gestos, comportamentos, células, cláusulas, pés métricos, modos, 

motivos e temas, traços, linhas, cores, formas, as suas extensões, durações, sucessão, 

regularidade, proporcionalidade, retorno sonoro... Se quisermos encontrar, decifrar o ritmo 

por onde quer que seja, em concordância com certa tradição, devemos saber reconhecer a 

ordem assentada sobre a repetição, a medida, a cadência, a lei dos números. Do mesmo modo, 

se quisermos conferir ritmo às nossas mais diversas atividades teremos de observar todos 

esses mesmos princípios. Eis o resultado de uma generalização unificadora: o aprisionamento 

do fenômeno ritmo. Toda teoria ou crítica do ritmo que se valha de tais parâmetros para a 

descrição ou a formulação de um conceito do ritmo entra na ordem da noção tradicional de 

ritmo, “associado a um metro e submetido às leis dos números”, como uma forma, ou seu 

movimento, “determinada por uma ‘medida’ e sujeita a uma ordem”, (BENVENISTE, 2005, 

p. 369). 

Não é a apologia à “vasta unificação do homem e da natureza”; ao contrário, é o seu 

questionamento que lhe vai interessar. Questionamento da aceitação tácita da noção de ritmo 

na clave da ordem, da duração, sucessão temporal, intervalo, reiteração de certos padrões, 

atribuído a eventos quaisquer, desde que obedeçam a tais exigências, ou evidenciem tais 

elementos. Talvez seja mais apropriado dizer que essa designação generalizante do ritmo 

passou a ser o fator determinante de perceber, conceber o(s) ritmo(s) (da natureza e da 

cultura): 

A noção de "ritmo" é das que interessam a uma ampla porção das 
atividades humanas. Serviria talvez até para caracterizar 
distintivamente os comportamentos humanos, individuais e coletivos, 
na medida em que tomamos consciência das durações e das sucessões 
que os regulam e também quando, além da ordem humana, projetamos 
um ritmo nas coisas e nos acontecimentos. Essa vasta unificação do 
homem e da natureza sob uma consideração de "tempo", de intervalos 
e de repetições semelhantes, teve como condição o próprio emprego 
da palavra, a generalização, no vocabulário do pensamento ocidental 
moderno, do termo ritmo que, através do latim, nos vem do grego. 
(BENVENISTE, 2005, p. 361) 
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Os conceitos têm uma história que não pode ser ignorada, esquecida. Ao investigar a 

história da noção de ritmo, Benveniste retoma a etimologia do termo, que em grego é ῥυθµός 

(rhythmos), para traçar as correspondências, ou não correspondências, entre o termo, sua 

noção e o que esta significa de fato. Ele constata inicialmente uma comodidade na 

transferência dos dados da natureza à cultura pela simplória associação do sentido tomado aos 

movimentos regulares das ondas: “O homem aprendeu com a natureza os princípios das 

coisas, o movimento das ondas fez nascer no seu espírito a ideia de ritmo, e essa descoberta 

primordial está inscrita no próprio termo” (BENVENISTE, 2005, p. 362). Em um primeiro 

momento, a contradição já se mostra na assimilação do sentido do termo ritmo com o 

movimento das ondas, pois o termo grego que lhe dá origem, segundo Benveniste, não se 

empregava para mar ou ondas: “Jamais se diz ῥέῖυa respeito do mar, aliás, jamais se emprega 

ῥυθµός para o movimento das ondas” (BENVENISTE, 2005, p. 362). O autor afirma que o 

que flui é rio e não mar, portanto:  

Se ῥυθµός significa "fluxo, escoamento", não se vê como teria tomado 
o valor próprio da palavra "ritmo". Há contradição entre o sentido de 
ῥέῖυe o de ῥυθµός e não nos livramos da dificuldade imaginando – o 
que é pura invenção – que ῥυθµός pôde descrever o movimento das 
ondas. Melhor ainda: ῥυθµός nos seus antigos empregos, não se diz da 
água que flui e nem mesmo significa "ritmo”. Toda essa interpretação 
repousa sobre dados inexatos. (BENVENISTE, 2005, p. 362) 

 

Com o objetivo de devolver-nos a história da noção de ritmo, Benveniste esvazia a 

acepção tradicional ao seu grau zero, para reerguê-la sobre uma sólida fundamentação de sua 

significação, tarefa possível mediante uma volta aos primeiros usos da palavra ῥυθµός na 

filosofia jônica, mas “nos escritores jônicos e na poesia lírica e trágica, depois na prosa ática” 

(BENVENISTE, 2005, p. 362).  Segundo Benveniste, tomando as passagens em que o 

vocábulo ocorre nos filósofos atomistas Demócrito e Leucipo, Aristóteles transmitiu-nos a sua 

significação exata: ῥυθµός significa σχῆµα, isto é, forma. Após citar alguns exemplos de 

ocorrência de ῥυθµός em Demócrito, o linguista francês afirma: “não há portanto nenhuma 

variação, nenhuma ambiguidade, na significação que Demócrito atribui a ῥυθµός e que é 

sempre ‘forma’, entendendo por aí a forma distintiva, o arranjo característico das partes num 

todo” (BENVENISTE,2005, p. 364). Em seguida, observa a prosa de Heráclito, de quem 

extrai mais exemplos relacionados à forma e à transformação das letras do alfabeto – como já 

aparecera em Leucipo –, que corroboram sua perspectiva. Entretanto, nos poetas líricos do 

séc. VII a.c (Benveniste cita Arquíloco, Anacreonte, Teógnis e Teócrito) outro aspecto do 

conceito de ritmo na alta antiguidade vai se mostrar. Nesses poetas, ῥυθµός ganha um traço de 
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subjetividade do caráter ou do humor, disposição anímica dos homens, como forma particular 

ou distintiva. Adiante, nos trágicos mencionados, Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, o traço 

reincidente é o sentido de forma distintiva, adquirindo na prosa ática de Xenofonte, e em 

certos escritos de Platão, um traço da proporção ou disposição proporcionada. Todavia, a 

ideia de forma está sempre presente, uma forma que tem a ver também com organização, 

ordem.  

Em todos os exemplos dados, Benveniste ressalta “que ῥυθµός nunca significa 

‘ritmo’”: 

É preciso limitar aqui esta lista mais ou menos exaustiva de exemplos. 
As citações são amplamente suficientes para estabelecer: 1º que 
ῥυθµός nunca significa "ritmo" desde a origem até o período ático; 2º 
que nunca se aplica ao movimento regular das ondas; 3º que o sentido 
constante é "forma distintiva, figura proporcionada, disposição", nas 
mais variadas condições de emprego, aliás. Igualmente os derivados 
ou os compostos, nominais ou verbais, de ῥυθµός sempre se referem 
apenas à noção de "forma". Essa foi a significação exclusiva de 
ῥυθµός em todos os gêneros escritos até a época na qual 
interrompemos as nossas citações (BENVENISTE, 2005, p. 366-
367). 

 

Em conformidade com as ideias desenvolvidas por Benveniste, uma vez estabelecido o 

sentido do termo grego ῥυθµός a partir dos seus usos, é necessário fazer distinção entre este 

termo e os outros concorrentes que também significam “forma”. Para tanto reivindica a 

relação de sentido na morfologia da palavra, e mostra que o sufixo -θµός “indica não o 

cumprimento da noção mas a modalidade particular do seu cumprimento, tal como se 

apresenta aos olhos” (BENVENISTE,2005, p. 367): a consideração sobre o sentido do radical, 

donde deriva a ideia de forma. Pensar o modo como se apresenta aos olhos é pensar o seu 

aspecto. Estabelece-se, assim, uma aproximação entre o sentido de ῥυθµός e σχῆµα, este 

denota forma fixa, aquele “designa a forma no instante em que é assumida por aquilo que é 

movediço, móvel, fluido, a forma daquilo que não tem consistência orgânica (...) a forma 

improvisada, momentânea, modificável” (BENVENISTE, 2005, p. 367-368).  

A conclusão a que chega Benveniste é que ῥυθµός deriva de ῥέῖυ justamente pelo 

vínculo com a filosofia atomista, que elege a palavra para expressar um aspecto particular de 

assunção de uma forma, que representa um “universo no qual as configurações particulares do 

movediço se definem com ‘fluições’. Há uma ligação profunda entre o sentido próprio do 

termo ῥυθµός e a doutrina da qual ele revela uma das noções mais originais” (BENVENISTE, 

2005, p. 368). 
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Entendendo ainda preciso estabelecer a relação entre ῥυθµός, como forma, e a noção 

de ritmo, Benveniste vai procurar responder as seguintes questões: “Como, então, nessa 

coerente e constante semântica da ‘forma’, se insere a noção de ‘ritmo’? Onde está a sua 

ligação com o conceito próprio de ῥυθµός?” (BENVENISTE, 2005, p. 368). 

Em resposta às indagações que ele mesmo se faz, o linguista encontrará nos textos de 

Platão (Filebo, As Leis) a ligação entre a palavra grega rhythmos e ritmo. Isso porque 

Benveniste credita ao filósofo grego o estabelecimento da noção moderna de “ritmo”, ao 

menos a fundamentação do conceito. Segue-se que os traços apontados no conceito platônico 

definem o ritmo sempre em relação à ordem, harmonia, regularidade, periodicidade, 

movimentos corporais – associados à dança, por exemplo – que respeitam tais princípios.  

A questão é que se, como afirma Benveniste, a noção moderna de ritmo pode ter sua 

instância fixada a começar de Platão, a noção vigente de ritmo se terá fortalecido na poética e 

na retórica greco-latinas, atravessado certa latência medieval para reaparecer messianicamente 

no renascimento e reverberar seriamente no romantismo alemão. Não sem ser questionada e 

transformada, de certo, no seu decurso histórico. Todavia, encontrou no cientificismo 

positivista um forte avalista, cujo abono lhe garantiu morada no século XX, do que não nos 

desvencilhamos, ao menos em parte.  

O mundo latino faz a ligação entre os helenos e nós. Como Benveniste (2005, p. 361) 

atesta, a noção de ritmo chega até nós pelo latim rhythmus. Se isso é certo, também é certo 

que o termo correspondente em latim é Numerus. Na tentativa de precisar a diferença entre 

ritmo e metro, a retórica latina acaba por estreitar as relações diferenciais com o pensamento 

musical, sob aquilo que entendemos ser a concepção de unidade de compasso e unidade de 

tempo. Como toda relação de sinonímia não é perfeita, os conceitos são delimitados por suas 

definições; enquanto as fronteiras se diluem pelo emprego dos termos, nas mais das vezes, de 

maneira indistinta.  

O que buscamos é resgatar as nuanças das definições de ritmo, metro, compasso, em 

relação com as ideias subjacentes de repetição, proporção, simetria, regularidade. Há uma 

abundante publicação de estudos e tratados sobre o ritmo em poesia, música; em relação à 

prosa, entretanto, a porção de obras dedicadas ao ritmo é significativamente menor. Na 

maioria das vezes, essas noções se confundem. Direta ou indiretamente, em ambos os casos, 

os nossos grandes preceptores sempre retornam aos gregos e latinos para desenvolver o 

pensamento sobre ritmo.  

As considerações sumárias, que apresentamos abaixo, serão válidas quando 

estabelecermos as abordagens dos textos na segunda parte da tese, mais precisamente sobre 
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ritmo na prosa. Por essa razão, as trazemos aqui neste contexto. Trata-se, resumidamente, das 

especificações feitas por Quintiliano (1836, Art. IV, p. 247-248). 

Retomando a questão dos termos e suas distinções, o Compasso assim como o Número 

consta de partes, divisões de espaços de tempo, porém o Número é medida simétrica ou 

assimétrica entre as partes do Compasso e ao mesmo tempo fixa as espécies: binários, 

ternários, quaternários. A única diferenciação mais clara que se faz entre Rhythmos e Metro é 

que o primeiro está para a prosa assim como o segundo para a poesia. Uma vez não fazendo 

caso do arranjo harmonioso dos intervalos e sucessões das sílabas tônicas e átonas no início 

ou fim das células métricas, no Rhythmos tanto faz a ordem em que apareçam os pés métricos, 

não lhe alterará a medida do tempo, ou do espaço de tempo exatamente igual do início ao fim: 

sua exclusiva preocupação, por isso seu caráter quantitativo. Ao contrário, no Metro, não se 

admite a permuta de um pé métrico por outro pé, ainda que seja do mesmo tipo, ou seja, um 

datílico ou anapesto no lugar de um trocaico, ou um trocaico no lugar de um iâmbico. De 

maneira que, seguindo esse parâmetro, em um verso como “ao mesmo tempo saiba ser, não 

ser”, de Drummond, cuja escansão nos dá a seguinte cifra das sílabas tônicas 2, 4, 6, 8, 10, a 

ordem, a posição e o movimentos dos iâmbicos não pode ser perturbada, sob pena de se 

destruir a forma do verso, em que podemos considerar como formantes, dada sua pertinência, 

fatores como pausa, melodia, encadeamento fônico, aliteração, assonância, etc. 

Procuramos expor e aclarar, de alguma maneira a seguinte passagem: 

O Rhythmo, ou é Par, como o Datílico, que tem uma sílaba igual a 
duas breves, e este mesmo nome tem outros pés do mesmo Rhythmo, 
(ora as mesmas crianças sabem já que a longa vale dois tempos, e a 
breve um): ou Sêsquiplo, como o Peon, que consta de uma longa, e 
três breves, e o seu contrário de três breves, e uma longa; e outra 
qualquer combinação de dois tempos com três faz o Numero 
Sêsquiplo: ou enfim Duplo, como o iâmbico, que consta de breve, e 
longa, e o seu contrário. Todos estes pés também são Métricos, mas 
tem esta diferença, que para o Rhythmo é indiferente ter o Datílico as 
primeiras sílabas breves, ou as seguintes. Porque o que mede é só o 
tempo, e contenta-se que, desde levantar o compasso até pousar, haja 
os mesmos espaços nos pés.  No verso porém não se poderá pôr um 
Anapesto, ou um Espondeu em lugar do Datílicos; nem o Peon será o 
mesmo pé, principiando pelas breves, ou acabando por elas; nem a 
regra do Metro sofre, não digo já a troca de um pé por outro, mas nem 
ainda a de um Datílicos, ou de um Espondeu por outro. Pelo que se 
confundires os cinco Datílicos continuados, como se veem aqui, 
Panditurinterea domus omnipotentis Olympi 2, o verso ficará desfeito. 
Além desta, há mais estas diferenças 1. que os Rhythmos podem 
continuar pelo tempo que se quiser, os Metro sem que começaram, 
assim vão correndo até a mudança, isto é, passagem para outra casta 
de Rhythmo. 3. Que o Metro só o há nas palavras, o Rhythmo também 

                                                           
2Virg. En. X, 1: “Escancaram-se neste entrementes os Paços do Olimpo” (C.A.N). Nota de Beethoven Alvarez. 
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o pode haver nos movimentos do corpo. 4. Que os Rhythmos admitem 
pausas com mais facilidade que os Metros, e, ainda que nestes as haja 
também, ali contudo há mais licença nesta parte (QUINTILIANO, 
1836, Art. IV, p. 249-253).  

 

Importa fixar os apontamentos significativos sobre o compasso em dança, música, 

poesia e prosa, uma vez que todo e qualquer Número é formado de partes, intervalos de tempo 

que estão contidos em um todo e em uma quantidade exata de vezes, isto é, partes 

denominadas Compassos. Nas Instituições, o Compasso da dança pode ser preenchido por 

movimentos e gestos do corpo. O Compasso da Música pode constar de silêncio ou sons 

inarticulados. Por último, em prosa ou poesia, o Compasso pode ser integrado de sons 

articulados, pés métricos, frases, orações, períodos.  

Para Quintiliano, há uma gradação dos intervalos, ou seja, dos elementos que 

preenchem os Compassos como grandezas de valores temporais dessemelhantes. De uma 

maneira simples, podemos escaloná-los na ordem crescente, do mínimo ao máximo: a) Pés 

(formado por unidades de tempo medidas pela duração de uma sílaba breve), b) Ritmos (que 

se compõem de Pés), c) Orações ou Incisos (constituídos por Ritmos), d) Membros 

(compostos por Orações/Incisos), e) Períodos (nível máximo cujas unidades são os 

Membros). Com essa apresentação dos conceitos em Quintiliano, desejamos expor, 

sumariamente, o esforço de sistematização dos aspectos rítmicos. 

Uma vez assentadas as unidades, estas permitem comparação, medição quando 

combinadas em no mínimo mais de uma, assim sendo, pode-se dizer que há Número, visto 

que com uma unidade singular é impossível. Na poesia, o limite do pé métrico é de quatro 

tempos; na Oratória pode chegar até nove. Em termos de extensão, os versos esbarram no 

limite da sua medida, ou seja, no poema os versos têm seus termos bem fixados, ainda mais se 

for o caso de versos metrificados e em poemas de forma fixa. No discurso (da prosa, ou 

oratório), tal qual em música e dança, a extensão não possui uma demarcação, pois, embora 

também conste de pés como o verso, na oratória eles podem continuar, avançar. A 

demarcação dos limites nos versos tem a ver com a respiração da frase poética, muito 

vinculada à palavra cantada, com a maior tendência à regularidade dos sons e inflexão 

vocálica ao final, obviamente, tem relação com a quantidade de sílabas métricas dos versos, 

de onde resultam as classificações em tetrâmetro, pentâmetro, hexâmetro. 

Pelo empenho de tentar demarcar algum encaminhamento de estudo do ritmo na prosa, 

trouxemos as reflexões de Quintiliano, que considera que Rhytmos/Numerus é um termo, o 

mais adequado possível, para designar o remate do período do discurso oratório. Em última 
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instância, a divisão entre ritmo da oratória e ritmo poético, conforme proposto, põe termo aos 

tratos entre a prosa e a poesia. 

 

1.2 Síntese 

Não é nada simples delimitar tais conceitos, Ritmo, Metro, Compasso, Número. Em 

particular, a divisão rítmica da prosa causou, e causa ainda, uma reação: a prosa tem o seu 

ritmo posto em segundo plano.   A dificuldade de adequação da prosa às leis que regulam e 

regem a possibilidade de fixação de padrões de medidas, impede o reconhecimento de 

identidades, formas reiteradas. Ao que tudo indica, há de se observar o jogo de forças entre 

estabilidade e instabilidade. Dito de outro jeito, pensar menos os arquétipos que o processo no 

qual se dão as condições de realização da instabilidade e tentar mapear as modulações 

semânticas dos efeitos de sentido, manifestas em cada texto (FIORIN, 1996, p. 20). Logo, é 

preciso cogitar que propriedades conferem ritmo à prosa, uma vez que ela escapa à 

agrimensura métrica. 

Essa mesma orientação, de pensar o processo e as condições de realização da 

instabilidade, nos coloca em afinidade com a proposta de Benveniste que expusemos neste 

capítulo. Isso significa que entendemos que o ritmo tem de ser pensado como objeto 

dinâmico, considerando suas variantes no discurso, naquilo que ele possui de contingente, na 

sua eventualidade. Com efeito, o jogo de forças entre estabilidade e instabilidade remete à 

relação entre sistema e processo, ou melhor, como se vai do sistema ao processo. Ao invés de 

assumirmos uma forma a priori do ritmo, admitimos a árdua tarefa de tentar descrever se há e 

quais são as categorias invariantes do ritmo e como elas se mostram no discurso. 

Ao contrário do conceito moderno de ritmo estabelecido a partir de Platão, como 

atesta Benveniste, nós pensamos o ritmo como “a forma do movimento, ou a forma em 

movimento” (WISNIK, 1999, p. 66-68). No primeiro sentido, entendemos que é preciso 

pensar como essa forma é assumida, como se configura, menos pela alternância que pela 

(trans)formação; no segundo, como o(s) movimento(s) confere(m) uma maneira particular de 

fluir, ou um fluir com uma forma já definida. Em ambos os casos, consideramos sistema e 

processo sob o dinamismo e a rarefação do limite entre eles, tanto comum devir do ritmo. 
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2 ULTRAPASSAGEM DA TRADIÇÃO? 

Este capítulo, cujo título é uma pergunta, se desenvolve como perspectiva de uma 

possível ultrapassagem do discurso tradicional do ritmo. Na verdade, o que se questiona são 

alguns pressupostos teóricos tradicionais da noção de ritmo, ao passo que se é tributário deles. 

Operamos, assim, um recorte conciso de quatro pontos de vista teóricos, com o objetivo de 

marcar em que medida há avanços, ultrapassagens, em que medida se permanece na tradição. 

Iniciamos por seguir algumas pistas deixadas por Meschonnic sobre a historicidade e o 

viés mais do discurso do que da língua com que o polêmico teórico pensa questões sobre o 

ritmo. Noutros termos, para ele o ritmo tem de ser pensado menos na clave do sistema do que 

do processo, menos como estabilidade e estaticidade do que como instabildade do 

movimento, vendo o ritmo sempre como fenômeno dinâmico. Esse é o ponto que mais 

interessa à nossa discussão. 

Em seguida, deixamo-nos submergir ao fluxo da escrita de Paz, na observação do 

feixe de características de seu entendimento sobre o que é ritmo. A maneira indomável como 

se apresenta ao leitor desta tese esse matiz do ritmo em Paz quer ressaltar, de propósito, a 

força expressiva do movimento da escrita e do pensamento. No entanto, ao retomarmos o 

princípio de analogia e correspondência, procuramos assentar com maior sistematização o 

conceito de ritmo como analogia, ou uma “correspondência entre todos os seres e os 

mundos”, bem como demonstrar a tríplice articulação entre ritmo, imagem e pensamento. 

O terceiro recorte aponta na direção daquilo que pode o ritmo. O que se segue é uma 

aproximação das intuições teóricas de Gumbrecht a respeito do ritmo. Nessa circunstância, 

dada a rápida assunção conceptual, discutimos as três funções atribuídas ao ritmo pelo 

professor de Standford, como também os princípios de acoplamentos de primeira e de 

segunda ordem. Tais elementos envolvem por um lado a observação das materialidades dos 

meios de comunicação, no sentido lato, da tensão entre presença e sentido, por outro, o do 

modo como se produz e somos afetados por aquilo que o autor designa como clima, 

atmosfera, ambiência. 

O último delineamento teórico diz respeito ao feixe de traços conceituais de ritmo na 

Semiótica Tensiva. De caráter mais sistemático, estabelecendo uma rede de relações tensivas 

da qual o ritmo seria um destino secundário, nos importa o cruzamento do sensível com o 

inteligível, a análise do ritmo diante das oscilações tensivas, da possibilidade de aferir 

diferenças de grau, assim como de natureza, dos afetos. Para tanto, teremos de acompanhar o 

desenvolvimento do pensamento de Zilberberg sobre a tensividade. 
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Ao final, procederemos a uma tentativa de condensação de tais ideias, apontando para 

nossas ideias acerca do ritmo. 

 

2.1 Ritmo, historicidade, discurso 

Para Meschonnic (1982), a métrica e o ritmo-regularidade permeiam a noção 

tradicional de ritmo e as teorias do ritmo, porquanto, para ele, “a unificação do ritmo é 

fascinada pelo modelo da unidade que é o signo – transcendente às línguas”3 

(MESCHONNIC, 1982, p.146), de sorte que “o ritmo universal não permite a história do 

ritmo. Ele imediatamente promove uma métrica universal, autônoma, que preexiste aos 

poemas da mesma forma que a língua preexiste ao discurso”4 (MESCHONNIC, 1982, p.146). 

Ao passo que chegar ao ritmo ele mesmo seria pensar as relações internas dos elementos 

constitutivos do ritmo do discurso. Para este autor, um nível de abstração do ritmo 

apriorístico, um ritmo como forma pura, independente de sua concretude, além de ser 

considerada uma idealização, reforçaria a noção de ritmo universal que exclui a história, a 

entonação, a prosódia, que fazem parte do ritmo. Por isso Meschonnic vai criticar Ossip Brik, 

porque este afirma que “o movimento rítmico é anterior ao verso” e que “não podemos 

compreender o ritmo a partir da linha do verso; ao contrário, compreender-se-á o verso a 

partir do movimento rítmico” (BRIK, 1971, p. 132). 

Com efeito, o questionamento proposto confronta uma categoria teórica “ritmo” e o 

fenômeno designado pelo termo “ritmo”. Confronta a forma como a designação de “ritmos” é 

abarcada por princípios generalizadores. “Ritmos cósmicos, biológicos; ritmos humanos do 

trabalho, da música, da linguagem: os ritmos deveriam ser realizações particulares de um 

simples princípio de alternância, variação fundamental do mesmo e do diferente” 

(MESCHONNIC, 1982, p. 145)5. 

Não afeito a limites bem demarcados, pares opositivos, Meschonnic adverte que “Jean 

Mourot6 havia notado que as teorias do ritmo oscilavam entre a concepção pitagórica, que 

reduz o ritmo aos números, e a heraclitiana, que faz dele movimento não discreto. A história 

                                                           
3“L’unification du rythme est fascinée par lemodèle de l’unité, qui est lesigne –transcendantaux 
langues.”Tradução nossa. 
4 “Le rythme universel ne permet pas l’histoire du rythme. Il promeutimmé diatement une métrique universelle, 
autonome, qui preexiste aux poèmes comme la langue preexiste au discours.” Tradução nossa. 
5“Rythmes cosmiques, biologiques; rythmes humains dutravail, de la musique, du langage: les rythmes devai 
entêtre lês réalisations particulières d’un príncipe simple d’alternance, variation fondamentale du même et du 
différent.” Tradução nossa. 
6Mourot, J. Le génie d’un style. Chateaubriand. Rythme et sonorité dans les Mémoires d’Outre-tombe. Amand 
Colin, 1969, p. 10. 
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das teorias do ritmo é a história das tentativas de conciliação desses polos” (MESCHONNIC, 

1982, p. 148)7.  

O que Meschonnic interpela, na sequência de Benveniste, é justamente a unificação da 

noção de ritmo sob a caução da repetição/regularidade. Para ele, não se pode unificar a noção 

de ritmo, pois quando se fala, por exemplo, em ritmo cardíaco e ritmo do poema, fala-se na 

verdade de duas coisas distintas que não podem ser abarcadas na mesma definição de ritmo.  

A questão é pensar em que medida o princípio teórico de formulação de uma categoria 

universal, com seu teor de abstração e pressuposição apriorística de um esquema, 

independente do uso e aplicável a uma infinidade de fenômenos, em que medida é ou não 

satisfatoriamente capaz de lidar com a demanda de eventos em que julgamos haver um ritmo, 

com a diversidade de manifestações, ou com o modo como os ritmos, se assim podemos dizer, 

se manifestam? 

De qualquer modo, pensar o ritmo fora de sua manifestação não será possível se o 

considerarmos no momento em que ele acontece como uma “forma no instante em que ela é 

assumida”, ou em sua “maneira particular de fluir” (BENVENISTE, 2005, p. 367-68). Alijado 

de sua concretização, o ritmo torna-se equivalente a uma massa amorfa, qualquer coisa vaga e 

indizível, não se podendo falar de uma consciência do ritmo.  

Nossa busca pela compreensão do ritmo envolve nitidamente o gesto de “olhar” para o 

fenômeno-ritmo, tendo em conta seu modo de aparecimento, observando quais elementos 

estão envolvidos e relacionados caso a caso. Não queremos com isso enxergar o ritmo como 

uma categoria de análise que permita uma ideia preconcebida do que é o fenômeno-ritmo, 

nem aprisionar o ritmo na(s) fórmula(s) de linguagem(ns), tampouco de submetê-lo ao 

mensurável. Se julgássemos ser o ritmo uma distribuição proporcional, ordenada de valores 

assimétricos sobre as partes de um todo, incluindo a regularidade dos intervalos entre eles e a 

repetição, reduziríamos toda e qualquer análise rítmica a uma análise quantitativa, 

reduziríamos os objetos de um corpus aos seus respectivos esquemas, deixaríamos de fora não 

só a subjetividade e sua inscrição na dimensão sócio-histórica e a cultura, mas também os 

efeitos de sentido e presença. Antes pensamos em buscar o rigor próprio do ritmo ele mesmo – 

não o ritmo fora de alguma manifestação, mas sua configuração, a ligação que há entre suas 

componentes –, para além ou aquém do que a história do uso do termo ritmo designa, sob a 

consideração de que o ritmo tem a ver com uma relação sensitiva do mundo, mais do que com 

                                                           
7 “Jean Mourotavait note que les théories du rythmeoscillaient entre la conception pythagoriciene, qui ramène le 
rythme à des nombres, etl’héraclitéenne, qui en fait du mouviment non discret. L’histoiredesthéoriesdurythme 
est l’histoiredestentatives de conciliation entre cespôles.” Tradução nossa. 
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uma relação racional do mundo, com o modo como nós, sujeitos sociais, percebemos e nos 

relacionamos com as “coisas do mundo” e delas participamos. 

O que motiva Henri Meschonnic (1982) a questionar a teoria e a crítica tradicional 

do ritmo é a exclusão da história, do discurso, do sentido, do sujeito, da voz.  Na zona 

limítrofe em que se coloca o teórico, desfazer as oposições, para encontrar o lugar de cada um 

desses termos no ritmo, não é abolir a métrica, é pensar, assim nos parece, o ponto nevrálgico 

de articulação desses elementos em perspectiva dinâmica. 

O equívoco se perpetua na preservação dos polos antagônicos entre os quais vacilam 

as teorias do ritmo. Em outros termos, em Meschonnic, como “o ritmo é a organização-

linguagem do contínuo de que somos feitos”8 (MESCHONNIC, 2015, p. 13) não há uma 

ruptura entre opostos, tais como metro e ritmo, poema e signo, natureza e cultura, linguagem 

natural e linguagem convencional, por exemplo. Sentido e história não se dissociam, assim 

como o poema e o sujeito (não um sujeito particular, como o quer Adorno em Discurso sobre 

Lírica e Sociedade) com sua historicidade. Ao passo que o embate entre as teorias do ritmo se 

situa entre concepções em pontos extremos, do mensurável e do incomensurável, para 

Meschonnic, a nova teoria do ritmo deve afastar-se dessa história, partir da crítica das 

definições vigentes e da métrica em direção à significância, ao sentido. 

Por sua “maneira particular de fluir”, um ritmo assim engendrado como aquilo que se 

produz na e pela diferença, “a forma no instante em que é assumida por aquilo que é 

movediço, móvel, fluido, a forma daquilo que não tem consistência orgânica” 

(BENVENISTE, 2005, p. 367-68), parece inscrever-se no âmbito da cultura, da linguagem, do 

discurso e do social, mas também no domínio da subjetividade, do fluxo temporal contínuo de 

que somos feitos e que o ritmo, como “forma-sujeito”, ou “organização-linguagem”, dispõe 

em subjetivação discursiva.  

Nesse sentido foi formulada a proposta de Henri Meschonnic (1982), de pensar o 

ritmo no cerne de uma antropologia da linguagem, como organizador do sentido, como modo 

de inscrição da subjetividade no discurso, elegendo o discurso e não o signo como elemento 

fundamental. Por desfazer a lógica dualista, notadamente contra a herança do estruturalismo, a 

proposta provém da leitura que o autor faz de Benveniste (2005). Situa, assim, o ritmo no seio 

da história, da cultura, da antropologia, ressaltando a vocação política, social e histórica da 

subjetividade.  

                                                           
8MESCHONNIC, Henri. Manifesto em Favor do Ritmo. Tradução de Cícero Oliveira Caderno de Leituras 

n.40, 2015. Disponível em: http://chaodafeira.com/cadernos/cad40/. Acesso em 01/12/17. 
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Dentre outros aspectos, os que se mostram mais proveitosos são: a) o de pensar a 

configuração dinâmica do ritmo e sua relação com o discurso e a subjetividade na linguagem; 

b) o de suspeitar da noção de ritmo que o submeta ao esquema, à norma e não ao uso; c) o de 

opor o dinamismo e a espontaneidade de uma “maneira particular de fluir” à ideia de ritmo 

como elemento estático; por último, d) o de pensar a indissociabilidade entre ritmo e os 

efeitos de sentido.  

Conforme enfatiza esse autor, o sentido, por sua vez, não repousa nesta ou naquela 

face do signo linguístico saussureano, antes no conjunto mais amplo que o engloba e envolve 

fatores outros, a saber, as possibilidades linguísticas, a materialidade da voz, condições 

socioculturais historicamente construídas e variáveis em cada cultura, época, sociedade. O 

vínculo entre sentido e ritmo consiste em que este não se resume a uma conformação da 

matéria/substância a uma medida esvaziada de sentido. Não se trata da materialização de uma 

equivalência a um ritmo-regularidade do mundo natural, mas de um “ritmo-dinâmica”, sem 

fixidez, reengendrando renovados sentidos. 

Há outro aspecto do ritmo ou da teoria tradicional a ser questionado. Situado fora do 

estruturalismo, seu pensamento recusa estabelecer as oposições binárias ou as amarras do 

sistema e da estrutura estruturalista. Essa recusa quer mobilizar uma noção subjugada à 

norma, a uma prescrição paradigmática estável, que nega tanto a história como a voz. Assim, 

reencontramos a dinâmica do ritmo juntamente com a dinâmica da subjetividade na 

organização do sentido no discurso, para Meschonnic: 

Se o sentido é uma atividade do sujeito, se o ritmo é uma organização 
do sentido no discurso, o ritmo é necessariamente uma organização ou 
configuração do sujeito em seu discurso. Uma teoria do ritmo no 
discurso é, portanto, uma teoria do sujeito na linguagem. Não pode 
haver teoria do ritmo sem teoria do sujeito, nem teoria do sujeito sem 
teoria do ritmo. A linguagem é um elemento do sujeito, o elemento 
mais subjetivo, do qual o mais subjetivo por sua vez é o ritmo9 
(MESCHONNIC, 1982, p. 71). 

 

Mas é justamente no verso que o ritmo se revela. Ao se constituir a unidade do verso, 

o ritmo engendra em nós um estado de ânimo, ou nos ajusta o ânimo à nota do seu diapasão. 

Mesmo sob a alegação de que o metro não é um esquema abstrato, como o faz 

Jakobson, para Meschonnic, um conceito de ritmo, tão generalizante e generalizado a favor de 

                                                           
9Si le sens est une activité dusujet, si lerythme est une organization dusensdanslediscours, lerythme est 
nécessairement une organisation ou configurationdusujetdanssondiscours. Unethéorie du rythmedans le 
discoursestdoncunethéorie du sujetdans le langage. Il ne peut pas y avoir de théorie du rythme sans théorie du 
sujet, pas de théorie du sujet sans théorie du rythme. Le langageest un élément du sujet, l'élément le plus 
subjectif, dont le plus subjectif à son tour est le rythme.Tradução nossa. 
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um rigor científico, acabou sendo esvaziado. Porque tal resolução delimita a produção do 

ritmo ao arranjo dos elementos da forma da expressão (de quaisquer sistemas semióticos), não 

considerando outros elementos – como a dicção (não a particular, individual), a voz, a 

oralidade, o sentido, o sujeito, a historicidade, todos esses componentes reclamados por 

Meschonnic. No conjunto de fatores que encaminham a inscrição e organização do sujeito no 

discurso (inclusive discurso poético), toda e qualquer análise rítmica não pode estar confinada 

a uma análise quantitativa, não fazendo caso da subjetividade, da cultura, da dimensão 

sociocultural e histórica a que estão vinculadas as condições de produção das formas de 

subjetividade na linguagem e pela linguagem.  

Em artigo intitulado O ritmo e o gênero10, Olga Guerizoli Kempinska ressalta que 

Meschonnic insiste no caráter sociocultural do ritmo: 

Assim, um dos objetivos do artigo basilar de Benveniste consistiu no 
desmentimento da visão do ritmo associada à natureza, com seu 
movimento de ondas, e em sua colocação dentro do domínio da 
história e da cultura: “nada foi menos ‘natural’ que essa elaboração 
lenta, pelo esforço dos pensadores, de uma noção que nos parece tão 
necessariamente inerente às formas articuladas do movimento” 
(BENVENISTE, 2005, p.370). Na continuação desse deslocamento 
conceitual, também Meschonnic insistirá no caráter sociocultural do 
ritmo: “O ritmo é comum à linguagem e ao corpo. Cada um dos três é 
social. Mauss mostrou que as técnicas do corpo são sociais, nada é 
natural (MESCHONNIC, 1982, p. 651)” (KEMPINSKA, 2014, p. 
120). 

 

Esse caráter histórico e sociocultural tem relevância para o nosso estudo, uma vez 

que nos permite situar a relação do ritmo com a abstração métrica pelo viés de uma 

instauração de possibilidades rítmicas que se vão incorporando ao sistema (ao código), não 

como leis, mas como realizações históricas possíveis, localizadas numa dada época, cultura e 

sociedade, ou sistemas culturais e sociais. Além disso, considerando o argumento do poeta, 

tradutor, linguista, teórico da poesia, é possível pensar, como justamente o quer Gumbrecht, a 

possibilidade de (re)ativação dos ritmos de uma época, autor, etc., trazendo o corpo para as 

discussões sobre o ritmo. 

O cisma entre Meschonnic e a teoria semiótica se dá, dentre outros fatores, pela 

alegação de que a semiótica exclui de seu campo de visão as relações históricas e os 

determinantes sociais. Em virtude das criticas que esse autor faz não só à teoria, mas, 

principalmente, a um dos seus mais significativos inspiradores, Hjelmlev, julga-se impossível 

                                                           
10KEMPINSKA, Olga D. G.O ritmo e o gênero. REMATE DE MALES, v. 34, p. 113-126, 2014. 
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conciliar ambos os pontos de vista. Entretanto, nos parece possível encontrar e dissolver a 

disjunção de perspectiva. 

Em um prato da balança, “Hjelmslev é um autor pouco lido e muito criticado nos 

dias de hoje”, como demonstra Fiorin (2003, p. 20). Dentre as críticas mais frequentes Fiorin 

aponta: “é excessivamente formalista, desdenha a História, é cego para as determinações 

culturais que incidem sobre a linguagem, nega a dimensão do sujeito, e assim por diante” 

(FIORIN, 2003, p. 20). E em defesa do linguista dinamarquês e da semiótica, atesta que: 

“Paradoxalmente, os que fazem essas críticas não levam em conta a dimensão histórica do 

projeto hjelmsleviano” (FIORIN, 2003, p. 20), mas também que: “A semiótica sempre 

reconheceu que o texto se produz num dado contexto histórico. No entanto, não pretendia que 

a análise histórica de um texto fosse a descrição de um conjunto de “anedotas” que cerca sua 

produção” (FIORIN, 2003, p. 49). Portanto: 

Pouco a pouco, a semiótica vai ampliando seu objeto, de forma a 
reintegrar tudo o que inicialmente descartara. A semiótica operou uma 
redução metodológica provisória de seu campo de atuação. No 
entanto, nunca ignorou a História, o homem, as determinações sociais 
presentes na linguagem. Pretende apenas que a imanência dê uma base 
mais sólida para estudar o que é transcendente à linguagem, juntando 
imanência e transcendência numa unidade superior. A semiótica, 
como o projeto hjelmsleviano, se atribuiu a seguinte finalidade: 
humanitas et universitas. E vem cumprindo esse desiderato (FIORIN, 
2003, p. 51-52). 

 

No prato oposto da balança, a reivindicação quanto à morosidade do processo de 

ampliação do objeto e reintegração do que fora inicialmente descartado nos parece legítima, 

assim como a demora na consolidação de uma base sólida para o estudo do transcendente. De 

algum modo já justificamos isso no parágrafo anterior, com base nas citações realizadas. 

Agora, porém, entendemos que grandes saltos em direção a um aporte teórico-metodológico 

consistente que dê conta dessa demanda foram feitos, mais enfaticamente a partir dos anos de 

1990. Dentre as orientações que a teoria tomou, ressaltamos os estudos sobre a tensividade, 

empreendidos por Claude Zilberberg, de que já temos falado aqui e voltaremos a falar adiante, 

pois examinar como se dá a regência da intensidade sobre a extensidade é, em última análise, 

tratar da interação retroalimentativa entre “nosso mundo subjetivo” e o “mundo exterior” 

(TATIT, 2019, p. 17). 

Por fim, dessa nossa leitura depreendemos que na ligação entre ritmo e linguagem, 

como organização do sentido e do sujeito no discurso, duas noções subjacentes são cruciais, a 

de tempo e a de corpo. Elas serão o elo de que nos valeremos para demonstrar, ao final deste 
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capítulo, de que jeito propomos aproximar as visadas teóricas elencadas como aporte das 

ideias aqui desenvolvidas. Nas seções a seguir, as mesmas relações serão reengatadas. 

 

2.2 Um princípio integrador11 

Se Meschonnic (1982, p. 280) reclama a “ligação da historicidade e da oralidade” no 

poema, Octavio Paz parece afirmar uma historicidade consolidada na relação necessária entre 

ritmo, subjetividade e contexto sócio-histórico e político: 

O ritmo verbal é histórico, e a velocidade, lentidão ou tonalidades que 
o idioma adquire neste ou naquele momento, nesta ou naquela boca, 
logo tendem a se cristalizar no ritmo poético. O “ritmo da época” é 
algo mais que uma expressão figurada e poderíamos tecer uma espécie 
de história de cada nação – e de cada homem – a partir de seu ritmo 
vital. Esse ritmo – o tempo da ação, do pensamento e da vida social – 
é também, e acima de tudo, ritmo verbal. (PAZ, 1982, p.361) 

 

Nesse liame da voz com sua historicidade naquilo que é dito no poema, nos termos de 

Paul Zumthor (1993, p.21) a “vocalidade é a historicidade de uma voz: seu uso” – e é nesse 

sentido que a tomamos aqui –, estabelece-se uma forma de recuperação no poema, mas não 

apenas nele, de uma historicidade que é a da dicção e do ritmo, do “ritmo da época”, de “cada 

homem”, “da ação”, “do pensamento”, “da vida social”. O ritmo da ação e do pensamento do 

homem imbricados na linguagem, na organização do discurso, no dizer e no dito, em uma 

forma de dicção cambiável conforme cada época, sociedade e cultura.  

Essa relação nos remete à noção semiótica de práxis enunciativa. 

Para explicar essa copresença de elementos com diferente estatuto, 
cria-se o conceito de práxis enunciativa (cf. FONTANILLE; 
ZILBERBERG, 2001, p. 171-202). Essa noção foi introduzida para 
operacionalizar na análise uma preocupação recorrente de Greimas: a 
de que o caráter idioletal dos textos individuais não pode fazer 
esquecer o caráter eminentemente social da comunicação humana. Há 
duas ordens de restrições que determinam a enunciação: de um lado, o 
sistema da língua; de outro, os limites, de caráter sociocultural, 
impostos pelos hábitos, pelas ritualizações, pelos esquemas, pelos 
gêneros, pela fraseologia etc. A enunciação individual não se realiza 
independentemente das enunciações coletivas que a precederam e que 
a tornam possível. Os usos sedimentados, resultantes da história, 
determinam todo ato de linguagem. O enunciador, no momento da 
enunciação, convoca, atualiza, repete, reitera um “já dado” (gêneros, 
modos de dizer etc.), mas também o revoga, recusa-o, renova-o e 
transforma-o. Há um domínio do impessoal que rege a enunciação 
individual. É preciso ficar claro, no entanto, que, muitas vezes, a 
enunciação individual insurge-se contra esses modos de dizer 
sedimentados, dando lugar a práticas inovadoras, que criam 

                                                           
11Agradeço a Professora Claudia Neiva de Matos pelas inúmeras e preciosas contribuições, a respeito do 
pensamento de Otávio Paz, que tornaram essa secção possível. 
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significações inéditas. Esses enunciados, assumidos, por sua vez, pela 
prática coletiva, podem consolidar-se em novos usos, que, por sua vez, 
podem ser eliminados (FIORIN, 2010, p. 61-62). 

 

É possível, assim, considerar que todas as relações aqui traçadas sobre o ritmo se 

instalam, em alguma medida, na perspectiva da enunciação em semiótica. Os movimentos de 

reiteração e renovação enunciativos reintroduzem o histórico, o social, a subjetividade na 

linguagem; igualmente, eles fazem sobressair a passagem do sistema ao processo, a 

instabilidade, as relações discursivas. Se admitimos com Fiorin que “a práxis é apreendida por 

contraste” e que “é preciso estabelecer uma distinção entre uma práxis e outra, para que elas 

se revelem” (FIORIN, 2010, p. 62), somos reconduzidos à caracterização daquilo que Paz 

considera como o “ritmo de uma época”. Isto é, uma historicidade do ritmo fundado no 

sujeito, na linguagem, no discurso: ritmo vital, “tempo da ação, do pensamento, e da vida 

social” (PAZ, 1982, p.361). Em resumo, partindo do mesmo princípio apontado por Fiorin, 

será possível levar adiante a proposta de Paz de que “poderíamos tecer uma espécie de 

história de cada nação – e de cada homem – a partir de seu ritmo vital”, fundando assim uma 

outra história: a do ritmo vital. 

Num nível mais profundo, a intensidade (impulso vital, duração interna) pode ser 

considerada como condicionada por aquilo que Paz chama de ritmo de uma época, 

principalmente levando em conta as noções de correspondência e analogia, que exploraremos 

melhor mais à frente. Estamos apenas adiantando um pouco as ideias a serem vistas.  

Outra questão que nos parece possível pensar quanto à noção semiótica de práxis 

enunciativa e sua força coercitiva, é a posição de Mauss sobre as técnicas do corpo: “Entendo 

por essa expressão as maneiras pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma 

forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (MAUSS, 2003, p. 401). Assim como os 

discursos são atravessados e constituídos por formações ideológicas, discursivas e imaginárias 

que os constituem, sendo elas mesmas dinâmicas e vigentes em determinadas épocas, as ações 

dos homens tendem a “obedecer” certos protocolos socialmente estabelecidos, mas também a 

revogá-los, ou a inventar novas maneiras de uso do corpo. 

Tais direções do ritmo-sentido tomam como vetor o sujeito e seus afetos, isto é, a 

variação da intensidade com que o sujeito da sensação sente, percebe, ainda mais desponta 

concomitantemente ou se sincroniza encantadoramente com uma qualidade notada, uma 

potência vital exuberante, que é o ritmo vital. Por esse ângulo é que ressoa a pertinência da 

sintaxe discursiva (ZILBERBERG, 2011, p. 95-162). Tanto mais avançamos na exposição das 

concepções do teórico mexicano, percebemos, do ponto de vista semiótico, a proeminência da 
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instalação de um sujeito enunciante ou sujeito das vivências às voltas com a tarefa de 

equalizar a intensidade e a extensidade dos influxos que adentram seu campo de presença. 

Ao admitir que o ritmo da ação, do pensamento e da vida social é precipuamente ritmo 

verbal, Paz pensa no trabalho com a linguagem no poema e em como há um estilo-linguagem 

de uma época no qual um poeta se fundamenta. Um estilo-linguagem, todavia, pode ser 

pensado para além do verbal, em termos de linguagens da arte, por exemplo. A maneira como 

Paz expressa a consolidação e transposição de um estilo-linguagem exemplifica o que 

dizíamos acima sobre práxis enunciativa, porém, em relação à arte: 

A chamada "técnica poética" não é transmissível porque não é feita de 
receitas, mas de investigações que só servem para seu criador. É 
verdade que o estilo - compreendido como maneira comum de um 
grupo de artistas ou de uma época - confina com a técnica, tanto no 
sentido de herança e transformação, quanto na questão de ser 
procedimento coletivo. O estilo é o ponto de partida de todo projeto 
criador; por isso mesmo, todo artista aspira a transcender esse estilo 
comum ou histórico (PAZ, 1982, p. 20). 

 

ao passo que o ultrapassa, conferindo ao poema um caráter de unidade irrepetível: 

O poeta utiliza, adapta ou imita o fundo comum de sua época - isto é, 
o estilo de seu tempo -, porém modifica todos esses materiais e realiza 
uma obra única. (...) O poeta se alimenta de estilos. Sem eles não 
haveria poemas. Os estilos nascem, crescem e morrem. Os poemas 
permanecem, e cada um deles constitui uma unidade autossuficiente, 
um exemplar isolado, que não se repetirá jamais. 
O caráter irrepetível e único do poema é compartilhado por outras 
obras: quadros, esculturas, sonatas, danças, monumentos. A todas elas 
é aplicável a distinção entre poema e utensílio, estilo e criação (PAZ, 
1982, p. 20-21). 

 

O caráter irrepetível e único abarca as outras linguagens da arte, como se evidencia na 

passagem acima. A univocidade assim conferida subsume ritmo, imagem, pensamento. Com 

isso a indivisibilidade do ritmo e do sentido, a exemplo do taoísmo chinês ao dizê-lo 

“movimento rítmico impregnado de sentido” (PAZ, 1982, p. 23), enquanto sentido é, 

fundamentalmente, histórico: “Como encontrar um sentido que não seja histórico?” (PAZ, 

1982, p. 24). É no trabalho do artista, poeta, ou seja, no domínio da cultura que a matéria se 

liberta, é elevada ao estatuto de poesia e ultrapassa sua trivialidade, sua história: 

a palavra poética é plenamente o que é – ritmo, cor, significado – e, 
ainda assim, é outra coisa: imagem. A poesia converte a pedra, a cor, a 
palavra e o som em imagens. E essa segunda característica, o fato de 
serem imagens, e o estranho poder de suscitarem no ouvinte ou no 
espectador constelações de imagens, transforma em poemas todas as 
obras de arte. (...) O fato de serem imagens leva as palavras, sem que 
deixem de ser elas mesmas, a transcenderem a linguagem, enquanto 
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sistema dado de significações históricas. O poema, sem deixar de ser 
palavra e história, transcende a história (PAZ, 1982, p. 26-28). 

 

Enquanto parece fixar-se em um ponto, se transmuda, sempre há deslocamentos, 

movimentos itinerantes, devir. Acha-se em O arco e a Lira um feixe de traços que definem o 

ritmo tais como, por exemplo, ritmo como “tempo original”, “ir em direção a”– ir em direção 

ao sentido, pois “ritmo é sentido e diz algo” –, “visão de mundo”, “fonte de todas as nossas 

criações”, “ritmo original”– que traz consigo a ideia de ritmo cosmológico anterior a tudo que 

“implica uma visão concreta de mundo”, de modo que “expressando-nos, ele é nós mesmos”, 

mas, ao mesmo tempo, nos antecede, se manifesta na linguagem, porém a origina (PAZ, 1982, 

p. 69-74). 

  Conforme já dito, o ritmo para Paz é, dentre outras coisas, imagem e sentido (ou 

pensamento). No verso, por exemplo, não é a métrica (contagem de sílabas tônicas 

distribuídas em intervalos regulares, constantes e reiterados, entre as sílabas átonas) que 

estabelece e delimita o ritmo. A métrica é parte constituinte do ritmo, inegavelmente, todavia 

fica claro que o ritmo a ultrapassa. Estar para além da medida dos versos consiste em ser um 

ato de criação, condensado na tríplice constituição da poesia (ritmo, imagem e pensamento).  

Octavio Paz, em seu princípio integrador, aponta sempre em direção à integração e 

univocidade: a) das palavras em correspondência na linguagem ordinária, que tem por 

unidades significativas as frases em “contínua mudança”, b) do poema com suas frases 

poéticas, cuja unidade é o ritmo, c) do cosmo com todas as demais coisas sob a regência de 

princípios rítmicos semelhantes. A crença em que tudo isso se encontra em correspondência 

no ritmo, é chamada analogia: que é tempo original, ritmo universal. Essa universalidade é a 

passagem do caos ao cosmos. 

Paz nada distingue na linguagem, nem no poema. A indivisibilidade do poema, a sua 

totalidade, possui o ritmo como célula, núcleo simples, unidade: o ritmo é, então, uma 

“desconcertante propriedade da frase poética”. A mesma indivisibilidade que o autor vê nos 

mitos. O vínculo entre mito, rito e poesia está patente no seu pensamento e na sua teorização 

sobre poesia, de sorte que não cessam as correspondências entre mito e poesia que evocam 

união mística.  

O ritmo do poema se corresponde com o ritmo do cosmo (o mundo é um poema). O 

poema produz um retorno ao ritmo original. Mas o sujeito e sua historicidade não são 

excluídos dessa relação indivisiva de ordem cosmológica. Existimos no poema. “A linguagem 



39 
 

  

 

é o homem, e é algo mais”. O poema não se faz fora do poeta: “A linguagem do poema está 

nele e só nele se revela” (PAZ, 1982, p. 61-65).  

Correspondência e analogias são dois conceitos fundamentais que Paz desenvolve 

para expressar como metáfora a conciliação, harmonia, conformidade, complementaridade, 

simetria entre o homem e o cosmos. E é somente por analogia que podemos expressar a 

conciliação mítica de opostos, de diferenças de natureza ou de grau. Com base nesse mesmo 

princípio é que se poderia pensar a inserção do corpo na circunscrição de sentido do ritmo, 

isto é, o estabelecimento do vínculo entre a noção de ritmo e a experiência exterior, material, 

da natureza, procedendo pela correspondência entre ritmos: como manifesto no mundo natural 

(dados da natureza) e na construção humana (dados da cultura). 

A linguagem manifesta o ritmo-imagem que encerra a metáfora, estabelece conexão 

entre sentidos, sensações, significados. Ela é que possibilita o poema como tradução do 

mundo. Em última instância, na linguagem reside uma reflexibilidade: a de os homens se 

expressarem por ela ao passo que ela se expressa por eles e os subsume (PAZ, 1984, p. 99).  

Na linguagem há um ritmo secreto que governa tanto a atração quanto a repulsa entre 

as palavras, o ir e vir das frases, igualmente no poema há um ritmo que orienta toda a criação 

poética, visto que ela é isso mesmo, o ritmo, em última instância, a tentativa de sua 

reprodução: 

O dinamismo da linguagem leva o poeta a criar seu universo verbal 
utilizando as mesmas forças de atração e repulsa. O poeta cria por 
analogia. Seu modelo é o ritmo que movimenta todo o idioma, o ritmo 
é um ímã. Ao reproduzi-lo – por meio de métricas, rimas, aliterações, 
paronomásias e outros processos – convoca as palavras (PAZ, 1982, p. 
64). 

 

A palavra poética é também mítica, encantada pelo ritmo, porquanto une vida e 

morte, reconcilia os opostos, mas também é trágica, dado que pela morte torna possível a 

vida. Característica do pensamento crítico e ensaístico de Paz, a poesia e o sagrado estão 

aliados ao ritmo e à linguagem, bem como à temporalidade – ou à existência do ser no tempo 

da poesia e da linguagem – à história e à sociedade. O ritmo é tempo que conjuga e harmoniza 

oportunamente a palavra-frase ou as frases poéticas no poema. Aí encontra lugar a ideia da 

ordem verbal e do despertar das “forças secretas do idioma”. 

O fato de o tempo não estar fora de nós, de ser o tempo nós mesmos, confere ao 

tempo um sentido, ou seja, uma direção. Aquilo que se diz sobre a vocação do homem para 

significar, produzir sentido e, assim, somente assim, o mundo humano, sua existência possui 
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ou faz sentido, é também apanágio da criação poética, que se projeta por um ritmo e em um 

ritmo.  

O homem, ser da linguagem e para a linguagem, encanta a linguagem no poema por 

meio de um ritmo que o funda. A métrica produz um esquema de abstração do ritmo como 

medida e divisão do tempo em porções repartidas e distribuídas conforme a “ordem” dos 

intervalos regulares. Mas isso é uma abstração, posto que no ritmo tudo é indivisível. Por isso 

ritmo não é medida desprovida de conteúdo. Ele orienta a criação poética como um sentido, 

ou melhor, como uma direção: aponta para algo que virá, ao passo que “engendra em nós uma 

disposição de ânimo que só poderá se aplacar quando sobrevier algo” (PAZ, 1982, p. 68). 

(Lembramos que Emil Staiger, em Conceitos fundamentais de poética, fala da propriedade do 

gênero lírico de produzir uma disposição anímica, um clima, ou como quer Gumbrecht, uma 

stimmung.). 

Disso decorre a sensação, assinalada por Octavio Paz, de “que o ritmo é um ‘ir em 

direção a’ alguma coisa, ainda que não saibamos o que seja essa coisa”, de que o ritmo nos 

põe em atitude de espera. O ritmo do poema nos integra a seu tempo e nos devolve nossa 

própria existência, porque nos restitui um estado de união e de identidade anterior. Esse é o 

motivo por que o ritmo é “tempo original”, ao contrário da medida, que “não é tempo, mas 

modo de calculá-lo”, uma redução ou abstração do tempo original. Aqui está a influência do 

pensamento do filósofo Heidegger no de Paz quanto à experiência poética enraizada no tempo 

e em sua transcendência pela criação poética (PAZ, 1982, p. 68-69). 

Se o ritmo e o tempo possuem um sentido, uma direção, é porque: a) a temporalidade 

“é o próprio homem e que, por conseguinte, dá sentido a tudo em que toca”; b) “no ritmo há 

um ‘ir em direção a’, que só pode ser elucidado se, ao mesmo tempo, se elucidar quem somos 

nós (...) somos nós mesmos que nos transformamos em ritmo e rumamos para ‘algo’”; c) o 

ritmo “é uma visão de mundo” (PAZ, 1982, p. 69-71). 

Na concepção de ritmo em Paz, encontramos o fluir constante, linear e cíclico, que 

preserva sua novidade e sua transcendência na negação do sentido que ele mesmo afirma: 

“Destrói-se e, ao se destruir, se repete; cada repetição é, porém, uma mudança. Sempre o 

mesmo e a negação do mesmo” (PAZ, 1982, p. 69). As continuidades e descontinuidades do 

ritmo engendram a diferença na repetição, em um instante pleno de junção (união mística). 

Desse modo, o ritmo do poema nos seduz a fluir com ele. Então, tal qual seu próprio ritmo se 

harmoniza com o ritmo do cosmo, nós mesmos entramos em “afinação espiritual” com 

ambos. Como a magia, o poema tem a propriedade de nos colocar “em relação viva com o 

cosmo” (PAZ, 1982, p.66). 
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Seguimos nós mesmos uma direção, aqui, e o ritmo desta escrita, ritmo verbal, 

“tempo da ação, do pensamento e da vida social”, encerra uma visão de mundo e uma 

temporalidade. Se todas as criações do homem têm origem no ritmo, sobretudo no ritmo 

verbal – fazemos associação com o pensamento de Meschonnic de uma inscrição e 

organização do sujeito no discurso –, esta escrita encerra, precisamente, seu pertencimento a 

uma dada época e cultura. É significativo que Octavio Paz afirme que o “ritmo da época” seja 

algo mais do que mera “expressão figurada”, propriamente, porque traz à tona a história, ou a 

historicidade, a sociedade, a cultura e a subjetividade, indissociáveis no ritmo. 

Percorrendo todo o seu vasto conhecimento sobre culturas do Oriente e do Ocidente, 

amplamente mencionadas em suas obras como aporte para exemplificações, analogias, etc., o 

ensaísta mexicano afirma que “todas as concepções cosmológicas do homem brotam da 

intuição de um ritmo original” (PAZ, 1982, p. 72), “ritmo inseparável de nossa condição” 

(PAZ, 1982, p. 73), motivo de nossa existência humana, de sermos “seres temporais, seres 

mortais e lançados sempre para ‘algo’, para o ‘outro’: a morte, Deus, a amada, nossos 

semelhantes” (PAZ, 1982, p. 73). Ora, nos ocorre que mesmo a intuição de um ritmo 

cosmológico é um dado da cultura, projeção humana. Se “no fundo de toda cultura se acha 

uma atitude fundamental diante da vida, que (...) se manifesta como ritmo”, poderíamos dizer 

que isso se dá de forma implicativa em virtude de cada ritmo ser uma “atitude espontânea do 

homem frente à vida” (PAZ, 1982, p. 74). 

Em suma, cada sociedade pode experimentar, e experimenta, seu ritmo particular, 

sua visão de mundo, um sentido e uma imagem que lhe são próprios. Havendo ritmo como 

ideia, como pressuposto ou puro conceito, como ligação com o que é da ordem da natureza, é 

a ciência e a teoria parecem estar sempre em busca de uma generalização abstrata capaz de 

subsumir a prática, a forma, a peculiaridade. Dito de outra maneira, projetamo-nos diante do 

mundo com a finalidade de atribuir-lhe sentido, coerência, de instaurar a passagem do caos ao 

cosmo. Os conceitos nos auxiliam nessa tarefa, logo, não significa dizer que eles sejam 

dispensáveis. Resta saber se a generalização abstrata promovida por um conceito retira do 

fenômeno que designa seu viço, sua vitalidade. 

A concepção filosófica de um ritmo universal, cuja propensão é promover a redução 

e a abstração do ritmo em esquemas racionais, não pode ser confundida com aquilo que Paz 

designa de tempo ou ritmo original. Este, por implicar uma visão de mundo, uma imagem 

viva do universo, comporta as particularidades de cada temporalidade concreta: imagem do 

mundo, vida irrepetível, “ele é nós mesmos”. Aquele é a destituição de todos os conteúdos 
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particulares e propriedades do ritmo, que é imagem, sentido e atitude. Em cada época, cada 

cultura, o ritmo se dá aperceber de maneira diferente: 

O ritmo que Dante percebe, e que move as estrelas e as almas, chama-
se Amor; Lao-tsé e Chuang-tsé ouvem outro ritmo, feito de contrários 
relativos; Heráclito o sentiu como guerra. Não é possível reduzir todos 
esses ritmos a uma unidade sem que, ao mesmo tempo, se evapore o 
conteúdo particular de cada um deles. O ritmo não é filosofia, mas 
imagem do mundo, isto é, aquilo em que se apoiam as filosofias (Paz, 
1982, p. 74). 

 

Mais do que substantivos próprios, Dante, Lao-tsé, Chuang-tsé, Heráclito, estes 

nomes representam ritmos diferentes, visões de mundo diferentes, culturas diferentes, 

temporalidades diferentes, atitudes diferentes. Mudando-se a imagem de mundo, muda-se o 

ritmo. O ritmo de cada um encontra neles mesmos uma forma, impressa nas suas obras, que 

manifestam o estilo, a dicção do poeta, do escritor. À medida que não se dissocia de sua 

temporalidade, de sua época, a dicção conjura, evoca, nos devolve essa temporalidade: à 

maneira do mito, o passado é uma virtualidade do futuro propenso a se realizar no presente. 

O ritmo original é tempo original, que não possui caráter fragmentado, repartido em 

porções homogêneas, simétricas, e sucessão irreversível, linear, aqui presente, passado e 

futuro estão indissociáveis: daí seu aspecto cíclico, traço da repetição que engendra 

mudanças, do mesmo modo que retorna gerando outro. Há uma insistente aproximação entre 

mito, poema, ritmo, rito, ritual em Paz, quando afirma que a repetição do ritmo fazer regressar 

o mito, ao passo que invoca, convoca o tempo original, recriando o tempo arquetípico. De 

certa maneira, podemos associar aqui o traço da “recordação” no texto lírico, assinalado por 

Staiger, pois, para Paz, “o tempo cotidiano sofre uma transformação no poema: deixa de ser 

sucessão homogênea e vazia para se converter em ritmo” (PAZ, 1982, p. 77). Em geral, toda 

criação poética tem a capacidade de nos devolver o que já se passou, arquétipos do passado. O 

poeta o faz encarnar novamente: 

Tragédia, epopeia, canção, o poema tende a repetir, recriar um 
instante, um fato ou conjunto de fatos que, de alguma maneira, se 
tornam arquetípicos. O tempo do poema é distinto do tempo 
cronométrico. (...) Para o poeta o que passou voltará a ser, voltará a se 
encarnar. O poeta, disse o centauro Quírion a Fausto, “não está 
amarrado pelo tempo”. E este responde: “Aquiles encontrou Helena 
fora do tempo.” Fora do tempo? Melhor, no tempo original. (...) O 
passado e o presente dos romances não é o da história, nem o da 
reportagem jornalística. Não é o que foi, nem o que está sendo, mas o 
que está-se fazendo: o que está sendo gerado. É um passado que se 
reengendra e se reencarna. E se reencarna de duas maneiras: no 
momento da criação poética, e depois, como recriação, quando o leitor 
revive as imagens do poeta e convoca de novo esse passado que 
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retorna. O poema é tempo arquetípico, que se faz presente mal os 
lábios de alguém repetem suas frases rítmicas. Essas frases rítmicas 
são o que chamamos de versos e sua função é recriar o tempo (PAZ, 
1982, p. 77-78). 

 

Na transferência ou passagem da natureza à cultura, como referência, tendo se 

diluído o limiar que distingue claramente essas duas instâncias, pois “tampouco sabemos onde 

termina o natural e começa o humano” (PAZ, 1982, p. 79), nessa passagem em que ao mesmo 

tempo, no âmbito da cultura nada mais nos parece natural, antes construído, e a 

descontinuidade entre esses dois polos parece afirmada, ou seja, uma disjunção rígida entre 

natureza e cultura parece estar estabelecida, nesse contexto o ritmo é uma construção do 

homem não da natureza; todavia, ao conferir coerência à frase poética, fazer dela “tempo 

vivo, concreto”, Paz nos conduz a investigar sua unidade mítica, seu sentido mítico, que, a seu 

turno, nos reconduz ao estado “virginal” do tempo original. 

Claramente se vê que Octavio Paz faz uma profunda investigação do ritmo de 

maneira descritiva e não prescritiva. A profusão de características do ritmo pode nos levar a 

desconfiar da falta de um rigor, ou sistematização. Todavia, em certa medida, entendemos o 

jogo de transformações perpétuas das correspondências, que faz com que o conceito de ritmo, 

nesse autor, seja dinâmico e aberto. 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar as muitas diferenças entre ritmo e metro, bem 

como a relação entre ambos. Da forma como Paz expõe, certamente, há uma ultrapassagemem 

comparação com os termos da antiga Poética. O ritmo se confunde com a linguagem, os 

metros não. Os metros, diz Paz: “são históricos”, “medida vazia de sentido”; mas, antes disso, 

faz uma ressalva: “Os retóricos antigos diziam que o ritmo é o pai da métrica” (PAZ, 1982, 

p.84). Sim. No entanto, a Poética clássica se pautava no metro para a classificação dos 

gêneros literários, ao menos em Quintiliano e Aristóteles, mas o mesmo sucedeu a Cícero – 

que é retomado por Quintiliano – e Horácio – que retoma a Poética grega –, quando se falava 

do ritmo da prosa, o termo empregado era Rhythmos/ Numeros, e para o poema, Metro. O 

ritmo do poema era o metro: assim se fazia a distinção entre os termos e seus valores.  

Roman Jakobson, quando se refere ao ritmo do poema, fala de metros, e não os 

entende como Paz, pois para este os metros são abstrações do ritmo, para aquele “longe de ser 

esquema abstrato, teórico o metro – ou, em termos mais explícitos, o modelo de verso [verse 

design] – domina a estrutura de qualquer verso particular – ou em terminologia lógica, todo 

exemplo de verso [verse instance].” (JAKOBSON, 2010, p. 178). Enquanto para o pensador 

mexicano ritmo é cabal para o verso, e a partir do ritmo novos metros são engendrados, para 
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Jakobson, ritmo é apenas um termo equívoco que designa a livre variação dos exemplos de 

verso. 

Introduzindo Henri Meschonnic (1982) nessa calorosa discussão, ressalvadas as 

diferenças de abordagens que circunscrevem o prisma teórico de cada um desses 

importantíssimos pensadores da linguagem e da literatura, retomamos sua proposição: “É o 

ritmo, ou o metro: como o poema, ou o signo. Não há simetria”12 (Meschonnic, 1982, p. 143). 

Jakobson permanece pensando a estrutura, o sistema, a língua; Paz o sentido, o ritmo, o 

processo, a linguagem, a voz. Então dirá Meschonnic (1982, p. 275): “O metro pôs o ritmo do 

verso dentro da estrutura. Não no sistema do discurso, mas na estrutura estruturalista”13. 

No senso comum, há a associação entre ritmo, metro e compasso. Mas a 

metalinguagem dos teóricos vez e outra envereda por essa carreira. Metro sempre designou 

medida, “compasso” sempre significou a proporcionalidade e simetria entre os valores 

repartidos como alíquotas de um todo. Aristóteles na Retórica advertia que os metros são 

partes do ritmo, mas não o contrário. Contudo, conforme Octavio Paz, ritmo não é um 

conjunto de metros. O ritmo, enquanto uma forma no momento em que ela é assumida por 

aquilo que é movediço, é o que dá vida a tudo isso.  

Já traçamos relações do pensamento de Staiger e Paz, tanto no que diz respeito ao 

caráter de “recordação” do poema lírico, como à temporalidade – ambos influenciados pela 

filosofia de Martin Heidegger, principalmente, Ser e Tempo, a fundamentação da existência 

humana na temporalidade. Outro ponto de convergência entre eles é a indissociabilidade, na 

poesia lírica, da imagem, do sentido, do sujeito, da história, da linguagem, da fala, do ritmo e 

da dicção de cada poeta, da voz, a temporalidade, etc. – e aqui cabe novamente incluirmos 

Meschonnic. O metro, ou “métrica pura”, enquanto medida, tende a separar tudo isso, porque 

nele tais elementos não se acham implicados. 

A respeito do argumento de Jakobson em defesa do metro, há uma nota de rodapé 

assaz elucidativa na página 86 da obra citada de Paz. Um contraponto sintético e perene. Por 

uma questão de parcimônia, gostaríamos de apenas uma citação a mais de Octavio Paz, que 

encerra a tensão entre ritmo e a gramática normativa do metro, uma gramática da Poética: 

A luta entre as tendências naturais do idioma e as exigências do 
pensamento abstrato exprime-se nos idiomas modernos do Ocidente 
através da dualidade dos metros: num extremo, versificação silábica, 
medida fixa; no polo oposto, o jogo livre dos acentos e das pausas. 
Línguas latinas e línguas germânicas. As nossas tendem a fazer do 

                                                           
12“C'estlerythme, ou lemètre: commelepoème, ou lesigne. Il n’y a pás de symétrie”. Tradução nossa. 
13“Le mètre a mis le rythme du vers dans la structure. Non dans le système du discours, mais dans la structure 
structuraliste.” Tradução nossa. 
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ritmo medida fixa. Não é estranha essa inclinação, pois são filhas de 
Roma. A importância da versificação silábica revela o imperialismo 
do discurso e da gramática. Esse predomínio da medida explica 
também que as criações poéticas modernas em nossas línguas sejam 
rebeliões contra o sistema de versificação silábica. Em suas formas 
atenuadas a rebelião conserva o metro, mas sublinha o valor visual da 
imagem ou introduz elementos que rompem ou alternam a medida: a 
expressão coloquial, o humor, a frase montada sobre dois versos, as 
mudanças de acentos e das pausas etc. Em outros casos a revolta se 
apresenta como um regresso às formas populares e espontâneas da 
poesia. Em suas tentativas mais extremas prescinde do metro e 
escolhe como meio de expressão a prosa ou o verso livre. Esgotados 
os poderes de convocação e evocação da rima e do metro tradicionais, 
o poeta remonta a corrente, em busca da linguagem original, anterior à 
gramática. E encontra o núcleo primitivo: o ritmo (PAZ, 1982, p. 88-
89). 

 

São muitos os exemplos dados por Paz das características do ritmo em língua 

inglesa, francesa e espanhola, nos mais ilustres poetas dessas línguas, mas também 

contextualiza todos esses traços, situando-os, como ele mesmo profere, “neste ou naquele 

lugar e em determinado momento histórico”. Dentre muitos outros elementos que o autor 

examina, a correlação entre o ritmo verbal e a criação poética esgarça os limites: desde então 

a fronteira entre poesia e prosa é semovente.  

A síntese da concepção de ritmo em Paz consiste em três conceitos: de analogia, de 

correspondência e de imagem, que é para onde convergem todos os aspectos elencados acima. 

A analogia como visão analógica é uma ideia do mundo-como-ritmo. Ela rege o universo e o 

poema, integra o mundo e todos os seres. Dentro dessa visão o universo é um sistema de 

correspondências e a linguagem o seu doble (PAZ, 1984, p. 12).  

Nosso autor entende o mundo como um poema e o poema como um mundo de ritmos 

e símbolos. Esse ritmo é o ritmo universal, ou seja, analogia e correspondência que 

possibilitam a reconciliação, sem anular, de diferenças e oposições. Significa dizer que por 

meio da analogia se procede àquilo que em semiótica tensiva é chamado de operação de 

misturas14. Mas não somente isso, ao promover a conciliação dos polos antagônicos a 

analogia organiza o mundo, tornando-o habitável (PAZ, 1984, p. 88-93). A imagem é a 

síntese do ritmo e da analogia, torna concreta uma abstração. 

                                                           
14 Triagem e mistura são dois operadores da sintaxe extensiva na medida em que servem de parâmetros para que 
se possa observar a relação que os objetos mantêm uns com os outros em sua constituição, isto é, o grau de 
seleções e / ou combinações de elementos ou processos, de fechamento e /ou abertura, donde resultam 
respectivamente os valores de absoluto e os de universo, em sentido amplo. Para a compreensão da dinâmica 
entre triagens e misturas é importante lembrar que “para a gramática extensiva, a triagem e a mistura, disjuntas 
no sistema, tornam-se objetos mútuos no processo: o sujeito semiótico não pode evitar de triar misturas visando 
um valor de absoluto, e de misturar triagens, visando um valor de universo.”(ZILBERBERG, 2011, p. 122). 
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Ao pensar no papel dos poetas assim diz:  

todos eles concebem a experiência poética como uma experiência 
vital, na qual o homem participa totalmente. O poema não é apenas 
uma realidade verbal: é também um ato. O poeta diz e, ao dizer, faz. 
Este fazer é sobretudo um fazer-se a si mesmo: a poesia não é só 
autoconhecimento, mas também autocriação (PAZ, 1984, p. 85). 

 

Assim ressalta o performativo perfeito do poema, sintetiza o conascimento do poeta no ato de 

criação, este entendido como manifestação do ritmo vital. 

Quanto ao papel do leitor afirma: “o leitor repete o gesto do poeta; a leitura é 

uma tradução que transforma o poema do poeta em poema do leitor” (PAZ, 1984, p. 98-

99). Se juntarmos esses dados, tomando-os do ponto de vista da enunciação, o que se 

estabelece aí é a relação entre os papéis de enunciador (fazer enunciativo) e enunciatário 

(fazer interpretativo) do texto poético. O leitor, ao transformar o poema em seu, isto é, 

repetir a experiência de autocriação do poeta, igualmente, conasce. Subjacente a tudo 

isso está a tensividade fórica, conceito do qual falaremos adiante, detalhadamente, mas 

que, resumidamente, concerne à ideia de um contínuo temporal que como intensidade se 

oferece aos sentidos, como uma sensação a que o sujeito tenta dar uma resposta. No 

caso dos poetas, dos artistas, busca-se um recrudescimento, na obra de arte, dessa 

intensidade forte que se foi atenuando, num segundo momento. Nas palavras de Paz, o 

que novamente volta é o ritmo:  

O remédio contra a sensação e sua dispersão instantânea é a reflexão. 
Entre uma sensação e outra, entre um instante e outro, a reflexão 
interpõe uma distância que é também uma ponte: uma medida. Essa 
distância se chama ritmo; também se chama símbolo e ideia (PAZ, 
1984, p. 155). 
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2.3 Ritmo, presença, afetos15 

O que nos motiva a trazer as propostas teóricas de H. U. Gumbrecht para as nossas 

discussões é a relevância dos estudos do autor para pensarmos a respeito de outra dimensão da 

experiência estética, sem subordiná-la, necessariamente, à apreensão cognitiva. Podemos 

atinar para como as materialidades dos meios de comunicação influenciam na nossa recepção 

do conteúdo veiculado, comunicado; mais ainda, como essas materialidades afetam nosso 

corpo, os sentidos e o que compreendemos. Nessa direção, alguns conceitos são 

fundamentais, tais como ritmo, acoplamentos de primeira e segunda ordem, stimmung, por 

exemplo. Igualmente será importante, como veremos adiante, o deslocamento da questão “o 

que é o ritmo?” para “o que pode o ritmo?”, porquanto, a partir dessa nova indagação no 

âmbito dos estudos literários, Gumbrecht desenvolve o que ele chama de “funções do ritmo”. 

Inicialmente, tentaremos dar trato aos conceitos, esclarecendo os vínculos com o eixo 

do ritmo e afeto. Embora nos pareça impossível dissociar a tensão entre uma dimensão 

semântica e outra não semântica na nossa experiência com as coisas do mundo, procederemos 

a uma cisão para analisar em que medida há diferenças apenas de grau entre os tipos de 

acoplamento propostos, ou se também podemos considerar diferenças de natureza. Nessa 

chave de leitura, proporemos que mesmo os efeitos do ritmo sobre nosso corpo podem ser, até 

certo ponto, condicionados não apenas por circunstâncias muito específicas, mas também pelo 

fato de que tudo aquilo que é da ordem da cultura está inscrito numa práxis enunciativa. Por 

outro lado, sob as reflexões de Gumbrecht, somos levados a admitir que o impacto (golpe) da 

experiência sensível será apreendido e alcançará uma explicação semântica possível, à medida 

que o tempo passa e o espaço de sua fruição se dilata na lembrança. Noutras palavras, a tensão 

estará instalada no jogo de forças entre intensidade e extensidade, que nos permite tratar 

conjuntamente na análise do objeto a dinâmica do sensível/sensorial e do 

inteligível/cognitivo. 

Se parece obsoleta a redução do ritmo ao metro, aos números, contudo, não parece 

antiquado restringir o ritmo à primazia da dimensão semântica, ou seja, à consideração de que 

todos os fenômenos que possam existir estão condenados à ordem da dimensão simbólica 

primária e exclusivamente. Em seu ensaio Rhythm and Meaning, publicado inicialmente em 

1989 no volume Materialität der Kommunikation – nós usaremos aqui a versão em inglês 

Materialities of Comunication, de 1994 –, Hans Ulrich Gumbrecht retoma o estudo sobre o 
                                                           
15 Nesta seção, em razão da articulação teórica que propomos, faremos inevitáveis referências a conceitos da 
semiótica sem especificá-los ou defini-los, porquanto as definições e os detalhamentos deles serão mais bem 
trabalhados na seção seguinte, 2.4. Assim sendo, maior coerência das relações pretendidas se dará ao final da 
leitura das duas últimas subdivisões deste capítulo. 
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ritmo de Benveniste, bem como a noção de “função poética” de Roman Jakobson, para refletir 

tanto sobre as formas de abordagem do ritmo e do sentido (meaning), em que a relação do 

ritmo com a literatura e com o corpo não era vista como um problema para os estudos 

literários (GUMBRECHT, 1994, p.170)16, quanto para pensar a influência dos diferentes 

meios/suportes nos sentidos que veiculavam, sem deixar de considerar a dimensão da 

tangibilidade de formas de comunicação que se dão na copresença física.  

Em outras palavras, trata-se, na verdade, de refletir a respeito das experiências do 

corpo com as materialidades dos meios de comunicação, endossando a crítica ao 

“logofonocentrismo”. Esse gesto recolocava, à época, a questão (do ritmo e) da produção de 

sentido no âmbito dos estudos pós-estruturalistas, em que um certo número de estudiosos 

procurava alargar o campo de ação para além das malhas do texto. Este passava a ser pensado 

na relação com o leitor, ou melhor, a atenção se voltava para a recepção. No referido ensaio, 

Gumbrecht introduz uma série de intuições teóricas (principalmente uma concepção de 

experiência estética na tensão entre efeitos de presença e efeitos de sentido que abrange o 

ritmo) que, desde então, vem orientando seu pensamento e sua escrita sobre ritmo, produção 

de presença, efeitos da prosódia, etc. nos anos que se seguiram a 1989. Tais formulações 

teóricas buscam a ultrapassagem tanto da hermenêutica – sem ser anti-hermenêutico –, da 

interpretação ou do reconhecimento/atribuição de sentido unicamente, abordagem 

predominante nas Ciências Humanas, quanto de termos e conceitos já fixados na tradição da 

crítica literária.  

A partir da proposição da função poética de Jakobson, que contribui para afirmar a 

literariedade do texto, a atenção se volta para o ritmo e a assonância, por exemplo, como 

características do texto literário e como conceitos meta-históricos da literatura. No outro 

extremo Zumthor chamava a atenção para uma experiência pré-acadêmica observada em suas 

pesquisas sobre poesia oral, assinalando a necessidade de revisar certos conceitos da crítica 

literária caso se quisesse descrever tal fenômeno. Por consequência, Gumbrecht vislumbra a 

possibilidade de recolocar a tensão entre a dimensão do fenômeno do ritmo e a dimensão do 

sentido.  

Não se trata, como o autor deixa claro, de excluir a dimensão do sentido e da 

representação, mas de dizer que nem todos os fenômenos que se tornam objeto de uma 

descrição acadêmica têm de ser questionados apenas quanto ao que significam ou querem 

expressar: “Isso não significa, no entanto, que todos os fenômenos que se tornam objeto de 

                                                           
16“The association of rhythm both with literature and with the body has never been seen as a problem by literary 
scholarship.” 
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uma descrição acadêmica são eles próprios descrições e, portanto, devem ser apresentados 

com a questão do que eles significam ou querem expressar” (GUMBRECHT, 1994, p. 171).17 

Tampouco de “abandonar a interpretação como prática intelectual elementar e provavelmente 

inevitável” (GUMBRECHT, 2010, p. 76). 

Gumbrecht (1994, p. 173) aponta três funções do ritmo com base na poetologia: a) 

função de estímulo à memorização, b) função afetiva, c) função coordenativa, a que 

retornaremos mais tarde. Sua definição de ritmo envolve basicamente duas noções, a de 

objeto/fenômeno temporal – conceito desenvolvido por Husserl –, concernente a “fenômenos 

que só podem existir em constante transformação, como, por exemplo, a linguagem, a música 

ou qualquer outro tipo de movimento”, e forma – conceito de Luhmann –, entendida como 

“unidade da diferença entre autorreferência e heterorreferência” (GUMBRECHT, 2012, p. 

114).  

Eis a definição: “Ritmo é a realização da forma sob a (complicadora) condição da 

temporalidade” (GUMBRECHT, 1994, p. 173), ou “é a tentativa de conferir forma a ‘um 

fenômeno temporal em seu sentido genuíno’” (GUMBRECHT, 2012, p. 114). Se, por um 

lado, ao menos sob determinados aspectos os argumentos de Gumbrecht acerca do ritmo estão 

fundamentados na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, e na fenomenologia husserliana, 

outros dois pilares ainda sustentam os modos de engendramento dos ritmos: um ligado às 

funções afetiva e coordenativa com base na noção de acoplagem do neurobiólogo chileno 

Humberto Maturana, e outro, do modo evolutivo de explicação dos níveis de comportamento 

humano, sobretudo, dos movimentos dos corpos em interação de George Herbert Mead. 

Gumbrecht propõe que “os ritmos surgem de acoplamentos de primeira ordem entre 

dois sistemas” (GUMBRECHT, 2012, p. 115), sem alteração, portanto, de suas respectivas 

autorreferências. A acoplagem em segundo nível gera uma produtividade em direção à 

dimensão semântica de produção de sentido, pois os sistemas (corpos ou organismos) nela 

envolvidos se comportam como auto-observadores: “Nos acoplamentos de segundo tipo 

surgem novos elementos da influência recíproca, e deles normalmente surgem elementos de 

auto-observação do sistema que se transformam em uma dimensão da semântica” 

(GUMBRECHT, 2012, p. 115). O conceito de acoplamento estrutural, segundo Maturana 

(1982), diz respeito ao regime de interações em que há correspondência estrutural entre 

sistema ou organismo e ambiente, ou melhor, meio em que o sistema existe. 

                                                           
17“This does not mean, however, that all phenomena that become the object of scholarly description are 
themselves description and must therefore be presented with the question of what they mean or want to express.” 
Tradução nossa. 
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Esses argumentos confluem para a tensão entre a dimensão do ritmo como produção 

de presença e a dimensão da apreensão dos sentidos, ou seja, da representação. Aliás, os 

argumentos assim expressos ressaltam que os trabalhos de Gumbrecht configuram um 

expressivo gesto de pensar, na contemporaneidade, as relações de inscrição do corpo na 

experiência estética. Não subjugar todos os fenômenos à dimensão da representação e da 

atribuição ou extração do sentido aponta para as “materialidades da comunicação”, ou seja, 

voltar a atenção para como as materialidades e seus níveis de complexidade influenciam na 

produção de sentidos. No mais, outras formas de experiência estética que não se destinam à 

significação podem por elas ser suscitadas. O ritmo, assim, é pensado como uma forma ou 

uma tentativa de dar uma forma específica de inscrição do corpo em um evento estético. 

No âmbito da semiótica, presença é uma questão conceitual pensada, por exemplo, 

tanto pela tensiva quanto pela sociossemiótica. Esta digressão é importante para explicitar a 

opção feita em nossa pesquisa. O recorte teórico e metodológico realizado nesta tese vê maior 

pertinência, num primeiro momento, nos avanços dos estudos da tensividade, razão pela qual 

nos dedicamos particularmente a ela. Tendo isso em vista, limitamo-nos a esboçar o que Eric 

Landowski formula como presença no âmbito da sociossemiótica, como trata da presença, de 

que modo faz isso, embora consideremos que, inegavelmente, a sociossemiótica pode 

contribuir para fomentar muitas reflexões acerca da forma como olhamos para a concepção do 

ritmo, o que de certa maneira (indiretamente, isto é, na medida em que a semiótica revela os 

pespontos de sua coesão teórica) transparece nesse estudo. 

Para Landowski, a presença relaciona-se com o universo de sentido construído por 

meio das interações sociais – dos homens entre si e com o mundo –, por meio de ações, 

comportamentos, atos, práticas verbais ou não verbais, que envolvem processos semióticos 

em que o sensível, a presença e o estésico são dimensões fundamentais de um outro regime de 

sentido: a união. Assim sendo, a construção do sentido é pensada em termos de uma interação 

não mediatizada, ou seja, no instante mesmo de sua produção nas mais diversas práticas 

semióticas, que no fundo são práticas sociais. No fundo, trata-se de uma semiótica das 

práticas que prioriza por um lado a competência estésica – capacidade de sentir – dos sujeitos 

munidos de sensibilidade, potencial de percepção sensorial, por outro a consistência estésica – 

qualidades materiais e sensíveis, dinâmicas, plásticas, das realidades materiais percebidas. De 

maneira que a postulação do sentido que se faz no ato, considera a copresença desprovida de 

um sentido previamente estabelecido ao sujeito e ao objeto, em que a concepção de contágio, 

proposta pelo autor é basilar (LANDOWSKI, 2005).  
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Esse novo olhar para as instâncias do nível narrativo do percurso gerativo de sentido 

em semiótica, de que falaremos na seção seguinte, leva o autor a pensar novos regimes de 

interação, em que ao lado da programação e da manipulação figuram o ajustamento e o 

acidente (LANDOWSKI, 2014), dessa forma a presença engendra relações da ordem da 

contingência, nunca repete o mesmo, antes está apta a gerar sentidos novos. 

O contágio, enquanto princípio fundamental do regime de sentido denominado união, 

teria duas dimensões distintas, por intermédio das quais os corpos humanos ou não interatuam 

exercendo influências recíprocas, retroalimentativas. Com o propósito de explicar tais formas 

de contágio o semioticista recorre aos exemplos de contágio pela gripe e pela gargalhada. No 

primeiro caso, o sujeito que contempla estado de gripado do outro com quem se está 

interagindo pode comover-se sensibilizar-se por isso, porém não se torna por isso apenas 

igualmente gripado: significa que esse tipo de contágio e mediatizado pela transmissão de um 

elemento físico, biológico, no caso em questão um vírus, que exerce uma ação sobre o sujeito 

como efeito de uma causa externa a ele. No segundo, o simples fato de ver o outro 

gargalhando propende a fazer rir o sujeito: significa que dizer que, sem causa ou razão, “não 

somente o contágio opera sem a mediação de nenhum agente físico na dimensão pragmática, 

mas ele se propaga independentemente de qualquer objeto-mensagem transmitido no plano 

cognitivo” (LANDOWSKI, 2005, p. 24), a copresença basta por si mesma. 

As propostas de Landowski são extremamente relevantes para pensar hoje as 

experiências sensíveis, o “sentido sentido” que emerge no devir contingente das situações 

semióticas. Entendemos que tal relevância avulta na medida em que estabelece outro 

paradigma de enfrentamento da interação entre sujeito e objeto na semiótica. Ao irromper a 

condição de ser do sentido pela dialética entre um fazer persuasivo (do enunciado) e um fazer 

interpretativo (do enunciatário), a semiótica da experiência sustenta que “a captura do sentido 

é tomada como dimensão vivida de nosso modo de provar o mundo, isto é, o Outro, e também 

as coisas mesma” (LANDOWSKI, 2005, p. 8). Não se pode levar adiante esse postulado sem 

que se ao corpo posição nuclear, sempre a presença do corpo seja o fundamento do juízo 

crítico.  

É justamente nesse ínterim que fazemos o contorno das relações teóricas com a visada 

de Gumbrecht sobre a produção de presença, tendo em vista a questão do ritmo e a dimensão 

dos afetos. Uma diferença pode ser estabelecida entre Landowski e Gumbrecht, conquanto 

ambos tenham certas preocupações comuns, a presença, o sensível, as propriedades sensíveis 

e materiais. Basicamente, a diferença consiste em que para o semioticista a presença 

contagiosa não mediatizada exclui a circulação de qualquer materialidade objetiva; para o 
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teórico da literatura, a presença é imediata, isto é, fruto da copresença e do contato – na 

suspensão da causalidade e da cognição, mas pressupõe a consideração de uma materialidade 

objetiva, comunicante por suas propriedades sensíveis.  

Como se verá adiante, a questão encontra um bom encaminhamento de resolução pelas 

formas de acoplamento de primeira e segunda ordem elaboradas a partir dos sistemas de 

autorreferência e heterorreferência, retomadas na formulação do conceito de ritmo 

gumbrechtiano. 

A presença de Gumbrecht em nosso modo próprio de ver esses problemas, que nos 

enlevam e desafiam, se dá pelo fato de julgarmos que suas intuições teóricas quanto à 

presença estão mais bem sedimentadas e atacam mais diretamente nosso objeto de estudo. De 

outra parte, vê-las tensivamente, articulando-as com as propostas de Zilberberg, é mais 

rendoso para o nosso propósito de conhecer o vínculo entre ritmo e as modulações afetivas. 

Nós procuraremos falar mais detalhadamente das noções que mobilizamos, a 

começar pela noção de ritmo e funções que ele possui, de acordo com o notável professor da 

Universidade de Stanford. Segue-se uma extensa citação que apresenta articulações 

fundamentais entre algumas das noções citadas acima: 

Proponho a seguinte definição: o ritmo é a tentativa de conferir forma 
a “um fenômeno temporal em sentido genuíno”. “Fenômeno temporal 
em seu sentido genuíno” é um conceito de Husserl. Husserl está se 
referindo a fenômenos que só podem existir em constante 
transformação, como, por exemplo, a linguagem, a música ou 
qualquer tipo de movimento. A forma, por sua vez, pode ser definida, 
por exemplo, segundo Niklas Luhmann, como unidade de diferença 
entre autorreferência e heterorreferência. Um exemplo. Imaginem um 
círculo: um círculo sempre aponta para o seu lado interno, para aquilo 
que o círculo recorta (isso seria sua autorreferência) – e para o resto 
do mundo. Forma, portanto, é exatamente a simultaneidade dessas 
duas funções da autorreferência e heterorreferência. Disso surge o 
seguinte problema: quando imaginamos um círculo em constante 
transformação – um círculo que se transforma em retângulo, depois 
em hexágono, então em um hexadecágono, e volta a ser um círculo, 
uma elipse etc. –, não podemos mais dizer que esse círculo possui uma 
forma. Como, então, pode um objeto temporal em seu sentido próprio 
possuir uma forma? 
A solução para o problema se chama “recorrência”. Dado que, no 
decurso da transformação da forma, sempre se percorrem padrões 
uniformes, aqui também se estabelece uma forma. Imagine uma 
poesia: linguagem, um objeto temporal em seu sentido próprio. Por 
meio da repetição da mesma sequência de sílabas tônicas e átonas e de 
acentos após um determinado número de silabas, consegue-se, ao 
contrário da prosa, conferir traços da forma. Como surge esse tipo de 
ritmo? Uma possível explicação é: os ritmos surgem de acoplamentos 
de primeira ordem entre dois sistemas. Os acoplamentos de primeira 
ordem são relações de feedback em que o sistema A causa uma 
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situação 2 no sistema B, e a situação 2 no sistema B causa uma 
situação 3 no sistema A etc. Os ritmos são influências recíprocas, que 
passam sempre por fases diferentes, mas sem que essa sequência sofra 
uma alteração em sua frequência. Os acoplamentos de segundo tipo, 
por sua vez, são produtivos. Nos acoplamentos de segundo tipo 
surgem novos elementos da influência recíproca, e deles normalmente 
surgem elementos de auto-observação do sistema que se transforma 
em uma dimensão semântica. Isso significa: nos acoplamentos de 
segundo tipo surgem equivalências funcionais com aquilo que, no ser 
humano, chamamos de consciência. Para mim, o importante nesse 
raciocínio é, no final das contas, a conclusão de que existe uma tensão 
entre o fenômeno do ritmo e a consciência e a semântica 
(GUMBRECHT, 2012, p. 114-116). 

 

A noção de ritmo em Gumbrecht abrange uma série de outros problemas, bem como 

abre novas possibilidades de investigações. Embora admitindo o movimento e a dinâmica da 

“forma-ritmo”, o parâmetro da regularidade, ou da repetição, governa a identidade das 

formas, logo, do ritmo. O modo objetivo da forma, que um objeto temporal em sentido 

específico pode ter, produz simultaneamente uma diferença entre si e o outro, isto é, uma 

autorreferência e uma heterorreferência. Um objeto temporal em sentido restrito está sempre 

em movimento. A modificação da forma pela sua movimentação faz com que seu aspecto de 

forma não se afirme; ela se transforma, mas percorre certos padrões. Significa que as 

transformações ocorridas percorreriam sempre os mesmos pontos, respeitando um intervalo 

de tempo regular determinado, num movimento cíclico, até retornar ao início de tudo e 

recomeçar novamente o ciclo de transformações: essa é uma hipótese possível de resolução do 

modo como um objeto temporal em sentido próprio pode assumir uma forma. 

A questão é: se as coisas estão se transformando, não têm uma identidade de forma. 

Resta saber se nessa formulação de ritmo de Gumbrecht as transformações já não se 

configuram uma variação do ritmo, ou o próprio ritmo das mutações das formas. Pois, para o 

autor, a noção de ritmo como forma é expressa em termos de uma forma fixa, ou fixada pela 

repetição e regularidade, ou seja, um fluir com uma forma já definida; ao contrário do nosso 

entendimento sobre ritmo (Rhythmos) em Benveniste (2005, p. 367-368).  

O problema é saber se as formas momentâneas assumidas no fluir das 

transformações e que, portanto, também são distintivas, se essas formas improvisadas já não 

se constituem ritmo ou constituem um ritmo? 

Pelo menos não é assim que o entende Gumbrecht, pois para ele, a forma do ritmo é 

da ordem do tempo Kairós e não do tempo Cronos. Aquele é um fluir com uma forma já 

definida, determinada; este é um tempo que flui sem uma forma. É nessa clave de leitura que 

Gumbrecht interpreta a proposta de Benveniste: movimento da forma. 



54 
 

  

 

Nessa perspectiva, há uma propriedade primordial do ritmo em relação ao tempo 

cotidiano. O ritmo sendo uma forma é da ordem do Kairós, logo, possui um início e um fim, o 

tempo cotidiano não. Disso decorre uma imposição do ritmo sobre o tempo cotidiano, 

cronológico, ou seja, o tempo Kairós impondo-se ao Cronos. O ritmo, a forma que é 

assumida, delimita duplamente um interior e um exterior ao mesmo tempo. Do lado de dentro 

dessa circunscrição ocorre algo como um congelamento, uma paralisação do fluir inexorável 

do tempo. Desse modo, tudo o que participa do ritmo se apresenta ao mesmo tempo, 

desfazendo a relação linear e cronológica de anterioridade e posterioridade. Resulta daí a 

afirmação de que o ritmo – tempo Kairós – não é um tempo aberto, sequencial, progressivo. 

Com base nessas intuições teóricas, Gumbrecht desenvolve três funções do ritmo. A 

primeira função do ritmo, a função mnemônica. Ela se fundamenta no argumento de que o 

ritmo tem a propriedade de conjurar todas as coisas, trazer para o instante presente, mobilizar 

os saberes do passado ao presente. O tempo está paralisado, em suspensão, dentro e fora do 

ritmo. A recordação de que fala E. Staiger em relação ao texto lírico, o retorno ao tempo 

original de que fala Paz, reaparecem na função mnemônica do ritmo, ou seja, na função de 

estímulo à memorização. No momento em que há ritmo, tudo está concomitante e 

contemporâneo. A fixação de um ritmo padronizado, unidade formal assegurada pela iteração 

e regularidade, facilita a memorização. Um exemplo disso, dado pelo próprio autor, concerne 

à associação com a componente melódica e prosódica do poema, pois que projeta na recitação 

do poema, no momento da revitalização de seu ritmo, uma potencial coordenação dos corpos 

pelo ritmo a que estão expostos. 

A lógica que Gumbrecht segue na concepção de identidade do ritmo é a mesma que 

faz da onda sonora “um sinal oscilante e recorrente, que retorna por períodos (repetindo certos 

padrões no tempo” (WISNIK, 1989, p. 19). A função mnemônica do ritmo está autorizada por 

motivos rítmicos sob a expansão de leis de recorrência e periodicidade, que preservam a 

identidade das formas – tempo mnésicoem Zilberberg.  

A segunda e a terceira funções são, respectivamente, a função coordenativa e a 

função afetiva do ritmo, que têm a ver com os tipos de acoplagens entre organismos ou 

sistemas (que podem ser máquinas, organizações, indivíduos, sistemas sociais, etc.). Os tipos 

de acoplagem de primeira e segunda ordem são mecanismos que tentam explicitar melhor 

como se dão as relações funcionais da coordenação de corpos e da afetividade. 

Gostaríamos de fazer uma pequena digressão antes de retomar o modo de operação 

da segunda e da terceira função do ritmo e dos tipos de acoplamento, com a finalidade de 

esclarecer que não é nosso propósito adentrar na teoria dos sistemas sociais de Niklas 
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Luhmann, nem no construtivismo radical de um Siegfried J. Schmidt. No entanto, cabe 

sinalizar a influência dos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela sobre os 

pensadores citados, particularmente a respeito das ideias de sistema, acoplamento estrutural e 

autopoiesis dos organismos que se constituem como sistemas fechados em relação a um 

ambiente, assim como sobre a observação de primeiro e segundo grau, autorreferência, 

heterorreferência, que reaparecem em Gumbrecht, como já foi mostrado pela citação anterior 

(MÜLLER, 2012, p. 15-17). 

Podemos agora concatenar essas ideias. As relações entre sistemas recebem o nome 

de “acoplamento estrutural”. O acoplamento de primeira ordem se processa em um 

relacionamento em que entre dois sistemas diferentes há recíproca troca de estímulos e reação 

a esses estímulos, sem que ocorra alteração nesses sistemas. Nesse sentido é que acontece a 

coordenação de comportamentos entre sistemas. Com base nisso, a mediação feita pela função 

coordenativa do ritmo não produz nenhuma forma de autoconsciência, são funcionamentos 

autômatos de um mecanismo no cumprimento repetitivo de seu ciclo. Isso porque, conforme 

Gumbrecht, o acoplamento de primeiro tipo sempre traz consigo um baixo nível de tensão de 

consciência. É esse o nível de atuação da função coordenativa. Nele os organismos envolvidos 

têm suas ações interligadas, sofrem influências mútuas sem que por isso tenham consciência 

propriamente dita, isto é, autopercepção objetiva. Por isso se diz que na acoplagem de 

primeira ordem há indistinção de suas autorreferências. 

Para expor outro exemplo, podemos retomar aqui uma ideia apresentada na 

introdução desta tese. É bastante comum entramos em uma loja de departamentos e ouvirmos 

uma música eletrônica (que em geral se caracteriza pelo andamento acelerado, variando entre 

120 a 250 batidas por minuto [BPM]), ou em versão remixada para ficar mais dançante. Essa 

é uma estratégia bastante interessante de venda que apela, justamente, à função rítmica de 

coordenação de corpos para produzir uma acoplagem de primeira ordem. A valorização do 

pulso regular e acelerado da música é capaz de promover uma inscrição do nosso corpo por 

meio do estímulo dos impulsos somáticos. Ao passo que provoca a sincronização com o que 

conhecemos por nossos ritmos internos, induz um comportamento compulsivo de compra, 

isto é, essa estratégia quer fazer o consumidor comprar mais do que ele normalmente 

compraria. 

Outro exemplo mais banal se passa quando, ao ouvir uma música de alguns gêneros 

específicos que têm como característica a valorização do pulso, nos surpreendemos batendo 

com os pés no chão ou meneando a cabeça, como se estivéssemos involuntariamente 

acompanhando o compasso musical. 
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Tereza Virginia de Almeida (2008), no texto intitulado O corpo do som: notas sobre 

a canção, exemplifica como a função coordenativa do ritmo atua no caso da canção: 

Ao executar uma canção, instrumentistas e cantor produzem forma a 
partir de acoplagem e, neste sentido, se configuram como sujeito 
coletivo da canção. Embora o cantor seja o emissor do texto, a 
duração das notas que emite e a maior ou menor dramaticidade que 
impõe às palavras estão sendo produzidas não por um estado interno, 
mas pelas informações auditivas que recebe e que dizem respeito ao 
andamento, à harmonia, etc. Da mesma maneira que simultaneamente 
os instrumentistas estão sendo afetados pela performance do cantor. 
(ALMEIDA, 2008, p. 324) 

  

Isso abre uma nova frente de estudos sobre a canção, que se acresce ao modelo de 

Luiz Tatit. O modelo de abordagem da Semiótica da Canção leva em conta a oscilação da 

execução vocal no campo da tessitura melódica, observando a produção dos efeitos de sentido 

resultante das inflexões, saltos intervalares, etc. Numa performance, poderíamos nos 

perguntar, apenas para expor um exemplo, o quanto de influência não só dos instrumentistas 

mas também do público ouvinte pode influir na alteração das linhas melódicas, ou melhor, no 

projeto entoativo de uma canção no instante exato de sua realização. 

A função afetiva pode ser descrita como um vínculo ou uma ligação entre uma forma 

de constituição semântica e o nosso corpo através da percepção da forma em movimento. 

Noutras palavras, a função afetiva ocorre em um nível de acoplagem de segunda ordem, em 

que o corpo (percepção corporal) e a consciência (a constituição do sentido) estejam 

indissociáveis. O acoplamento de segundo tipo favorece a função afetiva, pois ele é produtivo, 

ou seja, as relações de influências recíprocas entre os organismos vão produzir novas 

conjunturas, participam da construção consciente de uma realidade, sob um alto nível de 

tensão de consciência, a ponto de provocar uma auto-observação. Esta auto-observação 

condiz com uma forma de observar o mundo através da observação de si. Os sistemas na 

acoplagem de segunda ordem podem se observar e alcançam um nível semântico de atuação, 

em que são capazes de uma autodescrição. Tais reflexões têm a ver com o conceito de ritmo 

proposto por Gumbrecht, situado na tensão instalada entre um campo hermenêutico e outro 

não hermenêutico. 

No desvio da hermenêutica e da metafísica, mas entendendo que o sentir e o sentido, 

“cultura de presença” e “cultura de sentido”, não se podem desvencilhar plenamente, gerando 

com isso uma tensão, um movimento oscilante entre um e outro, o ganho que o conceito de 

“produção de presença” em Gumbrecht (2010) tem, dentre outros fatores, é o de manifestar 

“uma relação espacial com o mundo e seus objetos”: maior preocupação com a materialidade 
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e com o espacial – algo presente é, antes de tudo, passível de ser tocado – e, sobretudo, o 

impacto das “coisas do mundo” – os objetos presentes – sobre o corpo, ainda não mediadas 

por uma atribuição de sentido prévio. Por essa razão o teórico alemão dá importância à noção 

de Stimmung, que diz respeito a uma dupla dimensão: “a uma sensação interior, um estado de 

espírito tão privado que não pode sequer ser circunscrito com grande precisão” e ao mesmo 

tempo tem a ver com “alguma coisa objetiva que está em volta das pessoas e sobre elas exerce 

uma influência física”. (GUMBRECHT, 2014, p. 12). 

Timbres, notas, durações, pausas, intervalos, frequências, intensidades, dinâmicas, 

modos, tessituras, andamentos são elementos materiais percebidos por todo o corpo como 

sensações. O corpo percebe tudo isso como uma realização acústica total, que desperta no 

ouvinte algum tipo de timia – termo que segundo o Dicionário de Semiótica, provém do grego 

thymós, cujo significado é “disposição afetiva fundamental”.  

Nesses termos, a componente material da canção envolve o ouvinte em seu ambiente: 

isso é produção de presença. Se os efeitos que produz sobre o corpo são eufóricos ou 

disfóricos, é outra questão de que falaremos em breve. O fato é que o alcance extensivo do 

objeto e a intensidade com que é percebido estão abarcados pelo termo Stimmung, numa 

relação de dependência recíproca. 

A criação poética, em razão da maior elaboração de expressão e conteúdo, pode com 

maior êxito causar experiências estéticas, em comparação com as experiências cotidianas. 

Entretanto, na dimensão de uma cultura de presença, as coisas mais banais, das quais não nos 

apercebemos frequentemente, podem igualmente fomentar experiências estéticas. Nesse 

sentido, não há uma verticalidade do homem que se impõe sobre a horizontalidade do mundo 

das coisas, como ocorre na dimensão de uma cultura de sentido; ao contrário, o homem 

“procura encontrar seu próprio lugar dentro do mundo das coisas” (GUMBRECHT, 2012, p. 

118). Essa admissão do homem na ordem cosmológica por pertencimento retoma aquilo que 

falávamos há pouco sobre um regresso a um tempo original, mas por outra via. E também 

encontra nas formas rituais dos homens uma das mais legítimas instâncias de sua instalação 

na cosmologia. 

Superficialmente, parece que é uma idiossincrasia de Gumbrecht falar de Stimmung, 

o que não é verdade. Poderíamos fazer aqui como fez Alex Sandro Martoni18 em sua tese de 

                                                           
18 MARTONI, Alex Sandro. Lendo ambiências: o reencantamento do mundo pela técnica. Tese de doutoramento 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, 2015. Na página 16, Martoni expõe a referência de estudiosos que têm publicado estudos sobre 
Stimmung. Na 47, fala da dificuldade de tradução desse termo do alemão para outras línguas, visto que seu 
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doutoramento, elencar uma série de estudiosos que têm trabalhado com essa noção em artes 

plásticas, cinema. Mas nos limitaremos a retomar em Staiger (1974) o aparecimento do 

vocábulo, mais uma vez, traduzido como disposição anímica, considerado como um efeito da 

poesia lírica: “Ouvem os sons e ritmos, e sentem-se tocados pela disposição (Stimmung) do 

poeta, sem necessitarem de compreensão lógica” – sobre o potencial da lírica de um efeito 

imediato sobre os corpos, em que “o conteúdo da frase passa a ter menor importância para o 

ouvinte” –; sobre a distinção entre ritmo e metro na criação poética: “Parece consequência 

lógica, que deve haver em criações líricas tantas estruturas métricas quantos possíveis climas 

(Stimmungen) a expressar-se”, e “Ainda dentro de um mesmo esquema, há lugar para 

alternâncias rítmicas que se adaptam perfeitamente a qualquer ‘disposição anímica’ 

(Stimmung) individual”; mais adiante a respeito da plenitude da experiência estética e 

efemeridade: “A ‘disposição anímica’ (Stimmung), por exemplo, é apenas um momento, um 

curto prelúdio, a que se segue o desencanto, ou de novo um outro som.”. Da vitalidade do 

ritmo: “Quanto mais lírica a poesia, mais evita esta uma repetição neutra de compassos, não 

para aproximar-se da prosa, mas em favor de um ritmo que varia de acordo com a ‘disposição 

anímica’ (Stimmung)” (STAIGER, 1974, p. 23-31). 

Para citar uma das ocorrências, finalmente: 

Chegou a hora de explicarmos o conceito fundamental da “disposição 
anímica” (Stimmung). Não é a constatação de uma situação da alma. A 
“disposição” já foi, aliás, compreendida como tal, como objeto 
artificial da observação. Originalmente, porém, a disposição não é 
nada que exista “dentro” de nós; e sim, na disposição estamos 
maravilhosamente “fora”, não diante das coisas mas nelas e elas em 
nós. A disposição apreende a realidade diretamente, melhor que 
qualquer intuição ou qualquer esforço de compreensão. Estamos 
dispostos afetivamente, quer dizer possuídos pelo encanto da 
primavera ou perdidos no medo do escuro, inebriados de amor ou 
angustiados, mas sempre “tomados” por algo que espacial e 
temporalmente — como essência corpórea — acha-se em frente a nós 
(gegenübersteht). É portanto lógico que a língua fale tanto da 
disposição da noite como da disposição da alma. Ambos são uma e a 
mesma coisa sem qualquer distinção. As palavras de Amiel “Un 
paysage quelconque est un état de l’âme” reafirmam-se aqui. Tal frase 
não se adapta apenas à paisagem. Todo ente em disposição é antes 
estado que objeto. Este ser estado é o modo de ser do homem e da 
natureza na poesia lírica (STAIGER, 1974, p. 59). 

 

                                                                                                                                                                                     

sentido é traduzido, aproximadamente, por metáforas como clima, atmosfera, ambiência, disposição anímica, 
mas também mostra que o termo já aparecia em Kant, Schiller, Humboldt, Heidegger, Staiger, etc. 
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Do nosso ponto de vista, é razoável admitir nos estudos semióticos sobre a 

afetividade a ideia de um dispositivo material dos afetos, que “parece remeter a um conjunto 

de práticas e mecanismos (...) que têm o objetivo de fazer frente a uma urgência e de obter um 

efeito mais ou menos imediato” (AGAMBEN, 2009, p. 34-35). Nossa ideia consiste em 

pensar tensivamente os efeitos do ritmo, seja a produção de presença, ou seja, uma dimensão 

não hermenêutica relacionada à função coordenativa do ritmo, seja sua função afetiva em 

Gumbrecht. Ademais, refletir sobre uma potencial passagem de um nível a outro de 

acoplamento, aferindo a gradação entre diferenças de grau, ou as descontinuidades das 

diferenças de natureza, se assim o for. 

Em razão de insistirmos na concepção de um ritmo não pautado exclusivamente pela 

regularidade e repetição, gostaríamos de nos ater um pouco mais na função de estímulo à 

memorização. Ressaltamos, mais uma vez, que não queremos apregoar a exclusão da métrica, 

da repetição, da regularidade. Trata-se francamente de tentar ver que o fenômeno que 

chamamos de ritmo é muito mais complexo, que excede a base de alternância entre thesis e 

arsis, yang e yin, ímpeto e repouso, base emprestada do som, do padrão assentado para o 

estabelecimento da periodicidade da onda sonora inaugurada por uma pancada (pulso) inicial. 

Podemos recorrer à tradição de poesia vocal, do cordel, dos repentistas, dos 

cantadores de coco e embolada, do samba de partido-alto, para mostrar exemplos de como a 

repetição está presente na origem das canções populares. Essa relação remonta às 

características do estilo formular, da poesia no contexto da tradição oral (ZUMTHOR, 1993, 

p. 18), de assegurar o ritmo pela reiteração das células rítmicas, para com isso auxiliar a 

memorização e transmissão oral do texto. Nas canções, em geral, a concentração de maior 

expressividade do estímulo à memorização está no refrão. 

Há duas vantagens no exemplo do samba de partido-alto: de um lado, podemos 

considerar os comportamentos dos partideiros; de outro, os comportamentos daqueles que 

apenas participam como espectadores, isto é, não estão envolvidos diretamente na elaboração 

dos versos entoados ou do acompanhamento musical, sobretudo, o de percussão.  

 De maneira bastante resumida, podemos dizer que o partido-alto se constrói a partir 

de um mote, um tema, cuja reiteração garante os limites da frase melódica e rítmica, além de 

demarcar a extensão dos versos cantados de improviso na sequência, dando-lhes unidade 

formal. O encaixe dos versos improvisados deve ser perfeito, na medida da melodia e do 

compasso. A memorização do mote como também da base sobre a qual outros versos podem 

ser construídos está, assim, assegurada. Mas além do aspecto métrico, o mais importante é 
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estar-se de alguma forma inserido numa tradição do partido-alto, ou em uma práxis específica, 

o que dá no mesmo. 

A abertura para a improvisação exige certo conhecimento estrutural e formal, mas 

principalmente entrar em uma afinação com o clima, a ambiência que se desenvolve 

paulatinamente ao desenrolamento da cantoria. Deve existir, portanto, uma coordenação à 

sonoridade dos instrumentos (às vezes se improvisam instrumentos de percussão, 

principalmente) na roda de samba, para, a partir daí, os versos acontecerem com certa 

naturalidade e ajustarem-se temática e musicalmente ao mote, sem que, contudo, seja 

necessária a produção de uma autopercepção, ou autorreferência.  

A situação que descrevemos acima está relacionada diretamente às práticas dos 

partideiros. Parece paradoxal afirmar que o que ocorre nesse tipo de engajamento é um 

exemplo de acoplagem de primeira ordem, logo, de função coordenativa do ritmo, uma vez 

que dissemos que certa práxis rege todo o desempenho elencado. Dissemos, há pouco, que 

uma práxis orienta a atuação dos sujeitos diretamente envolvidos na performance do samba de 

partido-alto, todavia isso não implica, necessariamente, um alto nível de tensão de 

consciência. Passamos a considerar algo que escapole à coordenação de primeira ordem, neste 

caso. Um deslizamento entre a coordenação de primeira ordem e uma pré-consciência. 

Atuariam ainda, no acoplamento de primeiro nível, as funções mnemônica e 

coordenativa do ritmo. O instante da performance funciona como o marco espaço-temporal (o 

aqui/agora) em que determinados saberes instituídos pela práxis são atualizados para que, por 

fim, se realize a conduta dos partideiros. Seus comportamentos estão previamente 

condicionados ou instruídos pelo conjunto das práticas sedimentadas, das formas 

“ritualizadas” da roda de samba, para sermos menos extensivos. 

A situação segunda, que é possível pensar nesse contexto do samba de partido-alto, 

diz respeito ao papel assumido pelo ouvinte/espectador. Ele participa como receptor, ou em 

termos semióticos, como enunciatário. Em que medida ele influencia e sofre influência 

daquilo que naquele momento se produz? Tenhamos em mente tratar-se de um instante de 

performance, isto é, a produção e a recepção do samba acontece simultaneamente. Essa 

posição de espectador pode ser ocupada por quem já possui um pouco mais, um pouco menos 

de “intimidade” com a cena musical, mas também por quem não tem nenhum grau de 

familiaridade, ou é um participante eventual. Então, aqui estipulamos uma diferença de grau 

entre ouvintes/espectadores.  

Podemos admitir um acoplamento de primeira ordem, uma atuação mais extensiva, 

por assim dizer, da função coordenativa do ritmo, sem um nível de “pré-consciência” 
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qualquer, produzindo aquilo que Gumbrecht denomina conjuração de corpos, formando um 

corpo misto/místico de público e músicos e cantores. O ritmo daquilo que se produz na e pela 

performance afeta os corpos, estabelecendo a forma de interação entre eles sem que 

necessariamente se produza algum tipo de consciência. Ao contrário, sob nível baixo ou 

moderado de tensão psíquica, tendo os impulsos somáticos mais estimulados que os 

psíquicos, os sujeitos tendem a uma resposta corporal, a um fazer. Por exemplo, da parte do 

público cantar junto, dançar, aplaudir, etc., da parte do cantor e dos músicos, empregar mais 

intensidade a seus gestos, interagir com o público de diferentes maneiras. 

A forma mais clara de acoplagem de primeira ordem parece suceder quando ouvimos 

uma canção ou um poema recitado em língua estrangeira que não dominamos. No primeiro 

caso como no segundo, não há atuação de um nível semântico / hermenêutico. O ritmo da 

canção ou do poema é atirado sobre nós, promovendo uma afetação de nossos corpos, 

inscrevendo-nos em sua ambiência, em seu clima. Esse fenômeno é capaz de nos devolver um 

ritmo de uma época, como diz Octávio Paz, não apenas como uma metáfora, porquanto 

suportado por uma materialidade que lhe confere a tão requerida objetividade. Entretanto, 

concomitantemente, nos envolve na dimensão da presença sensível, além ou aquém do 

inteligível.  

Por fim, algumas experiências estéticas se deixam apreender cognitivamente no eixo 

extensivo da inteligibilidade; outras, porém, permanecem como grandezas desconhecidas, 

cujo remanescente é a lembrança de uma sensação, de uma experiência sensível. 

Assim, procuramos demonstrar como pode ser rendosa e revigorante a proposta de 

Gumbrecht de romper a primazia da busca ou atribuição do sentido como dever indispensável 

e fim último da abordagem acadêmica, apontando para a dimensão sensível/sensorial da 

experiência estética a partir das “materialidades da comunicação”, mostrando a importância 

de uma leitura voltada para stimmung como um potencial oculto, não apenas da literatura. 

Ressaltamos suas elaborações em torno da relação entre forma, movimento e ritmo e aquilo 

que pode o ritmo, a partir da consideração da performance que já abarca a recepção, na clave 

da instância da enunciação e sua dupla articulação em fazer persuasivo do enunciador e fazer 

interpretativo, eu diria fazer perceptivo/interpretativo, do enunciatário. Gumbrecht retoma 

observações e posições já sedimentadas no campo de estudos da poética, da poetologia, e da 

literatura, de um modo geral, mas as faz avançar sob a perspectiva da produção de presença, 

dos efeitos que podem os textos (no sentido de texto para a Semiótica), ou, se for preferível, 

as materialidades das semióticas-objeto. 
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2.4. Investigações sobre o conceito de ritmo na Semiótica Tensiva 

Em relação à intervenção de Gumbrecht diante da semiótica, o problema talvez esteja 

na diferença fundamental de como ambos enxergam a presença, mais do que isso, o caráter de 

contingência que a preside. Como vimos antes, para Gumbrecht a presença está situada na 

dimensão da não representação (não hermenêutica), pelo que a produção de presença, 

relacionada a ritmo e stimmung, acarreta a singularidade de um acontecimento. Nesse sentido, 

incide diretamente no pensamento a respeito do ritmo porquanto concerne à chance de 

suspensão do eixo inteligível, dado o caráter contingente de uma experiência sensível. Com 

significativos avanços e reinvenções da teoria, a semiótica ainda paga seus tributos ao 

estruturalismo. Por isso, a contingência é vista como elemento constitutivo da possibilidade 

de conversão das estruturas linguísticas, discursivas no interior de uma “previsibilidade do 

imprevisto”, isto é, das relações funcionais de pressuposições, quer paradigmáticas, quer 

sintagmáticas. A semiótica parece, direta ou indiretamente, influenciada pela noção de 

intencionalidade husserliana, pelo que se estabelece um nexo entre um sujeito cognitivo e um 

objeto cognoscível, ou seja, a produção ou apreensão da significação. De maneira que, no 

fundo, ainda restaria uma oposição entre uma dimensão da não representação e outra da 

representação, que busca pensar conjuntamente o sensível (passado a limpo no) e o inteligível. 

Não ignoramos, perfeitamente, que a teoria semiótica valoriza, nos últimos estudos, a 

percepção, os afetos, a corporalidade e a materialidade na produção dos efeitos de sentido, por 

uma reformulação teórico-metodológica que (re)integra o sensível e o inteligível, invertendo a 

perspectiva, isto é, o sensível rege o inteligível.  

Na análise do conto O jantar, buscaremos demonstrar como tais posições não são 

excludentes. Aliás, como se verá, as dimensões cognitiva e pragmática são suplantadas pela 

passional. A e-moção é o que de fato move as relações entre ritmo, afetividade e presença. 

Assim, a próxima secção tem por fim último expor uma das possibilidades de 

abordagem da presença e do sentido em semiótica, a partir da investigação sobre o conceito 

de ritmo na Semiótica Tensiva. 

Propomo-nos a investigar como o conceito de ritmo se desenvolve no pensamento de 

Claude Zilberberg, a partir da leitura de alguns dos seus principais trabalhos sobre o tema 

(1990, 2001, 2006, 2010, 2011). Nosso objetivo é apontar os traços conceituais mais 

recorrentes nos textos de diferentes períodos, para observar em que medida eles não só 

corroboram a coerência do princípio teórico-metodológico, mas também sua abrangência aos 

planos da expressão e do conteúdo. Nessa direção, temos em vista aquilo que seria uma das 

mais significativas contribuições da tensiva que é a incorporação da dimensão afetiva 
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(sensível/sensorial), sobretudo no que diz respeito à distinção, em semiótica, entre existência e 

presença. 

Antes disso, porém, esboçamos um breve percurso do desenvolvimento dos estudos 

sobre a tensividade. 

A Semiótica Tensiva é uma vertente da Teoria Semiótica do Discurso, fundada por 

Greimas. Esse desdobramento mais recente da teoria tem contribuído para o desenvolvimento 

dos estudos sobre o ritmo em diferentes semióticas-objeto, constituídas por diferentes 

linguagens: verbal, visual, musical, sincréticas / híbridas, com o desenvolvimento de 

categorias aplicáveis ao plano da expressão e ao do conteúdo. 

O segmento de estudos da tensividade se consolidou com a publicação da obra Tensão 

e significação, de Jaques Fontanille e Claude Zilberberg (2001)19 Zilberberg já viesse 

esboçando tais investigações, desde os anos de 1970, pelo menos – dedicando-se inteira e 

exclusivamente a uma gramática tensiva dos afetos ao longo de sua trajetória intelectual. 

O modelo canônico naturalmente foi avançando, sendo reformulado, e gerando 

aberturas para novos desdobramentos da teoria. Os objetos também foram conclamando o 

desenvolvimento de semióticas específicas. Em virtude de tais fatores, podemos diferenciar 

semióticas de espectro mais geral e teórico, a saber, a semiótica tensiva, a sociossemiótica, a 

semiótica das paixões, das que se referem a campos de aplicação como, por exemplo, a 

semiótica plástica (que trata das especificidades dos textos visuais), a semiótica literária, a 

semiótica da canção. 

As reflexões que empreendemos nesta seção se concentram em princípios teóricos 

pertencentes às tendências dos estudos semióticos da tensividade e da canção. Numa mão, 

porque pretendemos mostrar traços do conceito de ritmo mais recorrentes em Claude 

Zilberberg, expoente da tensiva, bem como vínculos do ritmo com a maneira como a 

aspectualidade é entendida na perspectiva da tensividade. Na outra, valemo-nos do modelo de 

abordagem semiótica da canção popular, levado a cabo por Luiz Tatit, cujo aparato teórico-

metodológico reúne o avanço do modelo greimasiano com a abordagem tensiva. 

Resumidamente, trata-se de um modelo de análise da produção do sentido nas canções que 

considera, a partir da valorização da entoação, a inseparabilidade de melodia e letra, abrindo 

muitas frentes de estudo da canção.  

Dessa maneira, buscamos demonstrar a relevância de tais elementos para questões 

sobre afetividade e percepção. Aferimos, ao mesmo tempo, a coerência do princípio teórico-

                                                           
19 Da publicação em francês: Fontanille, Jacques; Zilberberg, Claude. Tension et signification. Liège: Mardaga, 
1998. 
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metodológico e conceitual, e sua abrangência diante das complexidades que nos são impostas, 

sobretudo, das demandas advindas, na cena atual, do retorno à dimensão da vida, isto é, da 

experiência viva, da presença do corpo na construção de sentidos. 

Recuemos um pouco, no entanto, a algumas noções importantes para a compreensão 

dos estudos semióticos da dimensão sensível, para depois avançarmos. 

Greimas e Fontanille (1993) introduziram duas noções importantes. A primeira é a de 

Corpo, decorrente dos estudos das paixões, e que ganha relevância a partir da obra Semiótica 

das Paixões. Como consequência da noção de Corpo, outra noção que começa a ganhar maior 

atenção é a de Tempo, pela qual se pensa o próprio ser, ou melhor, o ser do sentido, tido como 

um simulacro do sujeito enunciativo possuidor de percepção (que percebe) e sentimento (que 

sente), em seu universo [do ser], isto é, em seu esquema passional: as modulações tensivas se 

relacionam à percepção, as modulações fóricas aos sentimentos. Essas duas noções são 

articulações da categoria mais abrangente CORPO, que as subsume. Voltaremos a isso 

adiante. 

A partir das análises das paixões (cólera, indiferença, desespero, etc.), com a 

reformulação / revisitação dos níveis profundo e intermediário do modelo semiótico, as 

emoções/ os afetos passam a ser integradas, já nesses estratos mais profundos, em virtude 

mesmo de o ser narrativo e de toda a dimensão passional tomarem o centro das investigações 

que se processaram a partir de 1980. Resulta disso a busca pelo desenvolvimento de questões 

relativas aos níveis mais profundos e de sua articulação em categorias que deem conta das 

“flutuações tensivas” – tensividade –, que permitem observar as oscilações entre 

continuidades e descontinuidades de um fluxo temporal, designado pela ideia de foria, isto é, 

“a transposição semiótica da energia, uma força diretriz, que se articula em três grandezas 

(foremas): a direção, a posição e o elã (impulso)” (Fiorin, 2017, p. 158). 

Luiz Tatit assinala que: 

 
Por trás das descontinuidades que asseguravam a nitidez da relação dos 
homens com o mundo e dos homens entre si – dando origem a noções 
funcionais como sujeito, objeto, destinador, destinatário – flutuavam 
diversos conceitos de natureza contínua que pediam atenção especial. As 
noções de junção, contrato, identidade e fidúcia, por exemplo, faziam parte 
desse elenco de pressupostos mencionados mas muito pouco investigados 
(TATIT, 2010, p. 15). 

 

O sentido vivido, ou a experiência vivida não se deixava mais explicar por meio de 

categorias descontínuas, de modo que as oposições categóricas e binarismos cedem lugar a 

gradações, continuidades com o devir dos sentidos. Entram em cena as ideias de foria e de 
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tensividade (num sincretismo categorial correspondente ao que a semiótica chama de 

tensividade fórica: articulação categorial no nível tensivo), como simulacro da noção de 

corpo, que circunscreve o espaço teórico da junção, de onde surge o sentido de unidade do ser 

do sentido (TATIT, 2010, p. 15). O ser é associado a um simulacro do sujeito enunciativo, 

que percebe e sente.  

Aparecem ao lado das grandezas descontínuas (termos do quadrado semiótico, 

modalidades, actantes: sujeito, objeto, destinador, destinatário, por exemplo) as grandezas 

contínuas (junção, contrato, identidade, fidúcia) mencionadas, mas pouco exploradas, que já 

estavam por detrás das descontinuidades. 

De um lado a foria é uma hipótese teórica cuja pressuposição é necessária para o 

desenvolvimento das etapas mais concretas. Ela diz respeito a um fluxo temporal contínuo 

que concilia sujeito e objeto em uma única unidade que só se estanca a partir de uma primeira 

interrupção, de uma parada. Fluxo temporal pressuposto tanto pela descontinuidade (parada) 

quanto pela continuidade mesma (parada da parada). De outro lado, as oscilações tensivas são 

concebidas como valores primordiais selecionados pelo sujeito da enunciação nas etapas 

sumárias de configuração do sentido, o qual impõe um ritmo sobre o fluir temporal contínuo, 

privilegiando ora os limites e as contrações, ora as progressões e as expansões do fluxo fórico. 

Assim, a noção de foria e de oscilação tensiva ganham maior atenção e passam a integrar, no 

patamar de maior abstração, um nível mais profundo do que o ocupado pelas categorizações 

elementares do modelo greimasiano, a saber, um nível de precondição para a organização do 

sentido (TATIT, 2010, p. 16-29). 

São dois os estudos de Zilberberg considerados por Tatit como primordiais para 

pensar o ritmo e o sentido. Um deles é Razão e poética do Sentido, em que está o 

desenvolvimento da ideia geral de oscilação tensiva e tensividade fórica, em um nível de 

abstração, “onde as oscilações tensivas são tratadas como valores primordiais selecionadas 

nas etapas mais sumárias de configuração do sentido” (TATIT, 2010, p. 16-29). O outro se 

chama Relativité du Rythme,  em que “Zilberberg identifica quatro dimensões temporais 

operando simultaneamente para produzir o fenômeno que compreendemos integralmente 

como ‘tempo’” (TATIT, 2010, p. 17). Para Zilberberg, o tempo prático – não o tempo do 

filósofo – se articula em quatro dimensões temporais, que agem juntamente: cronológico, 

rítmico, mnésico e cinemático. Retornaremos a esse ponto. 

Para dar conta dos afetos e seu impacto sobre o sujeito, o ritmo das oscilações entre 

intensidade (estados de alma) e extensidade (estados de coisa), a semiótica tensiva institui a 

tensividade como o ponto de interseção dessas duas grandezas. Zilberberg (2011) desenvolve 
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uma morfologia e uma sintaxe, com o intuito de analisar os afetos. A tensividade é um lugar 

teórico em que a intensidade e a extensidade unem-se uma à outra. A intensidade é articulada 

em subdimensões chamadas andamento e tonicidade e rege a extensidade, que se articula em 

subdimensões: a temporalidade e a espacialidade. 

A presença do corpo na construção do sentido já era abordada, timidamente, nas 

etapas elementares na categoria tímica. Articulada em euforia (continuidade, estados de 

distensão, “passâncias”) e disforia (descontinuidade, estados de retenção, saliências), e tendo 

a aforia como termo neutro, a categoria tímica funcionava como um sistema em que há uma 

tensão entre forças atrativas e repulsivas, ela sobredeterminava e transformava categorias 

semânticas em axiologias – sistemas de valores morais, éticos, lógicos, estéticos, 

epistemológicos, etc. Disso resulta a noção de CORPO, que se articula em Corpo (os estados 

de coisas) e Alma (os estados de alma), abarcando, portanto, mundo objeto e sujeito. 

Sistematizando melhor, em um nível superior temos a noção de CORPO, como função 

cujos funtivos são Corpo e Alma. Por conseguinte, a noção de CORPO representa a junção 

dos atributos psicossomáticos. A seu turno, Corpo diz respeito aos valores dos objetos, isto é, 

está relacionado ao plano da expressão dos objetos, mas também à organização do espaço-

tempo e aferição do alcance extensivo de sua concretude, em outras palavras, a forma 

atribuída à materialidade dos objetos. Já a noção de Alma está relacionada aos valores dos 

sujeitos, à organização do tempo subjetivo do ser – à duração, à imanência, ao plano do 

conteúdo dos objetos, conforme Tatit (2010, p. 45- 46). 

A noção de Tempo tem a ver com essa instância de sintaxe profunda a que 

correspondem as modulações tensivas e fóricas, em termos de espacialidade e temporalidade. 

Há uma tensão, entre continuidades e descontinuidades, valores emissivos e remissivos, 

estabelecida como caracterização desse tempo profundo (de junção e indistinção dos actantes 

principais, sujeito e objeto), o que aparece como uma seleção de andamento e de regimes que 

decorrem da aceleração e da desaceleração. Nesse contexto, claramente se vê a inspiração 

fenomenológica para lidar com o tempo vivido, ou a experiência do tempo, em termos de 

retenção e protensão. 

A distribuição da estrutura temporal dividida em quatro dimensões de que falamos há 

pouco é estabelecida por Zilberberg (1990, p. 40-41) da seguinte maneira: 

1) Na ordem intensa: 

a) o tempo cronológico (que instala a sequencialidade irreversível e descontínua do fluxo 

temporal, porém, articulável em antes e depois); 
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b) b) o tempo rítmico (da ordem do kairós, instaura a regularidade, a identidade, a 

continuidade no fluxo temporal).  

2) Na ordem extensa: 

a) o tempo mnésico (relativo à memória e previsibilidade, a expansão das leis dos 

intervalos, da regularidade e irregularidades, das similitudes, dos efeitos de 

presentificação e simultaneidade); 

b) o tempo cinemático (que, identificando-se com o andamento mesmo, concerne à 

aceleração ou desaceleração, ou seja, à variação de velocidade). 

No artigo intitulado Base do pensamento tensivo, Tatit (2019) introduz o 

esclarecimento do encontro da semiótica com a música, ou da musicalização da semiótica que 

se vinha desenvolvendo no pensamento de Zilberberg, e que vai se consolidar a partir da 

leitura da filósofa e musicóloga Gisèle Brelet. Retomaremos aqui alguns dos conceitos 

fundamentais apontados por Tatit que estão na base do pensamento tensivo. Isso nos permitirá 

ter uma visão mais bem assentada da teoria tensiva, com particular atenção às categorias 

relacionadas ao delineamento do conceito de ritmo. 

Segundo Tatit, o modo como a filósofa entende o tempo musical promove um ponto 

de ligação, inseparabilidade, entre continuidades e descontinuidades. De maneira que, nos 

termos da semiótica tensiva, por meio dos movimentos de relaxamento (continuação da 

continuação), contenção (parada da continuação), retenção (continuação da parada) e 

distensão (parada da parada) há uma passagem de nível em que se recupera outra 

continuidade, não mais sem forma (ou sentido), antes como duração musical. Em resumo, o 

tempo musical converte diferenças sonoras em impulsos (descontinuidade), que por sua vez 

geram a duração musical (continuidade) (TATIT, 2019, p. 12). 

Essa duração musical é análoga à nossa duração interna, que funciona ressalvadas 

certas particularidades, como o que em fenomenologia é concebido como a consciência do 

tempo interno, porque joga com a função de retenção e protensão, ou remissão e emissão. Na 

estrutura em três níveis da temporalidade, a consciência do tempo interno é o terceiro nível, 

aquele que é responsável pela consciência do tempo interno (segundo nível, tempo imanente 

ou subjetivo) e “pelo que nós experienciamos no segundo nível. O primeiro nível, que 

depende do primeiro, “é o tempo do mundo, o tempo dos relógios e dos calendários. Pode 

também ser chamado de tempo transcendente ou objetivo” (SOKOLOWSKI, 2004, p. 141-

156 – os itálicos são do autor). 

A ideia de continuidade conforme de Brelet é expressa tomando como exemplo a 

melodia:  
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A filósofa depreende numa simples melodia o que chama de 
“encarnação do devir e do desejo” (no sentido de “consciência 
humana”), uma imagem do tempo musical: [a melodia é o] “triunfo 
sobre a continuidade amorfa de uma continuidade formal que a 
transpõe e nos liberta [...]; pois apenas ela restaura o elã do tempo, 
esse elã que, assim como o de nossa liberdade, apoia-se no 
descontínuo ou até mesmo o produz” (Brelet, 1949, p. 124). Brelet 
quer dizer que, do ponto de vista rítmico, os conhecidos movimentos 
de elevação e repouso representam imbricações melódicas e não 
propriamente oposições ou justaposições, uma vez que é do repouso 
que brota o elã do movimento ascendente. Assim como um passo bem 
dado depende da firmeza do pé de apoio, normalmente em repouso, o 
movimento ascendente depende do impulso promovido pelo descenso 
anterior e o que chamamos de tempo forte na melodia ou na poesia 
constitui na verdade uma emenda de duas células inseparáveis, a fraca 
e a forte, pois é da primeira que surge o impulso para a segunda. O 
ritmo, desse ponto de vista, nada mais é que a relação complexa que 
une elementos aparentemente opostos e nos permite ouvir uma 
temporalização sonora contínua (TATIT, 2019, p. 12). 

 

O achado está no fato de o ritmo ser considerado um termo complexo, e as relações 

rítmicas estarem relacionadas à pressuposição recíproca entre os elementos, ao mesmo tempo 

instituir “a ideia de que cada termo de uma célula estrutural tende ao seu termo contrário, 

justamente por estarem ambos incluídos numa categoria complexa que os subsume” (TATIT, 

2019, p. 12). Assim o destino de uma ascendência é a descendência, e vice-versa. 

Como fica claro no texto de Tatit (2019, p. 13), a introdução de categorias musicais na 

abordagem semiótica não decorre da influência da obra de Brelet, lhe é anterior. 

Especialmente a noção de andamento tem lugar central no pensamento tensivo com sua 

proposta de abarcar a continuidade, os afetos, de apreender “a natureza poética do tempo”. 

Tomado de empréstimo à metalinguagem musical, o andamento é um parâmetro técnico de 

divisão rítmica associado à aceleração e desaceleração dos movimentos das peças musicais, 

ao passo que comporta designações afetivas ou passionais vinculadas às suas categorias, 

rapidez e lentidão. 

A ambivalência do andamento que levou Zilberberg a considerá-lo “a dimensão 

profunda do tempo”, nas palavras de Tatit, consiste nisto: 

em primeiro lugar, na sua capacidade de conduzir a temporalidade 
como um todo fazendo dela uma duração mais concentrada, a partir da 
aceleração, ou mais difusa, a partir da desaceleração. Trata-se de uma 
relação complexa entre duas dimensões do próprio tempo: a rapidez 
ou a lentidão do andamento produzem respectivamente as durações 
breve ou longa como resultantes temporais. Em segundo lugar, as 
categorias do andamento fazem parte tanto do vocabulário descritivo 
inerente às línguas naturais (avanço, atraso, vivacidade, protelação, 
precipitação) como de suas expressões corriqueiras (saudade, 
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ansiedade, agonia, susto, melancolia, paciência), justamente pelo fato 
de traduzirem nossos estados psíquicos num certo consenso social. Tal 
peculiaridade do conceito levou o criador da semiótica tensiva a 
adotar o andamento como a dimensão profunda do tempo e, em 
grande medida, do modelo de construção do sentido(TATIT, 2019, p. 
14). 

 

Mais adiante, Tatit elenca uma série de expressões adjetivas que acompanham o 

andamento, seja para mostrar um aspecto particular, uma caracterização (“affetuoso”, 

“appassionato”, “furioso”, “grazioso”, “sensibile”, “andante enérgico”, “allegro con brio”, 

allegro giocoso”, “largo appassionato”), ou adverbiais para indicar o modo de execução das 

peças (“dolce”, “vivacissimamente”, “presto con fuoco”). Em seguida afirma que:  

Todas essas expressões italianas, adotadas universalmente como 
padronização de uma metalinguagem musical, demonstram que as 
variações de velocidade respondem por boa parte das modalidades 
afetivas disseminadas numa determinada peça (TATIT, 2019, p. 16). 

 

O andamento, articulado em rapidez e lentidão, é estabelecido como subdimensão da 

intensidade. Não só arroga o poder de reger o maior ou menor grau de concentração e 

dilatação do tempo (duração) e do espaço internos subjetivos, mas também traz consigo a 

alçada de reger os afetos. Se a categoria do andamento afere a força da velocidade que acolhe 

uma modalidade afetiva, a medida da ênfase, do acento atribuído a uma grandeza, e que gera 

gradações entre forte e fraco (tônico e átono) fica a encargo da categoria chamada tonicidade. 

As categorias da tonicidade, tônico e átono (ou tonicidade e atonia), assim como a rapidez e a 

lentidão, categorias do andamento, incidem sobre o tempo e o espaço. Os efeitos de sentido 

gerados por essas intersecções serão retomados posteriormente. Esses fatos têm uma 

reverberação que desemboca noutra “dimensão do sentido anterior à temporalização e à 

espacialização propriamente ditas, que poderia ser denominada extensidade” (TATIT, 2019, 

p. 16). 

Então, apenas para fixar tantas informações de maneira mais bem disposta, temos o 

seguinte esquema: a) Tensividade (duração interna) segmentada em Intensidade e 

Extensidade; b) Intensidade, em Andamento e Tonicidade; c) Extensidade, em Temporalidade 

e Espacialidade; b.1) Andamento, em Rapidez e Lentidão; b.2) Tonicidade, em Tônico e 

Átono; c.1) Temporalidade e Espacialidade em Concentrado e Difuso. 

O Dicionário de semiótica, de Greimas e Courtés, publicado pela primeira vez em 

1979, é anterior à consolidação da semiótica tensiva. Ele foi republicado em 1993. Aqui nos 
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valemos da segunda edição brasileira do ano de 2013, que apresenta a seguinte definição 

semiótica de ritmo: 

Ritmo pode ser definido como uma espera (C. Zilberberg, na esteira 
de P. Valéry), ou seja, como a temporalização, conseguida mediante a 
aspectualidade incoativa, da modalidade do querer‐ser, aplicada no 
intervalo recorrente entre agrupamentos de elementos assimétricos, 
que reproduzem a mesma formação. Contrariando a acepção corrente 
dessa palavra, a qual vê nela um arranjo particular do plano da 
expressão, optamos por uma definição de ritmo que o considera como 
uma forma significante, e, por conseguinte, da mesma natureza que os 
outros fenômenos de prosódia. Tal concepção libera o ritmo dos laços 
com o significante sonoro (o que permite falar de ritmo em semiótica 
visual, por exemplo) e mesmo com o significante tout court (o que 
oferece a possibilidade de reconhecer um ritmo no nível do conteúdo, 
por exemplo) (GREIMAS e COURTES, 2013, p. 423). 

 

 

Embora anterior à tensiva, o verbete acompanha a proposição de um dos traços da 

definição de ritmo no pensamento Zilberberg, que se vale não só da noção de espera em 

Valéry, que estabelece, grosso modo, um “já é” / “não é ainda”, um jogo entre surpresa e 

espera, previsibilidade e acontecimento, mas também das ideias de Octavio Paz, 

principalmente quanto ao que este chama de “ritmo original”, relacionado ao próprio homem, 

sua visão de mundo, sua expectativa, modo de apreensão do mundo objetivo, uma integração 

(e interação) do ritmo biológico interior, inerente aos sujeitos, com o cosmológico.  Estes são 

os primeiros apontamentos, evidentemente, isso não resume toda a complexidade da 

formulação de ritmo de Zilberberg, mas lança alguma luz sobre o que diz o Dicionário. 

Quando se afirma no Dicionário que, segundo Zilberberg, o ritmo pode ser definido 

como uma espera, promove-se uma referência ao princípio defendido pelo autor da sucessão 

temporal de elementos, de acontecimentos em que o seguinte responde ao estímulo do 

anterior, sempre em relação de dependência. A aspectualidade incoativa tem um caráter 

protensivo, o “querer-ser” de algo que aponta para o que virá depois, daí a temporalização, e 

está em relação com outras duas aspectualidades, a durativa e a terminativa. O que se observa 

a partir disso é que, ao passo que a ampliação do conceito, desprendendo-o da relação restrita 

com o plano da expressão e com o significante (verbal) sonoro – sequência de sílabas tônicas 

e átonas –, é significativa para pensar num ritmo no plano do conteúdo e em outras 

linguagens, a definição dada conserva traços da acepção tradicional que associam de algum 

modo o ritmo com as ideias de intervalo, regularidade, repetição.  

É preciso compreender melhor a consideração de forma significante e sua associação 

com a natureza dos outros fenômenos da prosódia e até que ponto essa concepção do ritmo 
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assim o afasta das amarras com o verbal, visto que a prosódia está, por sua vez, associada a 

fatores linguísticos, tais como acentuação, ênfase, entoação, por exemplo, e sua análise incide 

sobre os eixos paradigmático (da seleção) e sintagmático (da combinação). Numa entoação, a 

curva ascendente – forma significante em sentido estrito –, por exemplo, não pode ser 

considerada um ritmo em si, mas participante de uma estrutura da qual o ritmo resulta, sob a 

consideração do ritmo da entoação. 

A questão que se impõe é do traço prosódico, ou do prosodema, na relação entonativa 

entre prótase e apódose: 

O importante, entretanto, é o que Zilberberg “viu” na prosódia e que acabou 
determinando os seus conceitos de incremento e direção tensiva. Assim 
como, no microcosmo da silabação saussuriana, o ápice sonoro, a implosão, 
sempre indica o início de uma descendência em direção ao fechamento 
consonantal e este, por sua vez, anuncia a inevitável retomada da 
sonorização, a explosão, que culmina na vogal mais aberta, no universo 
prosódico, o componente entoativo orienta suas curvas, por mais variadas 
que sejam, em direção ao acento crucial que fixa o limiar entre a prótase e a 
apódose do discurso. Ligadas à cadência fônica do enunciado ou mesmo do 
parágrafo, a prótase revela em sua ascendência melódica inicial – que pode 
ser apresentada em sucessivas fases intercaladas por pausas – a intenção do 
enunciador de manter o ouvinte atento para o desfecho que vem a seguir. A 
apódose, que também pode ser sucinta ou alongada, corresponde à melodia 
descendente emitida na segunda parte do enunciado ou do discurso e que 
possui em geral um caráter conclusivo (TATIT, 2019, p. 19). 

 

A partir dessa relação prosódica, de inflexões melódicas, Zilberberg vai pensar como 

esses recursos do plano da expressão podem levar a uma prosodização do plano do conteúdo: 

O que interessa basicamente ao semioticista é o papel dos acentos, o 
principal e os secundários, na evolução dessas curvas entoativas do plano da 
expressão e, numa segunda etapa, a possibilidade de reproduzir esses 
movimentos tensivos no plano do conteúdo (TATIT, 2019, p. 19). 

 

Podemos observar, de modo mais simples, os efeitos de sentido emocionais e 

persuasivos. Mas, na base de toda a construção do pensamento sobre o ritmo do conteúdo 

possível a partir das formulações do nosso autor, o que é mais importante é a sintaxe intensiva 

subjacente ao esquema da prosódia, em termos de distribuição dos acentos, “ênfase em 

determinado conteúdo”, como diz Tatit, principais e secundários bem como da “energia, a 

dinâmica fórica, que mobiliza em suas trajetórias” (TATIT, 2019, p. 21). A modulação das 

direções ascendentes ou descendentes aspectualizam e orientam os discursos, ao mesmo 

tempo em que, no plano do conteúdo, garantem o ser do sentido. 

Ainda que o conceito de ritmo apresente nuances diferentes nos trabalhos de 

Zilberberg, alguns traços são reiterados, e determinados aspectos gerais mostram-se como 
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vestígios de uma configuração que se vai delineando paulatinamente. Talvez a primeira 

intuição seja a do tempo (temporalidade/ temporalização) como o pressuposto do ritmo. 

Depois, a da colocação do ritmo em um segundo nível de observação, quer por sua submissão 

ao andamento, quer por seu lugar numa rede mais complexa do esquema tensivo onde está 

vinculado a outras categorias e “torna-se um dos destinos possíveis de um grupo de 

transformação ou deformação” (ZILBERBERG, 2010, p. 4). 

Em nosso modo de ver, há uma tensão entre os traços quantitativos e qualitativos no 

conceito de ritmo em Zilberberg. As exemplificações de distribuição de tempos fortes e fracos 

sobre o tempo, ou a duração, tendem a legitimar a subdimensão da tonicidade e seus funtivos: 

o par tônico e átono. Isso expõe o ritmo a uma relação entre medida e número, isto é, de 

métrica, associando-o à noção corrente do ritmo. Mas sua hipótese de conceber “o ritmo como 

instância de conversão e sincronização das diferentes ordens sensoriais” (p.112), 

principalmente quando relacionado ao conteúdo, valoriza o traço qualitativo, porque aí o 

ritmo é simultaneidade.  

Nesta direção, nos é lícito afirmar o salto para o trato com a dimensão sensível nos 

estudos semióticos sobre a tensividade, visto que corpo e sensação são indissolúveis, não 

apenas na passagem, na transformação das sensações, nem apenas relativa à dimensão da 

representação, ou do sentido, isso inclui a dimensão da presença, por conseguinte, a relação 

com a materialidade do mundo circundante. Os efeitos de simultaneidade e presentificação, 

por exemplo, se dão pela sobredeterminação da dimensão rítmica pela mnésica.  

Entendemos, dessa forma, que há caminhos possíveis, com base no pensamento de 

Zilberberg, de reflexão sobre o ritmo e presença. Retornamos ao texto de Tatit, ainda sobre a 

prosodização do conteúdo proposta por Zilberberg, pelo fato de aclarar uma diferença crucial 

na teoria, e de nos servir de base para desenvolver nossas ideias sobre a questão da presença, 

não necessariamente associada a um conteúdo semântico: 

ao transferir essa constatação para o plano do conteúdo, Zilberberg 
estabelece uma interessante diferença entre existência e presença semiótica, 
conceitos tradicionalmente confundidos no âmbito da teoria. Para o autor, é 
o acento, ou seja, a ênfase num determinado conteúdo, que converte a 
existência em presença. Sem o acento, a existência seria mera subsistência 
sem orientação de sentido, sem presença. E quanto mais inesperado o acento, 
maior o efeito de presença no plano tensivo: “quando o (‘improvável’) 
acento ‘atinge’a existência, esta chega à presença” (Zilberberg, 2001, p. 55). 
Não podemos esquecer que o acento se impõe como dispositivo da 
intensidade e, ao mesmo tempo, da extensidade. Desse modo, além da alta 
tonicidade aplicada a uma dada grandeza, é comum que sua escolha acumule 
também uma função concêntrica responsável por obscurecer os sentidos das 
demais grandezas à sua volta (TATIT, 2019, p. 20). 
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Tentaremos esboçar os principais traços sobre o conceito de ritmo que se vão 

delineando no pensamento de Claude Zilberberg a partir de alguns dos seus principais textos, 

pelo menos desde o Information rythmique, publicado em 1985, até Elementos de Semiótica 

Tensiva, na versão em português de 2011, uma de suas mais recente publicações, em que o 

tema do ritmo (re)aparece. 

Na base do conceito de ritmo, segundo Zilberberg, aparecem variantes que estão 

diretamente vinculadas à relação com o andamento e a duração, que aos nossos olhos 

abrangem as noções de pausa, espera e intervalo, mas também com o elemento qualitativo do 

acento, do percepto, entendido como o conteúdo de uma percepção.  É possível afirmar que, 

num primeiro momento, a noção de ritmo tem a ver com a sucessão de eventos 

dissemelhantes percebidos em relação, como se o posterior respondesse ao anterior. Nota-se 

que a dualidade do ritmo se instala na relação entre dois perceptos (acentos) diferenciais, 

tendo a espera como chave de controle do ritmo e da significação, ou melhor, aquilo que se 

processa no intervalo entre eles. Significa dizer que só nos apercebemos do ritmo no interior 

de uma relação: ritmo seria a relação ela mesma. Por esse prisma, o ritmo prescinde da lei dos 

números, e os intervalos prevalecem sobre as reiterações de batidas (tônicas e átonas do 

parâmetro métrico). Nesse sentido, o valor qualitativo do ritmo reside na comparação-

avaliação-previsão dos intervalos entre os perceptos (ZILBERBERG, 1985, p. 18-21). 

Com base no isomorfismo glossemático de Hjelmslev, Zilberberg expande a noção de 

ritmo para dar conta tanto do plano da expressão quanto do plano do conteúdo ao propor: a) 

ritmos intensos, que se sucedem pelo princípio da alternância, sendo superpostos por b) 

ritmos extensos, um dispositivo rítmico que afeta todo o processo. Os ritmos intensos e 

extensos estão associados a outros dois ritmos participantes desta estrutura: c) figural, de 

realização incondicional, abstrata e constante, e d) figurativo, realizável conforme as 

condições de sua realização, portanto, variável. O autor ainda se vale dos conceitos 

hjelmslevianos de concentrado e difuso a fim de estabelecer a estrutura da sua definição de 

ritmo.  

Em síntese, a estrutura comportaria dois eixos de um sistema bipartido em 

concentrado e difuso, no qual ocorre a incidência dos ritmos figural e figurativo, que 

resultaria na seguinte equação: 

a) com cruzamento do figural e do figurativo no sistema concentrado, teríamos a espera e o 

silêncio, respectivamente;  

b) no difuso, na mesma ordem, a distensão e a batida acentual. Embora, como dissemos, a 

proposta é que as mesmas categorias sejam válidas para os dois planos das linguagens, a 
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passagem de um nível de análise a outro não fica muito clara, dando a entender que se trata do 

plano do conteúdo (Zilberberg, 1988, p. 26-32). 

Prosseguindo com o desenvolvimento de tais ideias, a relação do conceito de ritmo 

com a temporalidade vai ficando cada vez mais íntima. Retomamos as dimensões da 

temporalidade mencionadas acima, porque por elas veremos melhor o papel da grandeza 

denominada Andamento na associação do conceito que se constrói com a simultaneidade e a 

sucessividade. Uma nova estrutura do conceito se ergue possuindo três termos 

interdependentes e solidários, presentes em um mesmo plano, lugar ou posição: o Andamento 

(como função) regula, rege o Ritmo e a Duração (ambos funtivos do Andamento), sendo o 

Andamento constante, o Ritmo e a Duração variáveis.  

As dimensões Rapidez e Lentidão são as duas possibilidades funcionais do andamento. 

Elas modalizam o valor substancial dos intervalos, preservando seu valor formal. Isto posto, 

as construções rítmicas se dão pela alternância entre tempos longos e breves, na dependência 

da equação em que as variáveis expõem a tensão entre sucessividade e simultaneidade. De 

modo que, na Duração, o tempo cronológico está para a sucessividade, assim como o tempo 

mnésico está para a simultaneidade, por ser responsável pelo estabelecimento da lei, da 

reiteração, da memória, da previsibilidade, etc.  

No ritmo, o tempo cinemático está para a sucessividade assim como o tempo rítmico 

está para a simultaneidade. Nos dois casos vemos a interseção dos eixos da intensidade com o 

da extensidade, ou seja, das dimensões temporais da ordem intensa e extensa. Sendo assim, as 

estruturas rítmicas estão submetidas ao andamento rápido ou lento. Noutras palavras, o ritmo 

é considerado parte do andamento, que se vale das estruturas rítmicas (ZILBERBERG, 1990, 

p. 40-45). Deixamos claro que não se trata de simplificar excessivamente a noção de ritmo 

que estamos investigando, antes ressaltamos um dos traços que nos salta aos olhos 

especificamente no texto Relativité du Rythme. 

Percebemos aí uma difícil zona de discernimento entre tempo cinemático, andamento 

e ritmo. Os regimes da aceleração e desaceleração fazem do tempo cinemático um sinônimo 

perfeito de andamento. Contudo, o fato de as variações de velocidade serem consideradas por 

Zilberberg como parâmetro primordial para os estudos semióticos do tempo, ritmo, aspecto, 

oscilações tensivas (TATIT, 2010, p. 20-22), em certos casos, pode levar ao equívoco de se 

confundir ritmo e andamento. É preciso um discernimento mais apurado sobre a questão, para 

que se possa precisar se, numa análise, quando se diz que um ritmo é acelerado ou 

desacelerado, rápido ou lento, não se está falando, antes, do andamento que participa do ritmo 

e não do ritmo propriamente. 
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A respeito desta relação entre ritmo e andamento, Bosi (2000) entende que podemos 

qualificar a dinâmica do ritmo com os adjetivos lento e rápido, sob a consideração de que 

“sílabas acentuadas duram, em geral, mais do que as átonas” (BOSI, 2000, p. 69). Mas nos 

parece mais acertado refletir sobre “andamento e elocução”, por exemplo, tendo em vista que 

“A força e o tempo de prolação do enunciado são índices de uma situação semiológica que 

abraça o estado de alma do falante, a natureza da mensagem e o tipo do interlocutor” (BOSI, 

2000, p. 69). Sendo assim, entendemos que o andamento participa do ritmo acrescentando-lhe 

valor aspectual. 

Entretanto, o andamento, no interior da estrutura rítmica, modaliza a duração da 

duração e a extensão do ritmo. Vemos, com isso, que o andamento distribui suas dimensões 

na duração e no ritmo. No ritmo, porém, estão em jogo a regularidade da cadência e o 

movimento, ou o deslocamento descontínuo, isto é, a presença dos tempos rítmico – 

reiteração do pulso, dos motivos, etc. – e cinemático – dos deslocamentos, movimentos 

acelerados ou desacelerados. 

Aqui também se vão aproximando os estudos sobre tempo e ritmo em semiótica das 

suas acepções em música. Como dissemos no capítulo anterior, esse traço já estava presente 

na retórica e na poética clássicas. Mostramos o vínculo entre os parâmetros de teoria musical 

e teorias do ritmo, cujo aspecto mais relevante talvez seja a diferenciação entre ritmo e metro, 

respectivamente, unidade de compasso e unidade de tempo, e que o importante é notar que, no 

pensamento ocidental, as teorias que versam acerca do ritmo são atravessadas por esse 

influxo. 

O ritmo se produz pelo cruzamento de uma grandeza intensiva com outra extensiva, 

sempre numa rede relacional: essa é uma marca do conceito de ritmo de Zilberberg dentro de 

seu projeto mais abrangente de formulação da chamada semiótica tensiva. Dessa maneira, a 

cristalização do ritmo começa a se desenhar no contraste entre concentrado e difuso, na 

alternância entre os tempos fortes e fracos, este extensivo e em maior número, aquele em 

menor número e intensivo. Todavia, os caracteres elencados anteriormente, tais como a 

duração, o intervalo, principalmente, o andamento e a espera, por exemplo, não são excluídos. 

A espera será, aliás, o elemento mais importante na noção tensiva de ritmo, dentre 

outras razões, porque a formulação teórica se propõe a pensar a gradação, o intervalo. Mas 

também a ligação com a música, ou uma prosodização da semiótica, como já mostramos, se 

explicita melhor como consequência de se entender o ritmo como objeto simples no nível da 

prosódia, sendo esta uma componente dele, tal qual o intervalo, a duração, a altura, a 

alternância entre acento e inacento, por exemplo. Para o semioticista francês, a repetição 
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(tempos mnésico e rítmico) é uma particularidade do ritmo, o que lhe confere um traço de 

subjetividade, de troca comunicativa entre sujeitos de forma imediata (ZILBERBERG, 1996b, 

p. 22), possibilitando dessa maneira uma inscrição da presença sensível e não mediada pela 

apreensão cognitiva, num primeiro momento.  

Nesse momento entra a sobredeterminação da tonicidade sobre a temporalidade 

(duração). Mas tudo isso está ainda na dependência do andamento (tempo cinemático) sob os 

regimes da aceleração (sobrevir), ou desaceleração (pervir), isto é, dos estilos concessivo e 

implicativo. A noção de ritmo não se afasta, portanto, da de foria; ao contrário andamento e 

duração constituem um composto fórico, e o ritmo seria um mediador entre a subitaneidade 

tônica e a duração átona. 

Até este momento, fizemos alguns apontamentos sobre o delineamento da definição de 

ritmo por Zilberberg. Note-se que, apesar de apresentarmos traços reiterados em textos 

variados, tais como espera, andamento, duração, alternância entre átono e tônico, 

continuidades e descontinuidades, a própria noção se mostra um exemplo de continuidade, 

pois ela continua aberta, não terminada, não cessa de vir a ser. Mais tarde, algumas ideias, 

como a da divisão dos tempos em rítmico, mnésico, cronológico e cinemático, são 

abandonadas, de certa forma. 

Ademais, por estar muito mais afeito a contemplar o ritmo no âmbito da formulação 

da tensividade, a preocupação com o ritmo se encaminhou cada vez mais para dentro do bojo 

das relações, do feixe de relacionamentos, em que o ritmo se torna um dos destinos possíveis 

na tensividade, atrelado a transformações e mudanças/deformações. Noutras palavras, 

retomando algo que já fora sublinhado, pensado na passagem, na transição, o ritmo possui um 

quê de comparação-avaliação-previsão dos intervalos por desenhar a enumeração dos 

perceptos e a discussão sobre o ritmo em si fica subsumida na teorização dos afetos. 

É a partir dessa proposta de pensar o ritmo na e pela relação que Zilberberg deixa 

transparecer o quanto se inspira em Hjelmslev, quanto ao princípio de análise pautada nos 

relacionamentos e dependências do objeto estudado e suas partes. Segue delineando seu 

conceito de ritmo, buscando os pontos de interseção no feixe de relacionamentos internos e 

externos. Por essa razão, o autor afirma que: 

a questão do ritmo deixa de ser uma questão em si. Secundária, a 
especificidade do ritmo é de composição e não de substância. Ela 
desaparece se considerarmos os componentes em interseção, de 
acordo com o adágio que afirma que as partes de um todo são mais 
gerais que o todo em si mesmo. Reencontrando “sua família”, o ritmo 
torna-se um dos destinos possíveis de um grupo de transformação ou 
deformação (ZILBERBERG, 2010, p. 4). 
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Por isso, desse marco em diante, ritmo em tensiva se define como produto da 

incidência da tonicidade sobre a temporalidade. No entanto, tonicidade e temporalidade 

figuram juntamente com outras subdimensões (andamento intensivo e espacialidade 

extensiva) e categorias (acontecimento, ubiquidade, ritmo e profundidade) na definição da 

estrutura do espaço tensivo: 

Assim se providencia uma passagem, como ao se virar uma luva pelo 
avesso, entre os dados de grande envergadura próprios ao espaço 
tensivo, previamente instaurados, e as categorias isoladas pela análise 
dos discursos; os analisantes das dimensões tornam-se os definidores 
dos conceitos. Literalmente, os conceitos familiares, que estamos 
habituados a usar, emprestam seus nomes às dimensões e 
subdimensões estruturadoras do espaço tensivo (ZILBERBERG, 
2010, p. 4). 

 

Quanto aos afetos a que os sujeitos estão expostos na experiência do tempo prático, as 

disposições do humor são definidas pelos foremas, euforicamente quer nas relações consigo 

mesmo, quer na troca intersubjetiva ou no toque com as coisas do mundo de forma imediata 

ou mediata. Isso significa dizer que outras relações são estabelecidas entre ritmo e 

temporalidade, dado que a temporalidade absorve a) o tempo diretivo das volições, b) o tempo 

demarcativo das posições e c) o tempo fórico dos elãs. Somente nessa trama de 

relacionamentos é que o ritmo poderá ser observado, porque “Se o ritmo é a incidência da 

tonicidade sobre a temporalidade, trata-se de buscar os elementos do poema associados a cada 

subcategoria” (TEIXEIRA, 2008, p. 175). 

À medida que o modelo tensivo vai tomando um perfil mais delineado, o conceito de 

ritmo, juntamente com os demais conceitos que participam do espaço tensivo, vai se 

consolidando. As variações encontradas em diferentes textos demonstram uma teoria em 

desenvolvimento, mais do que um conceito. Se por um lado, o conceito de ritmo apresentado 

no artigo que foi traduzido para o português como Observações sobre a base tensiva do ritmo 

goza de uma ampla aceitação entre os semioticistas, cabe ressaltar que essa noção não foi 

sempre a mesma, tampouco parece estar encerrada e ser satisfatória para o próprio autor, já 

que novas variantes surgem em relação ao conceito nas malhas da tensividade, como aponta 

Zerbinatti (2015), em sua leitura do texto Le mythe selon Cassirer (Zilberberg 2011b): 

O problema desta proposta, em nossa opinião, é a oposição entre 
acento e ritmo. Até então víamos o acento como um componente do 
ritmo, o que parecia um ganho a sua conceptualização, uma vez que 
poderia ser considerado um produto de componentes da intensidade e 
da extensidade. Compreendemos que ritmo, no sentido de repetição, é 
facilmente aceitável como propriedade do exercício, porém, a 
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prosodização como categoria ainda precisa ser mais bem explicada, 
pois nos parece que ainda não há um lugar especifico para ela 
(ZERBINATTI, 2015, p. 91). 

 

Aparentemente, o conceito de ritmo em Zilberberg não está fixado definitivamente, 

visto que há uma variação significativa da maneira como a definição é formulada nos 

diferentes textos do autor sobre o tema. Embora seja verificável a recorrência de alguns 

elementos na constituição cambiante dessa definição, isso ainda não assegura ou valida a 

abrangência conceitual e seu ajuste analítico.  

Justamente por apresentar maior consistência e valor de categoria de análise universal, 

pré-concebida como esquema, capaz de analisar cada caso de uso em particular, o conceito de 

ritmo como produto do cruzamento da tonicidade sobre a temporalidade, que se produz na 

rede de relacionamentos, tem sido mais amplamente adotado. Essa definição identifica o 

ritmo com um afeto, uma intencionalidade ou um ir em direção a.Tendo a espera como 

“chave heurística do ritmo”, ela concentra os traços continuidades e descontinuidades, 

alternância entre acentos e inacentos, repetição, periodicidade, as pausas intervalares. Mesmo 

assim, Zilberberg abre caminho para se pensar a variação, ou seja, integrar a irregularidade, a 

surpresa, a quebra de expectativa, em suma, para além da métrica, da repetição, etc., ainda 

que seu conceito de ritmo apresente variantes e esteja diretamente vinculado à relação com o 

tempo, a duração. 

Insistimos em ressaltar o valor dos estudos sobre a tensividade, incluindo aí o ritmo, 

para se pensar na cena contemporânea a questão dos afetos, da presença, do corpo, da 

percepção, da relação entre os corpos dos sujeitos sensíveis em contato com os outros 

sujeitos, com as coisas do mundo, da experiência qualitativa e singular da sensação no 

horizonte do ritmo: 

Enfim, trata-se do ritmo como motivo comum do ajustamento da 
tonicidade com a temporalidade, visto que ele distribui, na duração e 
segundo uma regra simples, os acentos acertadamente denominados 
‘fortes’. Por isso, segundo Deleuze, o ritmo está em condições de 
unificar, homogeneizando-os, os diferentes domínios sensíveis que se 
tornam planos da expressão de uma valência tensiva definida: ‘Mas 
essa operação só é possível se a sensação desse ou daquele domínio 
(aqui a sensação visual) for diretamente capturada por uma potência 
vital que transborda todos os domínios e os atravessa. Esta potência é 
o Ritmo, mais profundo que a visão, que a audição, etc.’ (2007: 49-50) 
(ZILBERBERG, 2011a, p. 112). 

 

Zilberberg teoriza sobre o sujeito da sensação/percepção, tendo em vista uma sintaxe 

intensiva que dê conta daquilo que ele chama de variabilidade da sensação, captada pelo 
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sujeito numa reflexividade eufórica, com uma anterioridade e independência em relação a 

atribuições de sentido e estruturações do pensamento quanto às coisas do mundo, com as 

quais se sincroniza na experiência do mundo. Portanto, o conceito de ritmo no pensamento de 

Zilberberg está situado entre os afetos, possuindo ele mesmo uma dimensão afetiva, 

sensível/sensorial, logo, intensa, ao mesmo tempo possuindo um alcance, uma reverberação 

extensiva da sensação. 

 

2.5 Síntese 

Para uma síntese deste capítulo, queremos ressaltar que abordamos algumas questões 

de teoria e crítica do ritmo, resgatando certa tradição greco-latina dos estudos sobre poética e 

retórica, repensando o caráter mais normativo da noção de ritmo, que atravessa as discussões 

da classificação dos gêneros literários, dentre outros problemas pertinentes aos estudos sobre 

poesia e prosa até os dias atuais. Entendemos que o posicionamento de Benveniste, em sua 

crítica à noção de ritmo associada à natureza, constitui um marco importante por situar o 

ritmo no discurso, na história, possibilitando a renovação do olhar sobre um conceito um tanto 

ossificado. 

Ele é a chave que entreabre a porta para, por exemplo, Meschonnic reivindicar a 

subjetividade e a história no ritmo, bem como insistir no assentamento do ritmo na dinâmica 

do processo e não na estatização do sistema. De nossa parte, cremos que a articulação do 

espaço-tempo, demandada pela história, traz consigo os contornos sociais e culturais, e está 

também fundamentalmente presente no pensamento de Paz.  

A ideia de ritmo como visão de mundo, tempo original, tempo da ação e do 

pensamento situados em uma época específica, é o elemento de conexão com a perspectiva 

principiada por Benveniste. Gumbrecht se ocupa mais propriamente com o funcionamento do 

ritmo, com que efeitos o ritmo pode produzir sobre nossos corpos. Sua definição prática do 

ritmo envolve a noção de forma expressa por Benveniste, e considera, ainda, seu fluxo, mas 

como algo que flui possuindo já uma forma: esta é a razão por que o teórico alemão associa o 

ritmo ao tempo kairós. Tais efeitos são observados sob a ótica da tensão entre uma dimensão 

semântica e outra da não representação.  

A dimensão da não representação é um tópico de particular interesse para Gumbrecht, 

principalmente porque pensá-la exige, para ele, ir além do paradigma da interpretação 

hermenêutica, da atribuição de sentido. Assim, efeitos produzidos no contato imediato do 

corpo humano com a materialidade das “coisas do mundo”, numa relação espacial, dizem 

respeito ao conceito de “produção de presença” do autor e à ordem da não representação. Por 
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fim, a instrumentalização do conceito de ritmo, que empreendemos para examinar os modos 

de sua manifestação nos textos, está ligada a esses elementos sobre os quais os autores aqui 

elencados já têm lançado alguma luz, o que torna rendoso nosso diálogo com suas obras. 

A tensiva, ao instalar o inteligível na dependência do sensível, nos permite 

prosseguir no estudo do ritmo incorporando as ideias de movimento, performance, presença e 

percepção, buscando compreender melhor os efeitos intensivos e extensivos do ritmo sobre 

nossos corpos. Em última instância, nos permite recuperar a perspectiva do “tempo original”, 

entendido semioticamente como a foria, indagar como se dá a correlação ou correspondência 

entre o ritmo de um poema, por exemplo, com aquilo que de modo trivial chamamos de 

nossos ritmos corporais. 

Em nossa busca de uma articulação entre a dimensão da presença em Gumbrecht e 

Zilberberg, ressaltamos as diferenças conceituais. Igualmente podemos, aqui, destacar que a 

concepção de corpo não é a mesma para os autores. Isso porque, como dissemos no início 

desta seção, do ponto de vista da semiótica, corpo é antes de tudo uma categoria teórica 

discursivamente constituída e analisada. Ainda que inspirada na fenomenologia de Merleau-

Ponty, a noção de corpo em semiótica é menos fenomenológica e ontológica que discursiva. 

Entendemos que para Gumbrecht, compondo um sistema de autorreferência humana, 

corpo é concebido por uma perspectiva fenomenológica, pela qual funda a inscrição da 

experiência no corpo. Assim sendo, tentaremos mostrar nas análises que “essa presença do 

corpo como fundamento do juízo crítico é, portanto, visível no modo como a experiência 

sensível, particularmente a dimensão qualitativa da experiência sonora, se insinua sobre a 

linguagem, busca nela uma forma de inteligibilidade” (MARTONI, 2020, p. 251). 

No próximo capítulo, procedemos a uma costura dos diferentes pontos de vista 

teóricos apresentados neste capítulo, para uma sistematização de nossa perspectiva.  
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3 ENTRELAÇANDO FIOS, TECENDO O RITMO 

 Entrelaçar os fios remete-nos à construção dos tecidos, dos textos. Mas o que 

buscamos com este capítulo é apresentar o nosso modo de ver o ritmo, que se importuna com 

a doxa, com a imagem afixada. Fazer teoria sem alteração no modo de ver é ver uma mesma 

coisa pelos mesmos modos de ver que já se estabeleceram. No fundo, é reintroduzir os 

conhecimentos circundantes. Acima de tudo, o vínculo entre percepção e ritmo conduz as 

ideias expostas. Talvez por sua particularidade relativa esse fio nos empurre para uma 

perspectiva menos dedutiva, a priori, do que indutiva. Todavia, a percepção mesma está, ou 

pode vir a estar, pré-condicionada por estruturas amplamente difundidas, ritualizadas, 

pertencentes a uma práxis coletiva. 

 

3.1 Theorien: ver, conhecer, saber o que se pode 

A imagem pode ser tomada como forma de conhecimento do mundo, forma de 

expressão e recepção mais direta e eficaz de pensamentos, sentimentos, etc., anterior à fala. A 

tipologia da imagem constrói-se não só como modulação dos sentidos, ou dos afetos, mas 

também do modo como vemos, percebemos. Diante da imagem e das diversas formas 

icônicas, instalam-se o gesto de olhar – que é somático e motor, ou sensório-motor – e o 

mecanismo da visão, que é antes de tudo uma operação complexa, ao mesmo tempo, motora e 

sensorial, psíquica-cognitiva. A observação, antes mesmo de Descartes, é o caminho (método) 

primeiro de inscrição ou inserção na experiência dos fenômenos. Advém da relação com o 

verbo theorein, que por extensãopode abarcar “ver”, “contemplar”,“conhecer”, “saber”e, por 

fim, “teorizar”. Aquilo que vemos, o vemos por meio da influência dos estereótipos, das 

imagens prototípicas, imagens potencializadas ou virtualizadas, que reorientam ou (re)educam 

o gesto de olhar, que em última instância é o nosso modo de entender, de conhecer, de 

discernir. Portanto, aqui se busca construir um ponto de vista. 

Se, sob determinado ângulo, não podemos refutar o ritmo como fenômeno geral, já 

manifesto na natureza, no mundo natural, sob outro, da mesma forma, não é possível decliná-

lo como construção humana, como procedimentos manifestosnos textos. Das diversas 

associações que esse dado fomenta advém a profusão de conceitos/concepções do ritmo, os 

quais mantêm correlação com distintas concepções de tempo, em sua natureza duplamente 

física e psicológica, exterior e interior, objetiva e subjetiva, diríamos intensivo e extensivo.  

Na medida em que consideramos o ritmo pelo princípio da analogia de Paz, sob o 

modo das funções a ele atribuídas por Gumbrecht, ou pelo cruzamento da intensidade com a 
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extensidade, como o quer Zilberberg, ou mesmo em sua dimensão discursiva, segundo 

Meschonnic, reconhecemos que o ritmo possibilita a conexão entre os dois tempos, um 

subjetivo e outro objetivo, não apenas como uma metáfora, mas por meio da percepção de 

uma presença. A percepção é o dispositivo de interseção entre as dimensões sensível e 

inteligível. Todavia, o ritmo é aquilo que governa a percepção.  

Em semiótica tensiva, a diferença entre existência e presença é marcada por um acento 

de um determinado conteúdo que faz com que esse conteúdo entre no campo de presença do 

sujeito, como mostra Tatit (2019, p. 20-21). O vínculo entre a timia (ou timismo) e a 

“prosodização do conteúdo” em Zilberberg tem como dispositivo o acento, a valorização ou 

excesso de entusiasmo atribuído a um determinado conteúdo, que acarretará algum efeito na 

articulação da tensividade. Em outras palavras, o acento garante a inteligibilidade do conteúdo 

ao apontar sua direção ou sentido. Resumidamente, trata-se de pensar a presença, ou melhor, 

como se dá a presença, isto é, a percepção. Contudo, esse acento/tonicidade que faz algo 

passar da existência semiótica à presença resulta de um conjunto de fatores, muitas vezes 

contingentes.  

Há uma reversibilidade subentendida nessa equação. Não há um papel estável de 

sujeito cognoscente, a quem sempre caberia agir conscientemente sobre as coisas ou interagir, 

assim, com os demais sujeitos. Dito em outros termos, não somos ou estamos a todo instante 

“senhores” do poder de conhecer ou de dar a conhecer; algo escapa dessa nossa pretensão de 

poder tornar inteligível todo e qualquer fenômeno-experiência. Se fosse assim, estaríamos 

permanentemente na apatia do previsível. Qualquer coisa nova já estaria implicada por suas 

pré-condições. Se aceitamos a hipótese de que a presença tem um caráter de surpresa, de 

singularidade, também admitimos que o sujeito da sensação é surpreendido no instante 

mesmo em que algo se lhe faz presente, isto é, toca-o. A presença vista por esse ângulo é, em 

seu nível mais elevado, da ordem do “já é” / “não é ainda”, um jogo em que a surpresa 

rompe a espera, e a contingência, a previsibilidade de percepção. 

Nesse sentido, nem sempre participamos da construção da realidade de maneira 

consciente. Aqui também reencontramos a observação de primeira ordem, que ocorre no 

acoplamento de primeiro tipo exposto por Gumbrecht. Como já mostramos, essa atuação da 

função coordenativa do ritmo não produz nenhuma forma de autoconsciência. 

Luiz Tatit explica, em primeiro lugar, o interesse de Zilberberg no “tempo” e no 

“espaço” subjetivos, depois, de que maneira o andamento como categoria intensiva incide 

sobre esses dois elementos abreviando-os ou alongando-os.  
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Também podemos pensar que o mesmo efeito do andamento sobre a 
duraçãose reproduz na relação com o espaço. Do ponto de vista físico, o 
espaço tambémse concentra (ou se fecha) quando percorrido com maior 
velocidade e se dilata (ouse abre) com a perda de celeridade, expondo todos 
os segmentos intermediáriosdo seu percurso. Mas ao semioticista interessa 
mais o espaço subjetivo do serhumano que, diante do impacto de um 
acontecimento (positivo ou negativo)inesperado, surge tomado pela presença 
arrebatadora do objeto. Nesse espaço(quase) totalmente ocupado não há 
lugar para as modalidades que garantem a resposta e a ação (ou reação) do 
sujeito. Dizemos, então, que seu espaço interno sefechou ou se contraiu em 
função do ingresso súbito de conteúdos surpreendentes.Já se pode prever que 
o espaço subjetivo funciona em consonância com a duração,esta também 
interna ao sujeito. Quanto maior a velocidade, menor a duraçãodisponível e 
mais fechado o seu espaço mental. O restabelecimento de ambos só 
épossível mediante a regência da desaceleração. Quando demonstra ter 
condições detraduzir seu espanto inicial em discurso ou em outras 
atividades, o sujeito já contacom os efeitos da desaceleração para refazer sua 
duração e seu espaço internos e,em última instância, reconstruir o seu ser 
semiótico até então apassivado pelascontingências da vida (TATIT, 2019, p. 
15-16). 

 

Nessa exposição aparecem as ideias de concentração e distensão. Sem mencionar 

quaisquer referências a Bergson, inevitavelmente, esses termos a ele nos remetem. Porém, a 

discussão sobre um olhar bergsoniano para a maneira como Zilberberg lida com a duração e o 

espaço implicaria uma mais profunda reflexão sobre a própria distinção entre tempo e espaço, 

em primeiro plano, pela insistência nas diferenças de grau de intensidade. Do ponto de vista 

do semioticista francês, o tempo, ou a temporalidade, é tomado como “o tempo prático”, ou 

“o tempo praticado, dos não-filósofos”. Visto assim, parece haver uma zona ambivalente na 

qual caberia, talvez, a crítica de Bergson do “tempo espacializado”. 

Na verdade, Zilberberg recorre a certa conformidade dos usos práticos do tempo com a 

temporalidade, enquanto subdimensão da extensidade. A partir disso, tendo o andamento 

como termo regente e observando os casos presumíveis, deduzem-se as correlações inversa e 

conversa. Nesta, a regularidade do andamento pode promover transposições como, por 

exemplo, a “espacialização do tempo” ou a “temporalização do espaço”. Naquela, o 

andamento sob o elã da rapidez “abrevia e concentra”, enquanto sob o elã da lentidão, “alonga 

e distribui”. 

Recordemos uma necessária passagem: 

Evitando dizer o tempo, tomamos como objeto a pluralidade dos estilos 
temporais possíveis. O tempo é um continuum, um não-sei-quê analisável, 
“enformável”, orientável, enfim, passível de opor-se a si mesmo. O tempo é 
apenas a provisória soma das informações e operações que o universo de 
discurso considerado admite. A formulação mais justa a respeito do tempo 
genérico consiste em dizer que ele se presta a nós. 
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Para situar e limitar nosso exame, façamos uma distinção entre o tempo 
especulativo dos filósofos e o tempo prático, o tempo praticado, dos não-
filósofos. Mais pragmático, o tempo dos filósofos não requer demonstração: 
basta que o conheçamos. O filósofo se propõe, senão a elucidar, ao menos a 
reconhecer as principais aporias do tempo, especialmente o modo de 
presença da negatividade do passado e do futuro. Mais sintáxico, o tempo 
dos não-filósofos é um tempo instrumentalizado, ou seja, conforme uma 
expressão idiomática, heurística, da língua francesa, o tempo regulado, 
ajustado, modalizado, frequentemente negociado, dos emplois du temps 
[agendas] (ZILBERBERG, 2011, p. 124). 
 

 

A questão do tempo e do espaço é, assim, subsumida pela extensidade. Entendemos 

que o tempo/temporalidade instalado(a) nessa dimensão da tensividade comporta, a um só 

tempo, os traços da duração (interoceptiva) em termos de uma tensividadefórica 

(proprioceptiva), como que relacionada à timia, bem como os traços de cunho 

prático/pragmático (exteroceptivo) do tempo dos “não-filósofos”, como organização do 

espaço que materializa as relações temporais (a ideia que nos é trazida pela expressão “espaço 

de tempo”). Isso significa reconhercemos a impossibilidade de pensar a extensidade pura. 

Ainda que de modo apressado, talvez, cabe-nos pensar na divisão que Zilberberg opera 

do tempo em quatro partes, que já expusemos. Entretanto, agora pensando na inversão 

indicada acima. Isto é, ao invés de considerarmos os tempos mnésico e cinemático como 

pertencentes à extensidade, e os tempos cronológico e rítmicos, à intensidade, pensamos que, 

enquanto termos regentes, aqueles se instalam na ordem intensa, estes se situam na ordem 

extensa. Ao fim e ao cabo, conquanto mantivéssemos intacta a formulação do autor, teríamos 

de aceitar esse quê de intensidade na extensidade: isso vale tanto para a temporalidade quanto 

para a espacialidade, tendo em vista que a noção de Corpo em semiótica cobre também a 

região dos atributos somáticos, e/ou de marco da relação entre uma autorreferência e uma 

heterorreferênciaespaçotemporal. 

Quando pensamos o tempo, não o fazemos no mesmo sentido da temporalidade. Esta é 

uma categoria do eixo da extensidade tensiva; aquele é uma instância superior, ao mesmo 

tempo subjetiva e objetiva, pensada na clave da tensividadefórica, que se dirige em direção à, 

ou instaura a tensão entre intensidade (enquanto dado subjetivo) e extensidade (enquanto dado 

objetivo).  

De modo a deixar mais claro o que queremos dizer, e admitindo a reciprocidade não só 

das subdimensões (andamento/tonicidade, temporalidade/espacialidade) mas também dos 
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operadores (aumento/diminuição, triagem/mistura)20, relacionamos: a) o tempo cinemático 

com a modulação do andamento, já o tempo mnésico, com a da tonicidade; b) o tempo 

cronológico com a regulação da temporalidade, e o tempo rítmico com a da espacialidade. 

Sugerimos, com isso, uma análise do esquema zilberbeguiano das dimensões figurativas do 

tempo: de uma parte, a interocptividade  dos tempos cinemático e mnésico; de outra parte, a 

exteroceptividade dos tempos cronológico e rítmico.  

Conforme Zilberberg (2010), andamento e tonicidade estão situados na intensidade 

regente, temporalidade e espacialidade, na extensidade regida. Noutro lugar, ainda segundo o 

autor, “o andamento é senhor, tanto de nossos pensamentos, quanto de nossos afetos, dado 

que ele controla despoticamente os aumentos e as diminuições constitutivas de nossas 

vivências” (ZILBERBERG, 2006, p.168). Com isso, inelutavelmente, somos reconduzidos a 

considerações sobre o nível profundo das precondições para a organização do sentido, no qual 

as reflexões sobre a foria e as oscilações tensivas são nucleares. Seria o andamento, como 

senhor dos pensamentos e afetos, uma qualificação subjetiva da foria, um regente do ritmo e 

da duração da duração, das oscilações tensivas, subjacentes às experiências sensíveis e 

inteligíveis, identificado com o tempo cinemático, que por sua vez dirige todos os outros  

(ZILBERBERG, 1990, p. 41-44).  

Mas da maneira como o vemos, o andamento é um parâmetro de aferição ulterior à 

foria, ao elã enquanto impulso vital. Quanto ao tempo cinemático, o concebemos mais no 

sentido etimológico do termo (do grego. kinematikos) que acarreta a ideia de movimento 

contínuo e indivisível, associado à energia fórica e analisável em termos de modulação do 

andamento. O tempo mnésico vincula-se aos estados de alma, à dimensão dos afetos, que nos 

remete às noções de perceber e sentir, que recobrem um lugar teórico de processamento das 

modulações tensivas e de delineamento de maior ou menor domínio dos estados de retenção 

(disforia) e /ou distensão (euforia) (TATIT, 2010, p. 35). Nesse âmbito, a memória atua por 

meio dos jogos de reconhecimento e comparação/confrontação de dados da experiência, pelo 

que manifesta a variação da tonicidade das afecções dos sujeitos. O tempo cronológico 

pressupões a linearidade numa relação de sucessão temporal, mas também sua e segmentação 

do antes e depois. O tempo rítmico, por sua vez, representa uma localização espaçotemporal 

da regularidade do encaminhamento, que funda leis de identidade e desigualdades por meio 

da reiteração, recorrência de determinados elementos. É nessa linha de raciocínio que 

                                                           
20 Para a sintaxe intensiva, as operações de aumento e diminuição regulam as variações de andamento e 
tonicidade, articulações do eixo da intensidade; para a sintaxe extensiva triagem e mistura são operações que 
ajustam os valores de absoluto e de universo. 
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procedemos a um deslocamento conceitual, concatenando-o com a posição que privilegiamos 

do ritmo em relação à afetividade. 

A centralidade da percepção neste estudo do ritmo consiste noutra maneira de vê-la 

tensivamente. Não ao lado do agir, ou do sofrer; antes na tensão entre ambos. O impacto de 

um acontecimento, seu caráter contingente, pode ser contemplado do ponto de vista tensivo 

em dois níveis, a saber, psíquico e somático, que, em geral, as análises expõem em síntese. 

Este tende mais a um distanciamento das operações cognitivas, enquanto aquele tende a uma 

maior aproximação. Mas apenas como tendência. Na percepção, pois, há uma dissolução 

dessa bifurcação. O sujeito das vivências buscará equalizar, ajustar, as oscilações tensivas, 

isto é, liquidar as faltas e os excessos, para que não esteja insuportavelmente nem em um nem 

em outro extremo. Nessa direção, a memória e a atenção são os mecanismos que constituem o 

esforço da ação, do fazer desse sujeito que busca comparar determinada experiência com 

outras vividas anteriormente para que consiga estabelecer um sentido, um (re)conhecimento, 

realinhar seu tempo e espaço subjetivos ao tempo e espaço objetivos do acontecimento que 

lhe sobrevêm. 

De uma parte o ritmo que se impõe ao sujeito da sensação pode estimular os impulsos 

somáticos, produzindo um baixo nível de tensão de consciência levando a uma coordenação 

de corpos, como assevera Gumbrecht. De outra, são incitados os estímulos psíquicos, 

motivando um nível de tensão de consciência mais elevado, cujo produto poderá ser uma 

observação de segunda ordem, voltada para uma introspecção, ou seja, uma reflexão do 

sujeito sobre si mesmo, ou para uma observação do outro, que denominamos, num 

deslocamento do significado, extroversão: indicando pelos termos introspecção e extroversão, 

respectivamente, movimentos centrípeto e centrífugo, este último menos no sentido de repulsa 

do que de uma abertura, apontando para aquilo que se dirige de dentro para fora e instala uma 

fronteira entre diferentes sistemas, por exemplo. 

Mas não há ausência de ritmo, ou arritmia. Na existência, caráter átono das coisas do 

mundo, de um ponto de vista restrito de um sujeito, igualmente, não há inércia, ausência de 

algum movimento ou direção da experiência. Tudo o que está ao nosso redor está em vias de 

produzir algum tipo de “intervenção” em nosso itinerário cotidiano. Tão somente não nos 

damos conta do modo de sua influência, visto que apreendemos os fenômenos unicamente por 

algum aspecto que elegemos. Sua totalidade, isto é, a integralidade das relações que travamos 

cotidianamente se apresenta como se fosse uma massa amorfa, um amontoado de ações 

rotineiras visto sem uma forma definida. Noutras palavras, sentimos como se tudo o que entra 
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na ordem do hábito, da praxe, está dessemantizado. Apenas, assim pensando, é que se diz que 

há ausência de um ritmo que nos desperte a atenção, o interesse. 

Um exemplo simples do que acabamos de expressar pode ser tomado das nossas 

circulações pelo espaço da cidade. Suponhamos um trajeto rotineiro da ida de casa para o 

trabalho e de volta para casa. O sujeito que tem de cumprir esse percurso todos os dias passa 

pelas mesmas ruas, toma as mesmas conduções, etc. Para ele, cujos sentidos já estão 

embotados pelo ramerrão, pela obrigatoriedade do ofício, etc., não há nada naquele trajeto que 

ainda não tenha sido “visto”, que ele desconheça; ao contrário, pode ser que ele nem tenha 

tido interesse em notar nada ali, justamente, pelas já indicadas razões. A falta de interesse não 

depende apenas do que há no percurso, mas de uma disposição afetiva, humor, do sujeito 

também. Porém, após escolher o percurso mais cômodo, em geral, o que tem menos 

congestionamentos e permite mais rápido deslocamento entre um extremo e outro, cabe-lhe ir 

e vir.  

Logicamente o nosso sujeito está suscetível a eventos contigentes, aqueles cujo valor 

de ruptura, de descontinuidade notadamente tiram-no da mesmice. O que não se considera é 

que mesmo os pontos por onde ele tem de passar, os caminhos livres, os obstruídos por coisas 

das quais ele se desvia para seguir, as construções, o aglomerado de ambulantes dispostos nas 

calçadas, os moradores de rua abandonados nos passeios, os transeuntes, os carros mal 

estacionados, as árvores entre concreto armado... toda essa configuração espacial possui um 

ritmo que afeta o modo de ser e estar de qualquer um que aí esteja inserido. Não é um ritmo 

fixo, estável, preconcebido. Sua formação depende da posição, ordem, movimento relativos à 

configuração sintáxica desse espaço. Ainda que o sujeito da rotina não se aperceba, o ritmo, 

as coisas, as pessoas, está tudo aí, aliás, tocando-o. Ele participa de tudo isso sem que se dê 

conta: este também é um exemplo de acoplamento de primeiro tipo, porquanto ocorre uma 

coordenação de comportamento: o que em semiótica é a existência e não a presença. 

Se nos importa superar os dualismos, vale razoar como a presença, no âmbito da 

tensividade, pode ser entendida também como uma orientação afetiva, para a qual a noção de 

CORPO (a ideia de proprioceptividade) em semiótica é fundamental. Não que isso constitua 

uma novidade de nossa parte. Dito de outro modo, a diferença entre existência e presença 

pode se dar na conjuntura de uma correlação conversa, considerando igualmente as relações 

espaçotemporais, em termos de direção, posição, elã. Com isso admitimos que essas 

categorias podem ser funcionais igualmente para o tempo e para o espaço.  

Mesmo tendo em conta que o campo de presença nos remete ao cronótopo de um 

acontecimento para o sujeito da sensação, não nos parece absurdo insistir em cogitar a 



 

presença como sendo antes 

paulatina, admitindo com G

óptico ao háptico: 

Palom
forma
prolo
é algo
sua ca
tato s
proxe
cogni
prolo
ao toq

 

O que em termos de algoritm

[ver  tocar]       [tocar       s

Fig. Gráfico do condicionam
 

O acontecimento se s

acima pela resolução do “se

gradativamente se vai avanç

ao contato (aderência). Entr

gradação e a continuidade n

nessa relação é de grau ou de

passa a ser uma questão p

“menos”, pois isso nos põe a

seu turno, relativa ao espaço

termos de uma “quantificaçã

e não de graus (quantidade) d

 

  

antes de tudo espacial, mas também como produto

com Greimas (2002) e Zilberberg (2011) uma p

Palomar não para aí: seu olhar avança – e o avanço é,
forma figurativa do desejo – ‘até aflorar a p
prolongando assim a isotopia da visualidade pela tatili
é algo a mais do que a estética clássica dispõe-se a n
sua capacidade para explorar o espaço e levar em con
tato se situa entre as ordens sensoriais mais profund
proxemicamente a intimidade optimal e manifesta,
cognitivo, a vontade de conjunção total. A visualid
prolongando-se assim, desce delicadamente alguns g
ao toque, forma figurativa da conjunção (GREIMAS, 2

goritmo tensivo se expressa no seguinte:  

ar       ser tocado]         [ser tocado        ser penetrado

 

ionamento da progressão no espaço tensivo (ZILBERB

to se situa no mais elevado ponto de intensidade, 

do “ser penetrado”. A passagem de um ponto a o

 avançando da exterioridade à interioridade (inerên

). Entretanto, sendo um dos grandes méritos da te

dade no âmbito da semiótica, cabe-nos refletir se

 ou de natureza e quais seriam as consequências de

stão pertinente quando elegemos aferir a intensi

s põe ao lado do ponto de vista da quantificação, d

spaço, ou à espacialidade. Conquanto, tensivament

ificação subjetiva”, nos parecem ser diferenças de 

dade) de intensidade. 

88 

roduto de uma construção 

ma progressão/avanço do 

nço é, como se sabe, a 
r a pele estendida’, 
a tatilidade. Pois o tato 
se a nele reconhecer – 
m conta os volumes: o 
rofundas, ele exprime 
ifesta, sobre o plano 

isualidade de Calvino, 
uns graus em direção 
AS, 2002, p. 35-36). 

netrado] 

BERBERG, 2011, p. 153). 

idade, mostrado no gráfico 

nto a outro demonstra que 

(inerência), do não contato 

s da tensividade instalar a 

letir se a diferença que há 

cias dessa proposição. Essa 

intensidade com “mais” e 

ção, da lei dos números, a 

amente, trata-se o caso em 

as de natureza (qualidade) 



89 
 

  

 

O acontecimento pode vir a ser em meio ao corriqueiro. Com isso queremos apontar 

na direção do que Greimas (2002) denomina “escapatórias” e Gumbrecht (2012) um “instante 

de graciosidade”. Assim entendemos que ambas as ideias confluem na concepção da 

presença. Em resumo, a experiência estética não se restringe ao contato com objetos estéticos, 

com o sublime, é possível que ela aconteça nas mais banais cenas do cotidiano. Já não há 

nenhuma novidade nisso. Entretanto, queremos reativar esse pressuposto no âmbito da 

presença, ou melhor, nas perspectivas da percepção consciente e/ou inconsciente. 

Respectivamente, em termos dos modos de presença e/ou de existência. 

Talvez não seja preciso dizer que somos muito mais insensíveis aos dados imediatos 

do cotidiano. Não vamos ter com as coisas triviais do dia a dia alguma predisposição à estesia. 

Diferentemente do que se processa quando entramos em contato com algum artefato artístico. 

Já se espera ao ler um poema, um conto, ouvir uma canção, ir a uma exposição, certa 

experiência estética, mesmo que não aconteça. 

Lucia Teixeira (2004, p. 225-228) retorna ao texto de Da imperfeição, de Greimas, 

para mostrar a relação dupla de apreensão e produção dos sentidos por meio de dois conceitos 

desenvolvidos pelo mestre, a saber, Fraturas e Escapatórias. O primeiro diz respeito à ruptura 

brusca, uma parada repentina na continuação do habitual. Já o segundo se associa às coisas 

cotidianas do mundo prosaico,“as pequenas coisas que perdem o sentido e podem ser 

ressignificadas pela ação do sujeito”, ou em que há a “possibilidade de escapar da reiteração, 

da ordem, do esperado, por meio de uma fuga, de um abandono, de um gesto que represente 

uma ruptura, mas que pode ser feito de adensamentos, não necessariamente de rompimento” 

(TEIXEIRA, 2004, p. 228).  

Em outro texto, introdutório ao ser da pesquisa em semiótica, Teixeira apresenta uma 

análise sucinta do ditado popular “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, de 

acordo com o modelo de análise da teoria semiótica padrão, mas que nos concede uma chave 

de leitura para o que estamos tentando demonstrar. Começa por identificar “oposições 

superficiais figurativas entre água e pedra, mole e dura, que podem ser subsumidas por uma 

oposição temática entre porosidade e rigidez, concretização discursiva de uma oposição 

fundamental entre dinamicidade e estaticidade” (TEIXEIRA, 2014b, p. 230). O advérdio 

“tanto” no provérbio reforça o aspecto durativo da ação até que se obtenha a mudança de 

estado tão cara ao nível narrativo do percurso gerativo de sentido. Como diz a autora, “sugere 

a transformação da passividade em determinação: um sujeito (água) age sobre outro (pedra) e 

o transforma de coisa dura, impenetrável, em algo que se pode atravessar, perfurar” 

(TEIXEIRA, 2014b, p. 231). 
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A partir desse exemplo que tomamos de empréstimo da ilustre semioticista brasileira, 

reengatamos nosso raciocínio sobre a experiência estética (acontecimento), que também 

ocorre em nossa relação com as situações do dia a dia e de maneira morosa, átona, sem 

consistir em fraturas, mas em escapatórias. Esse movimento é temporal mas também espacial, 

conforme cada caso. Isso acontece porque: 

Os sujeitos pressupostos em uma narrativa mais concreta e geral serão 
aqueles capazes de intervir na realidade, modalizados por um querer 
iterativo, insistente, que resultará num poder transformador. Trata-se da 
paixão da perseverança, contínua e átona, alterando a relação do sujeito com 
os objetos do mundo (TEIXEIRA, 2014b, p. 231). 

 

Nesse sentido, as possibilidades abertas pelas escapatórias nos fazem pensar a relação 

das instâncias da vida cotidianacom o ritmo. A ideia de adensamento ou aprofundamento 

gradual e contínuo a que se pode submeter a iteração, para gerar um efeito estético, engendra 

diferenças por aquilo que retorna já sendo um outro. Para usar uma feliz formulação de 

Teixeira (2004, p. 227): “o sentido não advém, nesse caso, de ruptura constante (...) mas de 

uma linearidade sobressaltada, digamos, de uma extensidade intensificada aqui e ali (...)”. 

Não se trata de uma mera repetição, mas de um caráter de transformação paulatina que cada 

retorno de uma ação, de um movimento provoca, ou melhor, per-forma. 

Nossa especulação em torno da transformação da existência em presença se reencontra 

com a ideia de adensamento, num decurso em que nem sempre o sujeito está o tempo todo 

consciente, e no qual as coisas do mundo e o sujeito interagem produzindo a realidade. Como 

bem podemos constatar – como sujeitos que somos do sentido –, nossa busca pelo 

estabelecimento do sentido das experiências estéticas é inevitável, embora nem sempre seja 

possível achar uma explicação lógica. Queremos que elas sejam reconhecidas, retomadas, 

reencontradas atribuindo-lhes sentido. Todavia, certas vezes as experiências extrapolam essa 

nossa condição de ser e estar no mundo, deixando-nos tão somente a lembrança, como um 

substrato do inexprimível. 

Em todas essas relações está implicado o ritmo. Se considerarmos as “extensidades 

intensificadas”, seremos levados a admitir as escapatórias e vice-versa, como aquilo que nos 

situa não no âmbito de uma subitaneidade necessária. A noção de foria, que acarreta a ideia 

um fluxo temporal, a duração ela mesma, é o incomensurável, anterior ao tempo prático, 

cronológico de Zilberberg. Talvez a foria esteja mais para a ideia de Benveniste de um tempo 

prático que flui sem forma. A tensividade fórica, entendemo-la como a (duração) virtualidade 

que subsume matéria e memória, sujeito e objeto. 
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De um determinado ponto de vista, tudo possui intensidade e extensidade. Todas as 

coisas estão em vias de virem-a-ser, de tornarem-se presentes. O campo de presença se produz 

na capacidade de percepção sensível de nosso itinerário vulnerável a contingências no tempo 

e/ou no espaço. A ênfase, ou acento dado a um conteúdo qualquer o faz passar, segundo a 

tensividade, da existência à presença. Assumir a possibilidade de produção da experiência 

estética na vida cotidiana é corolário da impossibilidade de objetar o papel fundamental do 

corpo. Mas, assim sendo, resta urgente demover certa obsessão pela significação: “seria 

preciso que o pesquisador encontrasse uma resposta que fosse além da produção intelectual de 

explicações” (TEIXEIRA, 2002, p. 260). 

Retomando algo que já foi dito para estabelecer nova demonstração do raciocínio, 

observamos intensidade e extensidade pensadas como graus da própria diferença de natureza, 

enquanto dois extremos opostos. Não é diferente da lógica zilberberguiana que pensa, por 

exemplo, o aumento e a diminuição (operadores da intensidade) ou triagem e mistura 

(operadores da extensidade) como objetos recíprocos, sendo assim termos inversos. Outra 

ilustração desse pensamento é possível tomando a noção de Função Semiótica, de Hjelmslev. 

Entre o plano da expressão e o plano do conteúdo o que há é diferença de natureza e não de 

grau. Como funtivos, a relação entre ambos só consiste em perfazer a própria semiose, ou 

seja, a Função Semiótica, do mesmo jeito que ela dá a conhecer o vínculo entre os seus 

funtivos. 

A questão a ser pensada diz respeito aos requisitos da descrição que se pretende 

científica, conforme Hjelmslev, com base no método empírico e dedutivo. Para esse autor, a 

teoria deve ter fundamentalmente uma consistência interna, independentemente de sua 

“aplicabilidade”, embora ela devesse ser igualmente adequada aos dados da experiência, que a 

seu turno poderiam apenas questionar a teoria do ponto de vista da prestabilidade dela. Dessa 

maneira, o linguista dinamarquês inseria seu projeto de uma teoria da linguagem nos moldes 

do cientificismo positivista. Os princípios hjelmslevianos – não contradição, exaustividade e 

simplicidade – da teoria da linguagem influenciaram Zilberberg na formulação da tensiva, 

visto que o autor procurou conferir consistência e generalização satisfatória à teoria.  

Consideramos o ritmo, seja ele “natural” ou “construído”, um fenômeno no qual estão 

implicados os eixos da intensidade e da extensidade, como propõe Zilberberg. Ritmo é um 

fenômeno constituído na tensão dessas grandezas. Ao mesmo tempo, comporta uma forma 

material que se dá a perceber pelos sentidos e uma energia interna. Tomamos o temo forma no 

sentido que lhe atribui Hjelmeslev. O ritmo, possuindo forma que une expressão e conteúdo, 

se manifesta como fenômeno natural ou como procedimento, construção do homem, presente 
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em um objeto de cultura. Isso é complicado porque mesmo a observação dos dados da 

natureza é um recorte operado conforme cada cultura/sociedade, além de ter uma dimensão 

histórica que a altera. 

Noutras palavras, de um certo ponto de vista, todo ritmo é construção, isto é, produto 

da ação dos sujeitos sobre as coisas do mundo. Se nos apropriamos da ideia de ritmo tomada 

de uma relação biológica ou cosmológica – “mito do ritmo”, como afirma Zilberberg (2010, 

p. 5) – não há um dado puramente natural, posto que se originam de um modo de ver os 

fenômenos naturais. Quando pensamos nos discursos, os temos como manifestantes e frutos 

do ritmo na e pela linguagem de que são constituídos. A isso nos referimos quando usamos, 

no parágrafo anterior, o temo “construído” – “construção humana”. 

O estudo do ritmo requer a análise das possibilidades de seu aparecimento, tendo 

como pano de fundo o relacionamento das dimensões da tensividade. Em ambas as situações 

sintetizadas anteriormente, precisam ser observadas as particularidades e propriedades, em 

cada fenômeno ou objeto, tais como a linguagem, a morfologia, a materialidade de que são 

constituídos e seus efeitos possíveis, bem como suas formas instáveis de discursivização, ou 

seja, a contingência de sua concretização. É, pois, na materialidade discursiva que buscamos a 

manifestação dos afetos, da presença, dos modos como os relacionamentos dos sujeitos entre 

si e com o mundo se nos dão a conhecer.  

Além ou aquém do conceito de ritmo de Zilberberg, mais amplamente adotado entre 

estudiosos da tensiva no Brasil (forma pura independente do uso, resultante da tonicidade 

sobre a temporalidade), julgamos mais pertinente pensar em termos de intensidade e 

extensidade como sugere Fontanille (2007). Trata-se de pensar as características internas que 

compõem os objetos, bem como sua difusão no tempo ou no espaço. Por exemplo, a água por 

suas propriedades intensivas que lhe conferem liquidez, possui o atributo extensivo da 

difusão; já a pedra dispõe das qualidades intensivas que a tornam sólida, tendo como correlato 

extensivo a concentração. Estabelecemos, assim, uma ligação entre tempo subjetivo e tempo 

prático. Ou melhor, reunimos na percepção do ritmo a intensidade (tempo original, impulso 

vital) e a extensidade (tempo prático, espacializado, e o próprio espaço). 

Ritmo é fenômeno estético e se oferece aos nossos sentidos. Com isso queremos dizer 

que o ritmo produz e é uma forma de inscrição do corpo numa experiência estética vivida. 

Usaremos o termo estética, ou a expressão experiência estética sem fazer caso da divisão, que 

se operou no século XVIII, entre uma ciência do belo e outra das sensações, cujo marco teria 

sido a publicação de Aesthetica, livro do filósofo alemão Alexander Gottlieb Baumgarten. 

Levamos em consideração que todos os dois vocábulos (estesia, ou estética) provêm do grego 
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aísthesis, e que suas acepções, de certa forma, se confundem quanto à condiçãoou capacidade 

de sentir, perceber por meio dos sentidos.  

A noção tradicional de ritmo (como regularidade, repetição, intervalo regular, com 

base na observação do movimento regular das ondas), cujo caráter já foi questionado, é o 

resultado de uma transferência de dados da natureza para o universo humano, portanto, da 

cultura, por isso há uma tensão entre natureza e cultura na história desse conceito. Essa tensão 

é retomada aqui sob a ótica de sua superação, a saber, na passagem de uma à outra. Se o ritmo 

é “fluir”, “fluxo”, a sua não fixidez entra em relação com a singularidade do sentido delineado 

historicamente, socialmente, que se constrói e manifesta na linguagem e para além dela, em 

discurso. Essa relação não prescinde de uma dimensão sensível menos quantitativa do que 

qualitativa do ritmo, produzindo diferenças de natureza, não de graus. 

A maneira como pensamos o ritmo nos remete à Função Semiótica, de que falamos 

acima, e aos conceitos de forma da expressão e forma do conteúdo, substância da expressão e 

substância do conteúdo hjelmslevianos. Tais conceitos nos são indispensáveis para pensar em 

um ritmo cuja forma sempre está sujeita a mudanças e não se dá a perceber/reconhecer apenas 

por repetições regulares, padrões rítmicos. 

Há duas instâncias fundamentais que requerem atenção, tendo em vista as dimensões 

da representação e da presença: a) ritmo regente da percepção ou percebido, fruto dela; b) 

ritmo construído nos textos e em decorrência deles. As materialidades dostextos estão 

implicadas nessa tensão entre a emergência do sentido e a dos fenômenos que causam reações 

imediatas em contato com nossos corpos. 

Ritmo como “forma modificável” sugere e põe em movimento as relações 

estabelecidas entre linguagens, discurso, sociedade, corpo, subjetividade, afetividade, 

percepção, cultura, identidade. Dessa forma a análise do ritmo alarga a dimensão do sentido 

condensando ou sincronizando elementos sensíveis e inteligíveis. O ritmo mobiliza (no 

sentido amplo do termo) a imagem e o pensamento. 

Em nível figural, em tese, invariante no ritmo é a articulação a)da forma (movediça ou 

configuração momentânea); b) da ordem (disposição e contato: sintáxica); c) da posição 

(reviravolta, mudança de posição); d) do movimento, ou elã (moção, cinesia, impulso vital), 

dos elementos que, postos em relação quer no tempo quer no espaço, contribuem para gerar 

um instante de sincretização dos estados de coisas e estados de alma, uma neutralização das 

funções sintáxicas que discernem sujeito e objeto. Referimo-nos a no mínimo dois 

movimentos de análise: o das relações rítmicas das unidades que compõem os objetos e sua 
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ancoragem discursiva, e o da percepção de tudo isso e sua ancoragem em um certo “recorte” 

por ela operado. 

Talvez seja possível “simplificar” o que acabamos de apontar com a formulação 

semiótica de pensar o como e o quê: como o texto faz para dizer o que diz, e o que de fato diz. 

Resgatamos o que, pelo menos desde os “formalistas russos”, já está posto no campo dos 

estudos de poética e de versificação ao falarmos, por exemplo, sobre como um poema se 

constitui, as estrofes se interligam, os versos se constroem com esta ou aquela sonoridade, 

com esta ou aquela distribuição dos acentos reiterados e regulares no limite das sílabas ditas 

métricas. Mas justamente aqui se fazem pertinentes os cruzamentos dos foremas com as 

subdimensões da intensidade e da extensidade nas considerações de Zilberberg (2011, p. 74); 

embora sob certas diferenças de concepção dessas grandezas, preferimos, num primeiro 

momento, tomar de empréstimo aquelas propostas por Benveniste. Contudo, a explicação 

mais adequada dessa relevância da rede estabelecida por Zilberberg, que gera “doze pares de 

valências”, é que ela faz avançar as possibilidades de estudo do ritmo e do afeto, ou o vínculo 

entre ambos: “já que as valências são formas no plano da expressão e afetos no plano do 

conteúdo” (ZILBERBERG, 2011, p. 78). Essa proposição final nos fornece pressupostos para 

pensarmos, como dissemos acima, os dois encaminhamentos de análise do ritmo. 

Assim, sugerimos pensar as quatro categorias (forma, ordem, posição e movimento) 

com uma sutil distinção dos três foremas direção, posição e elã. A forma, cujo caráter mais 

interessante é o vir-a-ser, pressupõe as demais: é modificável e momentânea, pode trans-

formar-se, está na dependência da ordem, da posição e da indivisibilidade do movimento. A 

ordem abarca os pares de valências da posição zilberberguiana: concerne a disposição, 

acomodação, arranjo, coordenação, distribuição, ordenamento e contato das componentes e 

interações. Por sua vez, a posição envolve os traços da transformação, reviravolta, mudança 

da ordem, a reversibilidade exequível dos processos. Nesse sentido, assume as valências da 

direção ascendente e/ou descendente. Enfim, o movimento seria compatível com o forema elã, 

conservando o “classema animado”, mas não somente em termos de lentidão ou rapidez, 

ascendência ou descendência, como também e principalmente em matéria de afeto, moção, 

impulso – a força estranha de Caetano – que pode se revelar de forma abrupta ou paulatina, 

assumir uma direção ascendente ou descendente. 

Por esse parâmetro encaminhamos duas abordagens correlatas sobre a natureza 

“primordial” da experiência/fenômeno rítmico: a) ritmo como fenômeno da natureza, b) 

ritmo como procedimento. Por um lado, uma ligação mais arraigadaà ideia de ritmo natural, 

visceral. De outro, outra materialidadedo ritmo, produzida pelo homem em objetos semióticos 
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de diferentes linguagens sonoras, visuais, verbais, intervenção construtiva. Ambos admitindo 

regularidades e irregularidades, previsibilidades e contingências. Tal separação é meramente o 

operacional e tem como objetivo favorecer a análise dos casos. Como já dissemos, mesmo 

aquilo que (re)conhecemos como um dado da Natureza é já um recorte exercido por uma dada 

Cultura. 

 

3.2 Em torno dos objetos 

Em torno dos objetos que se podem prestar a análises do ritmo de que são produzidos 

e com os quais lidamos cotidiamente, traçaremos breves comentários de caráter mais 

intuitivo, menos definitivos, os quais podem nos servir como ponto de partida e não de 

chegada. Discorrer assim é proceder a digressões acerca das associações hipotéticas do ritmo 

traçadas. 

Assim, por exemplo, para pensar a reiteração como um dado característico do ritmo na 

canção é fundamental levar em conta as particularidades da sua configuração e assentamento. 

A canção é uma manifestação da cultura popular, isto é, de um ritmo da linguagem, da ação e 

do pensamento intrinsecamente relacionado a uma ecologia (no sentido amplo) primitiva, em 

que as mais diversas atividades do homem são regidas pela ritualística do movimento cíclico 

em distintas culturas. Como mostrou Tatit (2004, p.34-35), no Brasil, a maioria dos 

cancionistas, do final do século XIX e início do século XX eram homens comuns que não 

dispunham do conhecimento da notação musical, logo, que careciam de um suporte que 

fixasse as pequenas peças musicais composta, muitas vezes improvisadas e de autoria 

coletiva. O único recurso de registro era a memória. Para facilitar a memorização, eles 

usavam de um dispositivo assaz conhecido e empregado desde a Antiguidade: a repetição. 

Essa técnica consolidou o que conhecemos por estilo formular ou formulaico, íntimo das 

expressões da cultura popular. Tudo isso para dizer que a repetição é uma característica da 

poesia e da canção, da qual depende seu ritmo. Portanto, por isso mesmo, não se pode 

desvencilhar o valor rítmico da repetição, da reiteração na canção e na poesia; antes atentar 

para sua força significativa. 

Mas, como se pode paralisar aquilo que é social e dinâmico? A estaticidade é já um 

recorte da cultura, ou a assunção de um ponto de vista que é humano o delimita como tal. A 

ideia de unidade (universalidade / generalização) decorre da associação entre identidade e 

forma. Na canção a recorrência do ritmo confere-lhe o valor de identidade. Chega-se à forma, 

como quer Gumbrecht, pelas reiterações. Lembramos que para esse autor o ritmo é uma forma 

recortada no tempo. A solução encontrada por ele para chegar à forma/identidade do ritmo é 



96 
 

  

 

entender que pontos são reiteradamente perpassados pelo movimento no tempo. É essa 

reiteração que produz uma delimitação, uma circunscrição específica entre o que lhe é interior 

e exterior a um só momento. Dessa maneira, podemos entender que a unidade é coletiva e não 

individual, é histórica, cultural e social. Mais uma vez reencontramos o postulado de Paz do 

ritmo de uma época. 

Em linguagem, conforme Hjelmslev, o valor é determinado pelo uso, que rege o 

sistema da língua. Isso é variável de cultura para cultura, porque cada cultura procederá a um 

recorte significativo na massa amorfa do sentido, do pensamento. Assim o valor é um traço da 

significação que tem sua razão de ser em decorrência de determinada visão de mundo, que a 

seu turno é histórica e mutável. A esse exemplo, há usos cristalizados de construções rítmicas 

– no eixo entre linguagens, processos e procedimentos criativos que incluem ademais aparatos 

técnicos e tecnológicos – determinantes para composição de canções em culturas diferentes. 

Isso pode ocorrer em perspectiva sincrônica ou diacrônica. 

O relacionamento entre poesia e pensamento criativo, ou o encontro das linguagens, 

pensamento abstrato e criativo em Valéry, pode ser reencontrado na leitura, que é 

performática ainda mesmo silenciosa. As práticas de leitura (CHARTIER; CAVALO, 1999) 

em voz alta ou em silêncio, compartilhadas ou solitárias, bastante analisadas, deflagram um 

interessante vínculo do ritmo com a afetividade e a produção de ambiências. Vínculo este 

situado na tensão entre ouvir e escutar proposta Barthes (1990).  

Igualmente performática a leitura silenciosa, introspectiva encena uma voz 

fantasmática (DOLAR, 2007), inaudível do autor, que é diferente da voz acústica/acusmática. 

Outra é a voz atravessando todo o corpo do texto, mediando os efeitos de sentido, modulando 

nossa percepção/recepção do texto. Essa voz alcança estatuto de objeto que conecta a 

constituição de um Projeto Enunciativo (objetal) a constituição (subjetal) da experiência da 

leitura do sujeito da sensação. O encadeamento dos fatos, dos atos das personagens bem como 

a interação entre as personagens e delas com os ambientes, as construções sintáticas, o foco 

narrativo (a questão do ponto de vista assumido pelo narrador), a tudo isso se dá importância 

quando tratamos do ritmo em um conto, romance. Todavia, a escuta do texto, isto é, da voz 

que nos toca mais intimamente por fazer vivos todos os itens anteriores (uma voz que não é a 

nossa, pode ser a do narrador, com mais profundidade, a do autor) anima de igual modo a 

percepção do leitor, inscreve-o no devir do ritmo e na ambiência que ele produz, como em 

Angústia, de Graciliano Ramos. 

Quando a voz expressa um texto, ele ganha outra dimensão do sentido. A voz se 

apossa do texto e lhe impõe as dimensões de prosódia e entoação: timbre/tom: a “cor da voz” 
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modulada pela fala; duração:maior ou menor duração das sílabas; dinâmica: intensidade, 

volume, altura; registro: se se mantém nas regiões mais grave e “pesada” ou mais aguda e 

“leve”, além da oscilação entre esses topoi; inflexões: tonemas ascendentes, descendentes ou 

neutros; ritmo: recortes rítmicos, andamento.Mesmo quando falado o texto possui uma 

melodia, que notadamente não é estável e, portanto, é diferente da melodia na música. A 

leitura em voz alta espacializa o texto. O texto fixado no papel, imobilizado pela imagem-

palavra, perde seu caráter estático, concentrado e pontual pela mediação da voz – a voz como 

mídia, meio e suporte, cuja materialidade se presta a comunicar algo –, adquirindo mobilidade 

e aspecto difuso, estendendo sua presença por todo o espaço de alcance que a voz pode 

alcançar. 

É justamente nesse ponto que o andamento participa da apreensão e da apropriação 

dos efeitos sentidos de um texto. Ele é a “marcação subjetiva do ritmo... é um efeito móvel da 

compreensão... é o tempo qualificado” (BOSI, 2000, p. 86-87). Não é propriamente o ritmo, 

mas é indispensável para que não se dissipem as células rítmicas do discurso fixado na 

imagem-palavra, quer para a leitura silenciosa, quer para a leitura em voz alta. Para além da 

lei da alternância como simples sucessão de ingredientes assimétricos, o andamento 

subjacente ao movimento cíclico, conforme Paz, opera a tensão na passagem em que se dá a 

forma do movimento. 

Por isso, também se pode dizer da beleza do movimento na dança que engendra 

formas no espaço, bem como das formas dos passos que se sucedem em movimento. O 

encanto está nos lances de transição, no jogo dos corpos. Há formas específicas dos 

movimentos (passos da dança) estabilizadas. Elas podem ser associadas a determinados 

gêneros musicais, para os quais são mais apropriados. Ou se dança sozinho ou acompanhado, 

mas as modalidades têm suas particularidades de movimento, que são traços distintivos. Para 

se dançar o forró, que é um termo “guarda-chuva”, que engloba diversos estilos musicais e de 

dança popular no Brasil, o dançarino tem de saber discernir os passos, por exemplo, xote, o 

xaxado, o coco, o baião e o arrasta-pé. O mais importante está nos movimentos de transição 

entre os passos, e nos de acabamento dos passos, porquanto neles reside aquilo que escapa, 

resvala e ao mesmo tempo imprime a beleza da dança. 

Mais uma vez, é importante lembrar o elo entre poesia, música e dança nas sociedades 

primitivas atreladas à performance e recepção, desde as formas rituais às manifestações como 

arte cênica. Entretanto, aqui o fazemos sumariamente para falar da expressividade 

performática do corpo, entendendo com Dell Hymes o aspecto mormente criativo da 
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performance, que marca, modifica e transforma “o curso dos acontecimentos corriqueiros” 

(HYMES, 1975, P.13).  

Por fim, circunstâncias banais podem configurar um estado de expectativa em que a 

espera se interpõe. A noção de andamento que tomamos de empréstimo de Bosi importa para 

a reflexão sobre a espera, como uma paixão associada à paciência dos sujeitos em maior ou 

menor grau, na medida em que ela está instalada nas “qualificações subjetivas” conferidas ao 

tempo pelo andamento. No fundo, ao que podemos chamar de ambiências emocionais 

sugeridas em italiano pelas expressões, tais como, por exemplo, allegro, adágio, affettuoso, 

vivace, rubato. Nessa relação certamente há ritmo: não identificável com a espera em si 

mesma. Visto que é uma paixão complexa, ela instaura o percurso passional de um sujeito já 

modalizado, basta dizer, por um querer-ser e crer-ser. Tal direcionamento tem a ver com a 

paciência ou impaciência do sujeito, com as instâncias das oscilações tensivas (contenção, 

retenção, distensão, relaxamento). Logo, o ritmo consiste na tensividadefórica nessa 

expectativa do sujeito por algo (um valor) que poderá vir e com o qual ele quer entrar em 

conjunção: isso depende do andamento (uma qualis temporal) regente da quantificação 

subjetiva do tempo, que a seu turno desvela o Ritmo. 

 

3.3 Síntese 

Dessa maneira, buscamos uma sistematização das perspectivas teóricas com a nossa 

proposta intuitiva-teórico-analítica do ritmo. Do nosso ponto de vista, todas essas concepções 

do ritmo são tentativas temporais, culturais, históricas, de dar conta de um fenômeno tão 

complexo, inclusive esta que realizamos. Tamanha é a complexidade que ainda hoje muito se 

discute ritmo e as definições estão em constante mutação, ainda que os lampejos normativos 

da antiga Poética e Retórica clássicas tenham seu espaço entre nós. O que não consideramos 

absurdo, pois somos tributários de inúmeras e inestimáveis reflexões do universo greco-latino. 

O mais relevante é observarmos os traços em torno das diferentes noções de ritmo 

apresentadas, tendo em vista o esclarecimento de tópicos inespecíficos ou secundários que 

não podem ser ignorados em nossa discussão. Dessa forma tecemos menos o ritmo do que o 

modo como o vemos. 
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SEGUNDA PARTE: PRÁTICAS
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1 AS DOBRAS DE UM POEMA QUE NÃO SE DOBRA 

 Nenhum estudo  do poema No Meio do Caminho será inteiramente novo, ao menos 

em parte há de tangenciar toda uma fortuna crítica registrada a partir da sua primeira 

publicação na Revista de Antropofagia em 1928, depois no primeiro livro do poeta Alguma 

Poesia, publicado em 1930. O próprio Drummond cuidou de fazer um precioso e volumoso 

arquivo da fortuna crítica, o qual pode ser visitado no Arquivo-Museu de Literatura Brasileira 

da Fundação Casa de Rui Barbosa. Em 2010, em homenagem aos oitenta anos da publicação 

de Alguma Poesia, o poeta e professor Eucanaã Ferraz organizou uma edição fac-similar do 

exemplar da primeira edição que pertenceu ao Drummond. A obra chamada Alguma poesia, o 

livro em seu tempo, lançado pelo Instituto Moreira Salles (IMS), trazia anotações realizadas 

pelo poeta itabirano, juntamente com as críticas, feitas à época da sua estreia,  e um prefácio 

escrito pelo próprio organizador da obra. Mas também foi publicada em 2010, igualmente 

pelo IMS e sob a tutela de Eucanaã Ferraz,  a segunda edição ampliada de Uma pedra no meio 

do caminho: biografia de um poema, que fora inicialmente publicado por Drummond em 

1967 quando do quadragésimo aniversário do poema No Meio do Caminho. 

Nosso interesse, efetivamente, recai sobre uma maneira de ver o ritmo. A repetição é 

vista como um recurso estilístico-discursivo de saturação da descrição de um fenômeno 

singular, que torna o poema uma experiência viva, como uma construção sensorialmente 

percebida pelos sentidos – no caso em questão, envolvendo a visão, o tato e a audição. 

Podemos, ainda, passar à consideração da construção da vivacidade e do movimento internos 

que dinamizam a repetição. As ideias de movimento e deslocamento, subjacentes ao jogo das 

repetições, são diretoras das posições e ordenações dos versos, ou melhor, dos blocos de 

versos, e nos conduzem à écfrase.  

Trata-se de um esforço de alargamento das conclusões para casos concretos mais 

específicos, a fim de que as considerações sobre o ritmo possam se expandir para outros 

textos poéticos. É nesse sentido que tomamos o mais famoso poema de Drummond como 

argumento. 

Iniciamos por uma incursão sobre a écfrase para depois relacioná-la com a construção 

peculiar do poema. Recorremos a dois artigos elucidantes da questão, pois que nos fornecem 

um recuo à acepção clássica da retórica e avançam às nuanças atuais. Referimo-nos aos textos 

Uma visão periegemática sobre a écfrase1, de Paulo Martins – professor Livre-Docente de 

Literatura Latina da FFLCH-USP – e Categorias epidíticas da ekphrasisde João Adolfo 

Hansen – professor de Literatura Brasileira da FFLCH-USP. 

Eis o poema: 
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No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Instituída na relação entre a linguagem verbal e a pictórica, écfrase (ekphrasis, em 

grego): 

ekphrasis(de phrazô, “fazer entender”, e ek, “até o fim”) significa 
“exposição” ou “descrição”, associando-se às técnicas de 
amplificação de tópicas narrativas, composição de etopéias e 
exercícios de qualificação de causas deliberativas, judiciais e 
epidíticas. AélioTheon diz que ekphrasisé discurso periegético – que 
narra em torno – pondo sob os olhos com enargeia, “vividez”, o que 
deve ser mostrado. Nos seus Progymnasmata, Hermógenes a define 
de maneira semelhante: técnica de produzir enunciados que têm 
enargeia, presentando a coisa quase como se o ouvido a visse em 
detalhe (HANSEN, 2006, p. 85). 

 

Alguns conceitos no interior dessa definição de écfrase são fundamentais para a 

compreensão da leitura que propomos do poema drummondiano, a saber, de periegese e de 

enargeia – em português, respectivamente, periegético e enargia. Ambos conferem à écfrase 

um caráter que a diferencia da noção de descrição que temos hoje em oposição à narração, 

subordinando aquela a esta. 

Hansen constata um deslizamento do sentido de écfrase feito, hoje, por meio de 

formulações generalizantes: 

Hoje, em tempos de desistoricização, o termo ekphrasis é usado para 
significar qualquer efeito visual. Da biologia à música, passando pela 
arqueologia, pela física, pela história literária, pela informática e por 
estudos culturais de gênero, o termo é usado fora dos seus usos 
retóricos antigos, significando “efeito sensorial”, “visualização”, 
“iconização”, “espetacularização”, “realidade virtual” e mais 
coisas(HANSEN, 2006, p. 87). 

 

Desse alargamento, nos parece rendoso reunir os efeitos de sentido de iconização e 

sensorialidade juntamente com os de vividez e movimento, para o que a repetição no poema é 

primordial como recurso estilístico-discursivo da construção metonímica da écfrase: 

Porque é mimética, a ekphrasis é tabular; assim, quando se tenta 
especificar a particularidade das categorias que constituem essas 
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espécies elocutivas, cada ponto do discurso que as comenta é remetido 
simultaneamente ao geral dos preceitos miméticos paralelos que 
aparecem na particularidade delas como sua definição e regramento. 
Como se a simultaneidade da instituição comprimisse sua sequência, o 
discurso é marcado com a repetição. A repetição é necessária, no 
entanto, e, aqui, desejada(HANSEN, 2006, p. 89-90). 

 

A repetição não se dá pela recolocação das palavras que compõem as frases poéticas 

na exata ordem de sua primeira aparição, mas movimenta os grupos de palavras em inversão, 

na figura do quiasma. Promove-se, assim, um dinamismo interno sobre um mesmo eixo 

sintagmático. A (con)formação icônica confere a singularidade do poema. Confluem, para 

tanto, o movimento determinante da ordem e da posição sintáticas. Isso nos leva a concluir 

que a forma não é estática, embora seja uma unidade indecomponível e ao mesmo tempo 

percebida “em bloco pelos órgãos sensoriais” (TATIT, 20212, p. 267). Portanto, na medida 

em que recorta uma cena específica, a repetição a amplifica, revelando gradativamente os 

afetos penetrativos de um acontecimento. 

É o recurso da iteração o que satura a figuratividade e produz a iconização. Por 

intermédio do adensamento da figurativização produz-se um efeito de sentido de um referente 

(a iconicidade), indispensável para a estrutura argumentativa do poema posta diante dos 

nossos olhos, dos olhos da mente. De fato, uma estrutura argumentativa que, por sua 

anfibologia, consiste na intersecção do sensível e do inteligível. Obtemos, por isso, a reunião 

de ritmo, imagem e pensamento, ou melopéia, fanopeia e logopeia, nos termos de Ezra Pound. 

De maneira não redutora esses três parâmetros encontram-se de modo concentrado na 

concepção do poema em questão, uma vez que, como detalharemos adiante, na expressão e no 

conteúdo encontramos homologia de procedimentos. Melopeia porque a sonoridade do poema 

contribui para a construção do efeito de iconização no plano da expressão: oposição entre 

continuidade das consoantes oclusivas nasais e descontinuidade das oclusivas plosivas. 

Fanopeia, porquanto lança sobre a imaginação o poder vívido da imagem. Logopeia, pois, ao 

passo que a écfrase é um discurso que se dirige aos olhos do intelecto (HANSEN, 2006, p. 

94), o poema conduz inelutavelmente ao pensamento sobre a imagem e o afeto causado por 

ela. 

Pedra e caminho são o referente. Cultural e ideologicamente somos levados a 

interpretar essa combinação de um modo específico. Somos induzidos a crer que a pedra, pela 

posição e lugar em que se encontra não é, simbolicamente, outra coisa senão um impediente, 

uma barreira que impede ou não permite a consecução de algo, um problema interposto na 

trajetória de algum sujeito em seu percurso narrativo, em sua busca de conjunção com um 
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objeto de valor qualquer. Retemos disso a apresentação de um argumento genérico retido na 

memória coletiva (topos), num jogo que envolve o fictício e o imaginário partilhado. Não nos 

interessa, aqui, projetar novas conjecturas, ou retomar outras tantas especulações já feitas, a 

respeito do que venham a ser essa pedra e esse caminho. Abordado do ponto de vista de uma 

leitura do ritmo que vê a repetição além ou aquém da regularidade de intervalos e 

alternâncias, o poema nos guia por outros caminhos, como o da experiência viva de um 

fenômeno memorável, incluindo a percepção e o afeto, por exemplo. 

Hansen e Martins demonstram um vínculo entre a écfrase e a enargeia. Na mesma 

direção, remontam a mestres de retórica para assentar um conceito de enargeia. A primeira 

constatação comum é o sentido de “vividez”, como também no advérbio enargos, 

“vividamente”, ambos associados à intensificação do efeito de luminosidade, clareza, nitidez, 

presença no aspecto. Observando o valor que a enargia confere à écfrase, Martins diz: 

Resumidamente, posso oferecer as seguintes traduções para as 
definições: 
I. Teão: Ἔκφρασις ἐστὶ λόγος περιηγηµατικὸς ἐναργῶς ὑπ’ ὄψιν 
ἄγων τὸ δηλούµενον 
Écfrase é um discurso vividamente percursivo85 [ou periegemático] 
que traz o que é reveladodiante dos olhos. 
II. Aftônio: Ἔκφρασις ἐστὶ λόγος περιηγηµατικὸς ὑπ’ ὄψιν ἄγων 
ἐναργῶς τὸ δηλούµενον. 
Écfrase é um discurso percurssivo [ou periegemático] que traz 
vividamente o que é reveladodiante dos olhos. 
III. Nicolau: Ἔκφρασίς ἐστι λόγος ἀφηγηµατικός ὑπ’ ὄψιν ἄγων 
ἐναργῶς τὸ δηλούµενον. 
Écfrase é o discurso condutivo [dirigido ou afegemático] que traz 
vividamente o que é exibidodiante dos olhos. 
IV. Ps.-Hermógenes: Ἔκφρασις ἐστὶ λόγος περιηγηµατικὸς, ὡς 
φάσιν, ἐναργὴς καιὐπ᾽ὄψιν ἄγων τὸ δηλούµενον. 
Écfrase é um discurso percursivo [ou periegemático], como dizem, 
palpável [ou visível] quetraz o que é revelado diante dos olhos 
(MARTINS, 2016, p. 180). 

 

O efeito da enargeia é a produção de presença da coisa ausente por um aspecto primordial 

que torna mais vivo, revelando-o diante dos olhos incorpóreos da mente, do juízo, de maneira 

que se possa julgar verdadeiro, verossímil o que está diante dos olhos daquele que ouve ou lê 

o discurso. 

Dentre os procedimentos de produção da enargeia listados por Hansen, gostaríamos de 

assinalar um em particular, do qual se vale o enunciador de No meio do caminho para 

persuadir (movere) o enunciatário: “Os procedimentos técnicos para produzir enargeiasão 

dramáticos, evidenciando-se como uma pragmática: uso de discurso direto e interpelação 

patética de personagens” (Hansen, 2006, p. 93). A vividez na ideia de interpelação patética, 
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no sentido de mobilização do pathos do enunciatário, está presente nos versos que atravessam 

o poema ao meio: Nunca me esquecerei desse acontecimento /Na vida de minhas retinas tão 

fatigadas /Nunca me esquecerei que no meio do caminho, justamente onde a força prosaica do 

discurso se mostra, como se ali residisse a expressão da subjetividade. 

Conforme Hansen (2006, p. 88), a écfrase cifra uma emulação (“imitação da 

propriedade ou predicado que produz prazer numa obra determinada”). É por esse viés que 

pensamos a relação do poema de Drummond com o de Bilac ou de Dante. Do mesmo modo 

que podemos falar de um “ritmo de uma época”. Lembramos que, de acordo com as palavras 

de Otávio Paz, esse ritmo “é algo mais que uma expressão figurada e poderíamos tecer uma 

espécie de história de cada nação – e de cada homem – a partir de seu ritmo vital. Esse ritmo – 

o tempo da ação, do pensamento e da vida social – é também, e acima de tudo, ritmo verbal” 

(PAZ, 1982, p. 361). No retorno a um topos retórico semelhante, Drummond transfigura a 

essência, a predicação, não elabora no enquadramento de um metro específico, o ritmo que 

manifesta estado de alma, “disposição particular do caráter ou do humor” (humo) 

(BENVENISTE, 2005, p. 368) em relação a um estado de coisas. Assim alçamos a 

historicidade do discurso, a constituição mais dialógica que intertextual, em conexão com o 

principio da emulação descrito por Hansen. Limitar-nos-emos a mencionar a oposição entre 

os poetas do primeiro modernismo aos do parnasianismo, do qual Bilac é um dos principais. 

Não vemos a necessidade de retomar aqui todas as diferenças; entretanto, nos parece 

apropriado aludir às questões da linguagem (informal contra a formal) e dos efeitos de 

subjetividade contrapondo os de objetividade, porquanto é nelas que insistimos em olhar o 

ritmo. Se na eloquência discursiva e retórica os poemas descritivos parnasianos manifestam a 

seu modo a écfrase na busca por uma perfeição da forma – em sentido amplo –, é justamente 

aí que Drummond cria uma variação melódica sobre um monocórdio, como um artífice 

versátil, cuja singularidade consiste em produzir diferença na e pela repetição. Portanto, ao 

fazer da emulação o lugar de uma predicação particular, um topos semelhante mas distinto, a 

écfrase em No meio do caminho é produto de uma (re)orientação perspicaz do sujeito da 

enunciação, engenho elocutivo “caracterizado pela penetração da visão analítica do juízo que 

examina intimamente a matéria particular a ser encenada” ao ouvido transformado “num olho 

incorporal”, diante do qual a imagem é disposta: como se o enunciatário “a estivesse vendo da 

perspectiva do sujeito da enunciação segundo vários espelhamentos que evidenciam o artifício 

enquanto o dissimulam na enargeia do efeito de presença” (HANSEN, 2006, p. 88, 103). 

Para Martins a noção de periegese encerra um sentido de “conduzir ao redor, 

comoquem cerca algo a fim de que nada que esteja circunscrito por este movimento lhe 
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escape” (MARTINS, 2016, p. 177). É periegético o discurso (λόγος) que denota um percurso 

de um ponto a outro, em que a descrição vai espacialmente situando os olhos perante o objeto 

descrito: 

É justamente a condução pelo espaço natural e sua exposição realizada 
pelos geógrafos – penso em Pausânias – que permite que seu λόγος 
seja chamado de periegese (περιήγησις). Mais do que isso o discurso 
periegemático, no caso, ecfrástico conduz exegeticamente os olhos da 
mente do interlocutor ao derredor de objetos, e espaços, e gentes, e 
circunstâncias, e vezes, e máquinas, e pinturas, e esculturas, 
observados de acordo com os sentidos do hermeneuta, do sofista, do 
rétor, ou do poeta que nos conduz pelo λόγος (MARTINS, 2016, p. 
177). 

 

Logo, a ideia de periegese acrescenta à ecfrase um movimento interior, visto que gera 

um dinamismo da descrição, ou uma descrição dinâmica, e um movimento exterior, que é o 

movimento dos olhos que percorrem o objeto descrito. O descritivo se aproxima ainda mais 

do narrativo, em virtude da espacialização do tempo: do tempo necessário para cumprir a 

passagem do espaço de partida ao de chegada.  

A presença dos verbos no pretérito (perfeito e imperfeito) poderia nos guiar à 

narratividade e a um possível desdobramento narrativo no poema, tendo como momento de 

maior sugestão os versos que atravessam o poema por estarem mais colados à prosa e ao 

relato do que ao verso. No entanto, a descrição do que se passou admite a construção com 

verbos no passado. Além disso, esses versos seguem o movimento que faz a volta e retorna 

apor em vista o mesmo objeto, agora, visto de outro ângulo. O movimento interno ao poema, 

os deslocamentos encerram uma temporalidade do percurso dos olhos que nos faz ver “por 

todos os lados” o objeto.  

Vimos discorrendo sobre o movimento como sendo interno à écfrase. Mas resta ainda 

necessário estabelecer o que isso nos diz a respeito do efeito global do ritmo no poema. Por 

isso, passamos a considerar o papel do quiasma para a configuração desse movimento que 

rege as ordenações frasais e as (trans)formações, reviravoltas, bem como a reflexividade do 

ritmo. 

Quiasma é a figura estilística que consiste, resumidamente, num movimento que gera a 

inversão da ordem das palavras, ou de grupos de palavras, de uma frase, formando o desenho 

de um X. Ocorre, por exemplo, com os versos No meio do caminho tinha uma pedra/tinha 

uma pedra no meio do caminho, em que o segundo verso começa com o sintagma verbal que 

termina o primeiro, e finaliza com o sintagma nominal que inicia o verso anterior. Contudo, 

não é um movimento de inversão localizado e pontual. Ele constitui a estrutura do poema, 



106 
 

  

 

razão por que se expande do início ao fim. Não só os segmentos dos versos são arrevesados, 

mas também os versos. O fruto disso é o enquadramento de um espaço performático a cujos 

limites as reviravoltas nos conduzem. 

  O quiasma no interior da écfrase preconiza o dinamismo da repetição, enquanto faz 

dela um elemento duplamente indispensável: tanto para que haja quiasma, quanto para a 

produção do efeito de presença na écfrase. Por conseguinte, concatenada à ideia de periegese 

de que falamos acima, a determinação da ordem e da posição das palavras, versos e estrofes, é 

questão de ordem topológica, que engendra um ritmo visual da leitura – silenciosa ou em voz 

alta.  

Há um ritmo visual do poema no branco do papel no caráter especular, da volta dos 

versos sobre eles mesmos, da dobra do poema sobre si mesmo, também resultantes da 

estrutura quiasmática. Semelhantemente, há um ritmo temporal que preza pela manutenção da 

intensidade do memorável. A repetição marca a presença do ritmo mnésico que, por sua vez, 

conserva a previsibilidade, dissemina as leis da regularidade e irregularidade do movimento 

dessas peças no interior do poema. Temos dessa maneira um jogo gerador de um ritmo 

circular que ao mesmo tempo provém (de) e transparece variabilidades das sonoridades em 

diferentes pontos. Esse tempo sobredetermina o tempo rítmico que produz a forma da 

continuidade do verso livre e sua proximidade com a prosa – um quê de prosa no poema –, em 

meio à descontinuidade dos breves silêncios, pausas, cesura.  

Com efeito, as disposições das palavras, das sílabas, dos fonemas alteram-lhes o valor. 

Há uma sonoridade que lhes é própria e outra adquirida pela organização que expõe novos 

contatos entre os blocos de palavras, donde resultam ritmos distintos.  

A despeito da reiteração de termos e estruturas sintáticas, da numerologia, uma 

codificação nas sete vezes em que se repetem pedra, caminho, no, do, uma, meio, tinha, 

uma: “no meio do caminho tinha uma pedra”, verso que se compõe de sete palavras que se 

repetem sete vezes. É como se um mesmo tema se desdobrasse como numa fuga musical: a 

reiteração preserva a memória ao mesmo tempo em que se configura paulatinamente num 

aumento de intensidade, posto que as formas se movimentam e se alteram, retornam e 

assumem outra posição, geram o ritmo como uma diferença na repetição. Assim como no 

embate de envios e reenvios, continuidades e descontinuidades, provocado pela oposição 

entre as consoantes nasais (/m/, /n/, /ɲ/) e orais (/p/, /t/, /d/, /k/). Essas últimas, expandidas no 

corpo do poema, realizam o efeito de iconicidade no plano da expressão, o efeito de “dureza 

de pedra”. 
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Manuel Cavalcanti Proença (1955, p. 56) mostra como Drummond faz várias 

combinações das células métricas no interior do decassílabo, no poema Oficina Irritada: 

Oficina Irritada    
 
Eu quero compor um soneto duro – (2, 5, 8, 10) 
como poeta algum ousara escrever. – (3, 5, 8, 10) 
Eu quero pintar um soneto escuro, – (2, 5, 8, 10) 
seco, abafado, difícil de ler. – (1, 4, 7, 10) 
 
Quero que meu soneto, no futuro, – (1, 4, 6, 10) 
não desperte em ninguém nenhum prazer. – (3, 6, 8, 10) 
E que, no seu maligno ar imaturo, – (4, 6, 10) 
ao mesmo tempo saiba ser, não ser. – (2, 4, 6, 8, 10) 
 
Esse meu verbo antipático e impuro – (1, 4, 7, 10) 
há de pungir, há de fazer sofrer, – (4, 8, 10) 
tendão de Vênus sob o pedicuro. – (2, 4, 6, 8, 10) 
 
Ninguém o lembrará: tiro no muro, – (2, 6, / 1, 4) 
cão mijando no caos, enquanto Arcturo, – (1, 3, 6, 8, 10) 
claro enigma, se deixa surpreender. – (1, 3, 6, 10) 

 

A distribuição dos acentos, como Proença demonstra, reforça o argumento de que os mesmos 

compassos podem ser preenchidos por durações diferentemente combinadas. A medida, ou 

métrica do verso com variação de acentos não é principal na leitura do ritmo no “poema da 

pedra”. Mais esclarecedor, nesse sentido, é sentir a alternância dos movimentos binários e 

ternários entre os hemistíquios dos versos iniciais, como, por exemplo, no esquema abaixo, 

em que as sílabas tônicas estão em negrito e os movimentos separados pelas barras: 

No - mei- o /do ca - mi - nho  /Ti - nhau - ma - pe- dra/no - mei- o /do ca - mi - nho.  

 

Algum encaminhamento de regularidade entre tônicas e átonas pode ser sugerido em 

virtude dos intervalos regulados pela reiteração dos versos. Contudo, a posição ou reviravolta 

proporcionada pelos deslocamentos manifestam o poder que tem o andamento (dos versos) de 

qualificar o ritmo. Dito de outro modo, o ritmo goza de mobilidade na organicidade sintática 

do “verso desorbitado”, por meio da abertura de um espaço para a entrada em cena da voz que 

materializa a subjetividade na linguagem, mediante novas inflexões vocais perenes de 

humor/húmus, numa nova linguagem reanimadora da matéria poética; conquanto, 

simultaneamente, o poema, sua estrofe final, cumpre o movimento de retorno (ritornelo) sobre 

si mesmo. 
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Reencontramos a ideia de ritmo como “a forma do movimento ou a forma em 

movimento”. O movimento e a sonoridade nesse poema são indispensáveis para o efeito de 

vivacidade no interior da écfrase. Como já vimos, ambas as ideias estão relacionadas à 

expressão dos estados de alma e do efeito de sensorialidade. A materialidade da pedra se faz 

perceber pelo recobrimento sonoro das oclusivas, mormente, das plosivas orais, corroborando 

o efeito de visualidade. Justamente o ritmo inscreve o corpo na percepção: o ótico (otikós) é 

ainda háptico (haptikós) e óptico (Optikós).  Esse é um recurso possível a partir do recorte do 

sistema sonoro de nossa língua  

Em tempo, Wellek e Warren ressaltam que:  

Não devemos esquecer que essas figuras sonoras variam em efeito de 
uma língua para outra, que cada língua tem o seu próprio sistema de 
fonemas – e, portanto, de oposições e correspondências de vogais ou 
afinidades de consoantes – e, finalmente, que mesmo tais efeitos 
sonoros não podem ser separados do tom geral do sentido de um 
poema ou verso. (WELLEK; WARREN, 2003, p. 204-205). 

 

É interessante, e nos limitamos a alguns poucos e breves comentários, pensar a 

sonoridade que o poema No meio do caminho adquire na tradução para outras línguas, como 

para o inglês, por exemplo. Lenita Esteves (2018) analisa pelo menos seis traduções do 

“poema da pedra” em inglês apontando as soluções que foram pensadas para as questões, 

resumidamente, de fanopeia, melopeia e logopeia. No que se refere à polêmica escolha de 

Drummond por “tinha” e não “havia”, o tom de coloquialidade em detrimento da formalidade 

da segunda, o que mais se aproxima de uma quebra do sistema da língua inglesa é a versão de 

John Nist. Diz Esteves (2018, p. 4074): “‘In themiddleoftheroadwas a stone’ , sem o ‘there’ 

rompe com a estrutura comum das frases em inglês e também com o primeiro verso do poema 

em português”. Pensar que a opção por “tinha” ao invés de “havia” reforça os efeitos sonoros 

a que aludimos e a tensão entre continuidade e descontinuidade parece-nos tão relevante como 

a polêmica amplamente conhecida. 

A leitura da tradução de Nist nos dá a clareza de como a língua se nos impõe sua força 

prosódica e seu ritmo:  

IN THE MIDDLE OF THE ROAD 
In the middle of the road was a stone 
was a stone in the middle of the road 
was a stone 
in the middle of the road was a stone. 
 
I shall never forget that event 
in the life of my so tired eyes. 
I shall never forget that in the middle of the road 
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was a stone in the middle of the road 
in the middle of the road was a stone. 
(NIST, em TAPSCOTT, 1996, p. 166-167).  

 

Com efeito, as associações sinestésicas sempre permearam não só a linguagem mas 

também os modos de o homem produzir e apreender os sentidos. Conceber essas ligações 

entre o domínio do simbólico, do sonoro, do visual nos possibilita traçar uma rede de 

relacionamento entre as formas de expressão e manifestação do pensamento. Na mesma 

direção, observamos o modo peculiar como as linguagens da arte nos devolvem toda essa 

propriedade de nexo semiótico pelos sentidos. Por vezes, pela coalescência dos sentidos, isto 

é, do acionamento simultâneo de mais de um dos nossos sentidos. 

Insistimos no valor sonoro das palavras que compõem No meio do caminho, que 

participam ativamente para a produção dos efeitos de sentido e de presença.  Alfredo Bosi, em 

O Ser e o Tempo da Poesia, lista um grande número de palavras e suas associações 

simbólicas, ou correspondências semânticas simbólicas dos sons dos signos linguísticos, 

sobretudo a das vogais. Conscientes dos limites do isomorfismo – fora do sentido 

hjelmsleviano – citamos para exemplo: 

Tomo para matéria de reflexão uma série de palavras que contêm a 
vogal /u/ na sílaba principal, tônica. Os defensores do simbolismo 
orgânico acreditam que uma vogal grave, fechada, velar e posterior, 
como /u/, deva integrar signos que evoquem objetos igualmente 
fechados e escuros; daí, por analogia, sentimentos de angústia e 
experiências negativas, como a doença, a sujidade, a tristeza e a 
morte. 
Um levantamento, ainda que parcial, de palavras que incluem a vogal 
/u/ em posição de relevo parece confirmar essa expectativa. 
I) Ao campo semântico da obscuridade material ou espiritual 
pertencem, por exemplo: bruma bruno cafuso crepúsculo dilúculo 
dúbio escuro escuso fundo fundura furna fusco gruta negrume negrura 
noturno núbilo penumbra profundo túnel túrbido turvo (BOSI, 2000, 
p. 45). 

 
Ao lado da isotopia da obscuridade, aparecem outras, tais como, do fechamento 

(ocluso, obtuso, casulo, cissura, conduto), do triste, do aborrecido, do mal-aventurado 

(amargura, amuo, angústia, soturno), da morbidez (Belzebu, Cafuçu, Cujo, Sujo, Súcubo, 

Exu), da negatividade (catacumba, defunto, fúnebre, tumba, túmulo, viúvo), por exemplo. O 

efeito de fechamento das consoantes oclusivas bilabiais, linguodentais, velares, é correlativo 

das ideias de dobra e reflexividade. 

Afora isso, a exemplo das onomatopeias, poderíamos considerar a característica da 

linguagem poética valer-se da sonoridade das palavras seja para imitar os sons e ruídos do 
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mundo, seja para provocar os efeitos sensoriais, valorizando as propriedades sensíveis do 

signo em detrimento, às vezes, do conceito. A esse respeito Wellek e Warren sugerem uma 

distinção importante, por exemplo, entre tipos diferentes de onomatopeias: 

Devemos distinguir três graus diferentes. Primeiro, há a imitação 
efetiva de sons físicos, que é inegavelmente bem-sucedida em casos 
como “cuco”, embora ela possa, naturalmente, variar segundo o 
sistema linguístico de um falante. Tal imitação sonora deve ser 
diferenciada da pintura sonora elaborada, da reprodução de sons 
naturais por meio de sons da fala em um contexto no qual as palavras, 
em si mesmas inteiramente destituídas de efeitos onomatopaicos, 
serão inseridas em um padrão sonoro (...) Finalmente, há o importante 
nível do simbolismo sonoro ou metáfora sonora, que, em cada língua, 
tem as suas convenções e padrões estabelecidos. Maurice Grammont 
fez o estudo mais elaborado e engenhoso do verso francês no que diz 
respeito à expressividade. Ele classificou todas as consoantes e vogais 
e estudou os seus efeitos expressivos em diferentes poetas. Vogais 
claras, por exemplo, podem expressar pequenez, rapidez, élan, graça e 
similares (Wellek; Warren, 2003, p. 208) 

 

O nível simbólico, que remete à poesia simbolista, diz respeito à sonoridade adquirida 

pelas palavras na frase poética, ou no grupo dos versos, é o que ocorre no poema Ritmo, de 

Mario Quintana, no qual podemos dizer que o sentido das palavras é tornar possível a 

sensação do movimento dos gestos e ações que elas predicam: 

 
Ritmo 

Na porta 
a varredeira varre o cisco 
varre o cisco 
varre o cisco 
 
Na pia 
a menininha escova os dentes 
escova os dentes 
escova os dentes 
 
No arroio 
a lavadeira bate roupa 
bate roupa 
bate roupa 
 
até que enfim 
             se desenrola 
                           a corda toda 
e o mundo gira imóvel como um pião 

 
Evidentemente, as aliterações e assonâncias reforçam o efeito sonoro de cada cena 

predicativa do poema, mas sem dúvida é no grupo de palavras que cada uma delas adquire o 

valor rítmico-sonoro de varrer, escovar, bater roupa. Há outras questões de ordem da sintaxe 
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do poema e sua configuração visual no branco da página que contribuem para o sentido total 

do poema, como a repetição dos versos finais das três primeiras estrofes e a configuração dos 

três primeiros versos na estrofe final, acoplando imagem e pensamento do movimento de 

desenrolar da corda. Por fim a estabilização do movimento concêntrico do pião no último 

verso, que está posto na posição tradicional do verso e o mundo gira imóvel como um pião. 

Como mostram Wellek e Warren, tais associações vão além das onomatopeias, 

também não são apenas fruto de mera subjetividade porque há uma objetividade nas 

“combinações e associações sinestésicas” que “permeiam todas as línguas e que essas 

correspondências foram, com muito acerto, exploradas e elaboradas pelos poetas” (WELLEK; 

WARREN, 2003, p. 208). 

A sequencialidade dos versos drummondianos promove encaixamentos em que a 

repetição dos versos os faz soar de outra maneira. Nos termos de Pound, as palavras contraem 

distintas relações entre elas (conforme a disposição, ordem ou posição), donde resultam os 

valores temporais que lhes são atribuídos/impostos: uma reentrância de formas “no instante 

em que (são) assumida(s) por aquilo que não tem consistência orgânica” (BENVENISTE, 

2005, p. 367-368). Esses aspectos formais participam do ritmo tal qual aparece nos estudos de 

Benveniste, em cuja estrutura estão relacionadas as categorias forma, ordem e posição. Há 

uma solidariedade entre as palavras que compõem versos, versos que compõem estrofes e 

assim por diante, tudo está em relação mútua.  

São da ordem do espaçoo desdobramento e a transversalidade dos versos No meio do 

caminho tinha uma pedra / Nunca me esquecerei desse acontecimento / na vida de minhas 

retinas tão fatigadas, que soam integralmente como uma frase cuja primeira metade se 

engasta na continuidade no mote. Note-se a relação entre tempo-espaço na pausa que se 

produz, um silêncio posto onde estaria a cesura: onde tinha uma pedra figura sozinho 

constituindo um verso com um outro valor – o oitavo verso é diferente do terceiro. Agora é 

produtor de uma imagem especular recobrando o início pelo fim: daí a circularidade do ritmo 

reflexivo, demorado, pausado, de andamento de moderado a lento, um ritmo do pensamento 

da imagem. 

É na minúcia da análise que a grande teoria se ajusta, se justifica, aparece em 

plenitude. Repetimos as palavras de Otávio Paz: “Esse ritmo – o tempo da ação, do 

pensamento e da vida social – é também, e acima de tudo, ritmo verbal.” 
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2 Ritmo, imagem e pensamento no conto O jantar: o lirismo da prosa de Clarice 

Lispector 

Neste capítulo, propomos uma leitura do conto O jantar, de Clarisse Lispector, com a 

atenção voltada para a relação do ritmo com a afetividade, da expressão da subjetividade no 

discurso com a produção de ambiência. É na voz e na dicção que a síntese ritmo-imagem-

pensamento possibilita a co-moção do leitor. Condensação empreendida pela plena 

consciência de Clarice das características do gênero. Sua parcimônia concerne à medida 

precisa da expressão verbal, em sua adequação não só ao tema, mas também ao ambiente, à 

concatenação dos fatos narrados. Nada falta, nada sobeja. As pausas, o andamento, as 

continuidades e descontinuidades, fluxos e refluxos, tensões e distensões, tudo participa da 

produção dos efeitos de modulação dos afetos, tudo marca um narrador patemizado, tudo aflui 

para a intensidade da presença do acontecimento. Nossa leitura consiste, de uma parte, em 

uma análise da produção dos efeitos de sentido de uma experiência simulada; de outra, no 

exame da inscrição do corpo do leitor na experiência do acontecimento proveniente do texto, 

que o ato de leitura realiza.  

O ritmo começa no entroncamento dos eixos da seleção e combinação. A escolha do 

que narrar, da organização dos fatos no discurso, dos avanços, retomadas e superposições dos 

fatos, do andamento, da subversão e preservação da linearidade da narração, dá o estilo de seu 

enunciado. Catar as palavras, resgatá-las da inércia de seus significados para lhes dar 

sobrevida numa significância sintagmática, animá-las (dar-lhes alma), como o templo de 

Salomão que se erige por meio de blocos de perfeitas reentrâncias. A reviravolta e o 

movimento das frases são a nota dissonante na harmonia dos sintagmas nominais e verbais, 

arrojam para si a ultrapassagem do conceito para o sensível-intuitivo. Daí capturar no lugar da 

ideia-palavra bruta a figura esculpida. 

Neste ponto fazemos uma referência ao conceito de figura em Roland Barthes, que 

difere da acepção semiótica de figura do conteúdo, no nível discursivo do percurso gerativo 

de sentido. Segundo o semiólogo francês, como figura é o movimento captado no instante de 

sua efetuação, mais do que índice a figura é o corte entre o antes e o depois, isto é, “de uma 

maneira muito mais viva, o gesto do corpo captado na ação, e não contemplado no repouso 

(...) aquilo que é possível imobilizar do corpo tensionado” (BARTHES, 1981, p. 1). Para a 

semiótica, “pelo procedimento de figurativização, figuras do conteúdo recobrem os percursos 

temáticos abstratos e atribuem-lhes traços de revestimento sensorial” (BARROS, 2005, p.69). 

Como afirma Teixeira (2004a, p. 245), “a figuratividade é o modo do pensamento do sujeito, 
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modo de instalar na linguagem a concretude do mundo, a percepção do mundo, o sentimento 

do mundo”. 

Na análise do conto, operamos dois movimentos complementares, o de olhar para os 

recortes de cada ação contemplada pelo narrador como imobilização daquilo que é móvel - o 

corpo tensionado –, e a restituição do movimento à imagem fixada pelo revestimento 

sensorial à abstração temática. Mas se olhamos semioticamente para a concepção barthesiana 

de figura, reconhecemos nela não só uma imagem do mundo, mas um modo de percepção e 

sentimento de alguma coisa do mundo que nos afeta – isso nos permite o amalgama 

conceitual. Então, compreendemos que não é propriamente a iteração dos gestos que se 

processam durante o jantar o fator mais relevante, ou seja, não importa tanto a sucessão dos 

fatos, das ações das personagens, mas a tensão aí capturada.  Evidentemente, cada figura é 

suportada por sintagmas verbais e nominais figurativos, que instalam percursos figurativos, 

não do jantar em si, mas de como se consegue jantar até o fim, assim, estando 

simultaneamente modalizado pelo poder-fazer e poder-ser. A narrativa dos detalhes 

pungentes, gestos incongruentes e inomináveis que vêm perturbar a “ordem das coisas”, o 

punctum (BARTHES, 2018), dá às imagens movimento. 

Em resumo, o conto é uma narrativa do ato de jantar de um senhor, de uma aparência 

destacável e aspecto altivo, que entra em um restaurante, senta-se, pede sua refeição, 

aparentemente como qualquer outra pessoa do seu porte o faria. Todavia, durante o jantar, em 

meio aos lances de aproximação e distanciamento do garçom que lhe servia a bebida e a 

comida, durante um gesto e outro de levar a comida ou a bebida à boca, ou enquanto as 

ingeria, o ancião demonstrava estar fortemente tomado por algum afeto. À medida que vai 

observando as demonstrações de abalo, choque moral, e traçando conjecturas sobre a razão de 

o velho estar assim, o observador vai sendo co-movido a ponto de não conseguir terminar o 

seu próprio jantar. Toda a narração é a colocação em cena de um jogo dialógico, enunciação 

de um contraponto de reações-respostas. Um enunciado oposto ao enunciado do outro que se 

constrói durante o jantar. É dialógico mais do que dialético. Uma reação-resposta do narrador 

àquilo que “é dito” por meio das ações (sobre uma mesma afecção comungada, sentida pelo 

narrador) do ancião em relação ao que o atormenta. 

Trata-se de impugnar o sobre-humano pelo demasiado humano (Mas eu sou humano 

ainda), que diante de uma disforia hiperbólica é incapaz de comer, isto é, de mostrar força 

extraordinária para superá-la; ao mesmo tempo admira a envergadura concessiva do velho 

que, ao levar o jantar até o fim, confirma o ar de sua potência. 
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Sob um ponto de vista em que a percepção é afetada, mesmo condicionada segundo o 

limiar de sua patemização, o narrador dispõe as imagens dos outros e de si, construídas por 

contrastes de maior ou menor engajamento dos corpos no salão do restaurante ao que o 

narrador vê. A mulher magra e bela está eufórica, sorridente e alheia. O garçom apenas 

cumpre seu ofício. O ancião absorto completamente pela “dureza da emoção” na aporia entre 

construção e ruína. O narrador paulatinamente enlevado pela afetação do outro, “sem saber 

por quê”, participando também não sabia de quê”, “anotava tudo sem discriminar”, “perdido”. 

Para retomarmos um ponto que agora nos parece necessário, segundo o Dicionário de 

Semiótica (, o “ritmo pode ser definido como uma espera... como a temporalização”. Um 

conjunto de elementos está subjacente a esta definição, tais como a aspectualidade incoativa, a 

modalidade do querer-ser, o agrupamento ou arranjo de elementos assimétricos, por exemplo. 

Ao propor uma definição de ritmo, Zilberberg elege a espera como a chave heurística do 

ritmo. A noção de Espera em Valéry estabelece um “já é” / “não é ainda”, um jogo entre 

surpresa e espera, a previsibilidade e a contingência. Este jogo pertence a esse confronto de 

vozes, do dialogismo no conto e do ritmo deste. A espera, uma paixão modalizada pelo quer-

ser, não é o ritmo em si, mas faz parte dele. 

O amálgama ritmo-imagem-pensamento em O jantar nos situa na experiência viva em 

que na linguagem e pela linguagem reencontramos o impulso vital, para Octavio Paz, o ritmo 

original, relacionado ao próprio homem, isto é, a sua ação e visão de mundo, sua expectativa, 

seu modo de apropriação do mundo. Então, a narração é primeiramente a colocação em cena 

do ritmo da construção verbal que é igualmente o ritmo da ação e do pensamento. 

Há a espera do resultado final, manifestação do motivo da aflição do idoso ou do 

esmaecimento de sua robustez e entrega integra cabal à impossibilidade de suportar a dor. Há 

esperas localizadas nas hesitações do homem senil. Contudo, há um sentido de espera que tem 

como ponto de partida um primeiro dado percebido “Eu já ia cortar a carne de novo, quando o 

vi parar inteiramente. E exatamente como se não pudesse suportar mais – o quê – pega rápido 

no guardanapo e comprime as órbitas dos olhos com as mãos cabeludas.” (LISPECTOR, 

2009, p. 78). A partir disso, uma questão inaugural funda a expectativa (o quê), o desejo de 

querer saber. Esse primeiro estranhamento vai desencadear a série de reações-respostas: as 

ações próprias do “eu” instalado no texto. É assim que podemos dizer da influência das 

atitudes do ancião na tomada de posição do narrador – que esperava um outro comportamento 

do imponente senhor. Dessa sorte, na clave do “já é” / “não é ainda”, ora o “eu” responde 

antecipadamente, com certa previsibilidade “A voz que esperava dele” (LISPECTOR, 2009, 
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p. 77), ora retarda a dar uma resposta “Inclino-me sobre a carne perdido” (LISPECTOR, 

2009, p. 78). Não é outro o objeto senão a vivência estética figurativizada. Já a reação-

resposta final àquilo que estamos considerando o motor da narrativa (a tensão imanente, 

criadora das vicissitudes narrativa) finda o conto. As últimas palavras do narrador não são 

mais sobre o narrado. Completamente reflexivo, internamente, fala a respeito dos efeitos 

paroxísticos da experiência viva; sobre si mesmo em relação ao outro, mais apropriadamente, 

à inteireza do gesto do outro em face duma situação dilacerante. São dois percursos distintos 

de concretização de um mesmo tema, a saber, a superação/não superação (ainda que 

simbólica) do problema que o narrador imagina ser traição, perda, morte, abandono, resumido 

numa expressão genérica, dureza da emoção. Cada qual, o “eu” e o “ele” reage/responde de 

um jeito. A figura do ancião, a imagem que o narrador faz dele, vai sendo adensada até que se 

sature no ícone do extraordinário, acima das forças humanas, donde a superação. Na 

normalidade, pois, quando a força de um afeto é imperativa, não pode suplantar a intensidade 

da expectativa asfixiante, o “eu” é ainda humano e rejeita a carne e seu sangue. 

O ritmo é itinerante. É devir, justamente nesse ínterim das ações, não como atos puros, 

mas revelações de estados de alma. Interessa-nos, pois, pensar a voz, a entonação – o tom, a 

tonalidade, isto é o tônus discursivo deflagrado na melodia da voz como aquilo que conjunge 

no ritmo a imagem e o pensamento.  Noutras palavras, na medida em que as formas 

(configurações) assumidas da expressão verbal patenteiam nosso próprio pensamento, é nelas 

que vamos encontrar as tonalidades. Por isso a leitura do conto não se pode fazer sem que se 

encontre a entonação que lhe é dada pela ordem, posição e movimento discursivo, visto que é 

ela o diapasão a ajustar as diferentes reações emotivas e volitivas. Não se trata de prótase e 

apódose exclusivamente como ascendência e descendência, como subordinação; senão como 

inflexão vocal, modulação da entoação, mudança do tom (afetivo ou volitivo). Diz Bosi 

(2000, p. 99): “O tom não se limita a abrir um canal para a afetividade; o tom opera uma 

transposição dos altos e baixos emotivos para a pauta da significação”. Mas aqui também não 

é o caso de uma leitura/entonação particular, individual, contrariamente à vontade do 

indivíduo há uma entonação inscrita no texto: uma frase interrogativa tem de ser dita com 

uma curva melódica ascendente tal qual a uma frase exclamativa; entretanto há notável 

diferença entre elas, uma intencionalidade objetiva. É preciso acompanhar tanto a forma do 

movimento, quanto o movimento das formas da expressão verbal que ao mesmo tempo em 

que parecem fixar-se em um ponto, se transmudam, há sempre descolamentos, movimentos. 

Eis o vínculo entre o ritmo e a afetividade na subjetividade inscrita no discurso. Veja-se nos 

primeiros parágrafos como o que acabamos de mencionar está posto: 
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Ele entrou tarde no restaurante. Certamente ocupara-se até agora em grandes 
negócios. Poderia ter uns sessenta anos, era alto, corpulento, de cabelos 
brancos, sobrancelhas espessas e mãos potentes. Num dedo o anel de sua 
força. Sentou-se amplo e sólido. 
Perdi-o de vista e enquanto comia observei de novo a mulher magra de 
chapéu. Ela ria com a boca cheia e rebrilhava os olhos escuros. 
No momento em que eu levava o garfo à boca, olhei-o. Ei-lo de olhos 
fechados mastigando pão com vigor e mecanismo, os dois punhos cerrados 
sobre a mesa. Continuei comendo e olhando. O garçom dispunha os pratos 
sobre a toalha. Mas o velho mantinha os olhos fechados. A um gesto mais 
vivo do criado ele os abriu com tal brusquidão que este mesmo movimento se 
comunicou às grandes mãos e um garfo caiu. O garçom sussurrou palavras 
amáveis abaixando-se para apanhá-lo; ele não respondia. Porque agora 
desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro, examinava-a com 
veemência, a ponta da língua aparecendo — apalpava o bife com as costas do 
garfo, quase o cheirava, mexendo a boca de antemão. E começava a cortá-lo 
com um movimento inútil de vigor de todo o corpo. Em breve levava um 
pedaço a certa altura do rosto e, como se tivesse que apanhá-lo em vôo, 
abocanhou-o num arrebatamento de cabeça. Olhei para o meu prato. Quando 
fitei-o de novo, ele estava em plena glória do jantar, mastigando de boca 
aberta, passando a língua pelos dentes, com o olhar fixo na luz do teto. Eu já 
ia cortar a carne de novo, quando o vi parar inteiramente. 
E exatamente como se não suportasse mais — o quê? — pega rápido no 
guardanapo e comprime as órbitas dos olhos com as mãos cabeludas. Parei 
em guarda. Seu corpo respirava com dificuldade, crescia. Tira afinal o 
guardanapo da vista e olha entorpecido de muito longe. Respira abrindo e 
fechando desmesuradamente as pálpebras, limpa os olhos com cuidado e 
mastiga devagar o resto de comida ainda na boca. Daqui a um segundo, 
porém, está refeito e duro, apanha uma garfada de salada com o corpo todo e 
come inclinado, o queixo ativo, o azeite umedecendo os lábios. Interrompe-se 
um instante, enxuga de novo os olhos, balança brevemente a cabeça — e 
nova garfada de alface com carne é apanhada no ar. Diz ao garçom que passa: 
— Não é este o vinho que mandei trazer.  
A voz que esperava dele: voz sem réplicas possíveis pela qual eu via que 
jamais se poderia fazer alguma coisa por ele. Senão obedecê-lo 
(LISPECTOR, 2009, p. 76-77). 

 

A escrita de Clarice, seu ritmo é contemplado na forma pronominal que torna possível 

pensar a co-presença de uma outra maneira, ao modo de um “eu expandido”, isto é, “nós”. 

Clarice (re)inventa a linguagem de dentro para fora. Ela fabrica tantas estruturas linguageiras, 

poético-discursivas, quantas ambiências, disposições anímicas, climas queira lançar sobre 

seus leitores. Por essas força anímica da voz que atravessa todo o texto revela, ao mesmo 

tempo, as afecções do corpo do qual emana e um para além do corpo, uma autonomia da voz 

como aquilo que escapa, se desprende de um corpo específico – ao menos sob a insígnia de 

um corpo lírico místico/misto. E é assim que somos engajados na experiência da leitura, 

projetados para sentir com:  

Mas eis que o velho se imobiliza de novo como se tivesse o peito contraído e 
barrado. Sua violenta potência sacode-se presa. Ele espera. Até que a fome 
parece assaltá-lo e ele recomeça a mastigar com apetite, de sobrancelhas 
franzidas. Eu é que já comia devagar, um pouco nauseado sem saber por quê, 
participando também não sabia de quê. De repente ei-lo a estremecer todo, 
levando o guardanapo aos olhos e apertando-os numa brutalidade que me 
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enleva... Abandono com certa decisão o garfo no prato, eu próprio com um 
aperto insuportável na garganta, furioso, quebrado em submissão. Mas o 
velho demora pouco com o guardanapo nos olhos. Desta vez, quando o tira 
sem pressa, as pupilas estão extremamente doces e cansadas, e antes dele 
enxugar-se — eu vi. Vi a lágrima (LISPECTOR, 2009, p. 77-78). 

 

As imagens-palavras ressignificam em sintagmas nominais e verbais transformados 

em imagens-predicados. As cenas predicativas, postas na ordem, posição e movimento do 

discurso configuram o ritmo peculiar da narrativa. O ordenamento e contato das componentes 

que nos dão a conhecer as ações e interações das personagens sugerem uma coordenação e 

disposição de enquadramentos (framing), de planos ensejados por um ponto de vista 

encerrado numa voz, neste caso, pensada no nível da interação enunciador-enunciatário. De 

maneira que o ritmo do conto emerge do movimento dos blocos condensadores de imagem e 

pensamento e sensações, que nos absorvem na ambiência de uma expectação asfixiante. A 

descrição dinâmica, os percursos figurativos intensificam a extensidade, mesmo quando 

repousa, respira, está alerta. É impossível ler Clarice sem participar de sua ambiência. 

Podemos agora incluir o leitor na passagem em que o narrador diz: “Eu esperava, o garçom 

esperava, ambos nos inclinávamos suspensos. Afinal, ele fez uma careta de aprovação. O 

criado curvou a cabeça luzente com sujeição ao agradecimento, saiu inclinado, e eu respirava 

com alívio” (LISPECTOR, 2009, p. 79). 

A colocação em discurso dos dêiticos de uma enunciação enunciada, a saber, 

“eu/aqui/agora”, instala no texto o narrador em primeira pessoa. Nessa direção, constatamos 

uma das formas de marcar a subjetividade na linguagem, a partir do esquema básico da 

debreagem enunciativa. Primeiro, a pessoa: o “eu” como ente pressuposto concerne ao 

enunciador (que tem como par o “tu” enunciatário); projetado no texto corresponde ao 

narrador(que tem como par o “tu” narratário, neste caso, implícito). O“eles” (as outras 

personagens, tais como o ancião, o garçom, a mulher com um grande chapéu, por exemplo) 

são projetadas no discurso tendo como referência a primeira pessoa do singular. Quanto ao 

espaço: o “aqui” (subjetivo, relativo àquele que enuncia) dispõe o “lá/ali/acolá” (objetivo, 

próprio do outro de quem se fala). Por fim o tempo: o “agora” (subjetivo, faz girar a 

temporalidade, o tempo das ações do outro, em torno domomento da enunciação). 

Todavia, o mais interessante será pensar a voz que nos comunica com o discurso e que 

por ele podemos alcançar. Não se trata de uma “dicção particular”, realização fônica de um 

leitor, ou de uma leitura subjetiva que atualiza uma enunciação intencional. Essa voz, 

performada na leitura – em voz alta ou silenciosa –, mostra a sinuosidade do discurso, ou nos 
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termos de Meschonnic, do discurso como transubjetividade, carregada de inflexões vocais, 

que descortina a vocalidade, conforme Zumthor. 

Para dar mais sentido ao que falamos quanto à voz, pelo prisma da enunciação, 

lembramos que Benveniste, em O aparelho formal da enunciação, busca demonstrar como se 

passa do sistema de língua ao processo do discurso. Assim, conforme Benveniste o que 

permite a passagem do virtual ao realizado é a enunciação, isto é, a “colocação em 

funcionamento da língua por um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 2006, p. 

80).Desde então a enunciação é a instância de mediação entre a língua e o discurso. A língua é 

social e histórica, a enunciação e o discurso, juntamente com as condições de sua produção 

também o são, tal qual a leitura – “a partir da percepção de determinadas virtualidades 

textuais”21. 

Portanto, a chave de leitura do ritmo na prosa é a tentativa de resgatar o que há de 

histórico, cultural, coletivo no eixo das relações entre voz, dicção, vocalidade e no da analogia 

ou correlação de Paz, em função do amálgama do ritmo-imagem-pensamento que a voz 

possibilita no discurso. Será preciso considerar junto com Zumthor e Meschonnic as 

qualidades/características materiais, simbólicas e culturais da voz para talvez alçarmos o que 

Paz denomina “o ritmo de uma época”, ou “a voz de um autor”.  

No tocante à obra de Clarice, basta-nos lembrar da perplexidade do aparecimento da 

escrita clariceana para os críticos que há muito tentam descrever, caracterizar-lhe o estilo, a 

temática, a concepção da forma do discurso em relação aos antecessores ou contemporâneos. 

Limitamo-nos à força afetiva quanto ao traço demasiadamente humano de sua narrativa. Não 

que seja um gesto inaugural em sua escritaa força do ritmo na prosa. Antes, trata-se de uma 

particularidade de sua voz ressignificar, fazer vibrar a subjetividade, a afetividade no ritmo do 

discurso, para fora de certa tradição do dizer. 

Quando pensamos na ordem, posição e movimento da discursivização no conto, 

estamos propondo uma abordagem da configuração do fluxo da fala no discurso. No fundo, é 

disso que resulta o ritmo do conto, como no poema ou na canção: a afecção como efeito de 

sentido das articulações do modo de dizer, da voz que o realiza, do dito. Se um poema 

(poesia) está em sua origem atrelado a uma cultura oral, a narrativa (prosa) também. O conto, 

mais do que o romance, é íntimo das formas populares de contar, da oralidade, do discurso 

prosaico. Pela voz, que conta em sua intensidade um acontecimento e é por ele tocado com 

                                                           
21 Estas palavras foram proferidas por José Luiz Fiorin em vídeo-conferência intituladaDiscurso, Estrutura e 
História, em evento organizado pela Abralin, transmitido ao vivo em 9 de mai. de 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GEoK4J61kOA. 



119 
 

  

 

tamanha intensidade, temos a modulação dos estados de alma. Por ela também ficam em 

suspensão a vinda daquilo que seria a causa e a culminância dela. Narra o que se passa no 

entremeio: a acentuada reverberação de efeitos numa relação concessiva. Presentifica o 

acontecimento, de maneira que o leitor sinta que não é mero discurso sobre algo que se 

passou. Com efeito, a ambiência de O jantar que denominamos expectativa asfixiante resulta 

da expressão exata da subjetividadena linguagem, que, plena de afetividade pelo tom 

patêmico (poderíamos dizer de um discurso apaixonado), depende da estrutura orgânica em 

justa medida do discurso. A parcimônia dos períodos pontuais, dos parágrafos concisos não é 

simples adequação  

Os homens não têm acesso direto à realidade, pois nossa relação com ela é sempre 

mediada pela linguagem. Isso quer dizer que o real se apresenta para nós semioticamente, o 

que implica que nosso discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas com outros 

discursos, que semiotizam o mundo. 

Nesse sentido, no conto O jantar é possível identificar certos procedimentos que, na 

escrita, no jogo das palavras e expressões, estreitam os laços do discurso literário com o 

cinematográfico. Observamos ainda o papel fundamental da instalação de um ponto de vista, 

que aspectualiza a dimensão espaço-temporal, que confere à palavra-imagem movimento, 

direcionando o olhar do leitor, ou seja, mostrando-lhe aquilo que ele “precisa” ver. Por fim, 

pensando a confluência dos elementos, reconhecemos o engendramento de um ritmo 

psicossomático, revelador de oscilações tensivas, que oferece ao leitor a possibilidade de 

inscrição do corpo em sua ambiência na experiência estética do ato de leitura.  

Se no poema se podem medir os versos e dizer que a medida e a regularidade dos 

intervalos entre tônicas e átonas lhe conferem ritmo; na prosa isso não se pode dizer. A prosa, 

diferentemente, não permite a lógica do metro. Na modulação dos afetos por meio de cortes 

bruscos, reviravoltas, sintaxe movediça, entrelaçamentos, o ritmo aparece como aquilo que se 

vai configurando de permeio, não se fixa sua forma específica, portanto não pode ser 

mensurado. Está entre o dito e o não dito, entre o som e o silêncio, congelando (por meio de 

um recorte temporal duma forma resultante da “disposição particular do caráter ou do 

humor”) no interior de si mesmo o tempo que é o da simultaneidade dos atributos somáticos e 

psíquicos: há uma rima não de palavras com terminações semelhantes ou iguais, mas sim de 

conteúdo. Uma harmonia entre pensamento e gesto. Há “gesto de pensamento.” 

Temos o ponto de vista de um (actante-observador) narrador em primeira pessoa que 

nos dispõe o processo. Ora interrompe a narrativa, a sucessão de ações, para descrever “o 

estar de cada coisa”. Ao fazer isso, marca pela brevidade das frases a “singularidade” e a 
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pontualidade dos gestos/ações, das características físicas, dos estados de alma, com o recurso 

do exagero. Exacerbação reiterada ao longo do conto, como figura da intensidade das 

sensações. Quando não, intercala ou harmoniza (dispõe simultaneamente) ações de atores 

discursivos distintos (dele próprio e do homem observado), promovendo interrupções ou 

concomitância/sobreposição na narratividade. Tais mecanismos geram efeitos de sentido de 

uma experiência simulada do ritmo no texto enunciado, resultante da estratégia discursiva e 

da aspectualização. 

O ritmo em O jantar se configura, se instala entre a incoatividade do primeiro 

movimento, “Ele entrou tarde no restaurante”, a duratividade do tempo do jantar, período em 

que são mais fortemente marcadas as oscilações tensivas, as modulações afetivas e o jogo 

entre as dimensões pragmática, cognitiva e passional, até o momento terminativo não acabado 

“Ele terminou.” Porque tudo isso parece transbordar durante a sobremesa, que também faz 

parte do jantar, e após, quando finalmente (ele) “Atravessa o aspecto luminoso do salão, 

desaparece.” As orações justapostas na coordenação marcam o valor acentual de cada ação.  

Há momentosduma alternância em que a copresença conclama o “nós”: o “eu” e o 

“ele” no “aqui/agora”; o “eu” torna-se o “ele” pelo que sente do outro mais do que o outro: 

“No momento em que eu levava o garfo à boca, olhei-o... Continuei comendo e olhando.” O 

ele/lá/então: “Ele entrou tarde no restaurante... Ei-lo de olhos fechados mastigando pão... E 

começava a cortá-lo com um movimento inútil de vigor de todo o corpo.” Os espaços (aí, lá, 

alhures) ocupados pelos demais sujeitos, o ancião, a mulher magra, o garçom são ordenados a 

partir do aqui, ponto em que o observador está. Dessa espacialização, nos interessa mais é o ir 

e vir, os fluxos e refluxos de toda a proxêmica. A disposição não apenas dos actantes no 

espaço, mas também da conformação que ganham os movimentos, a direção dos gestos, o 

vigor, fragilidade e certa brusquidão desses movimentos e gestos que se alternam em 

condensação“Mas eis que o velho se imobiliza de novo como se tivesse o peito contraído e 

barrado... Ele espera” e expansão do corpo “Até que a fome parece assaltá-lo e ele recomeça a 

mastigar com apetite, de sobrancelhas franzidas”, ou poderíamos dizer descontinuidade e 

continuidade, pois ela parece encerrar a narratividade. Precisamente, todo o percurso do 

ancião, do querer ao poder estar em conjunção com a vida normal cotidiana, é atravessado 

pela condição passional na modalidade do ser: fazer aquela refeição até o fim é (figura) um 

ato de (um tema) superação. Daí resulta a modulação do actante-observador. 

O sujeito cognitivo (e também simulacro do sujeito da enunciação) – “que observa e 

decompõe esse fazer (do outro), transformando-o em processo” –, vai cambiar entre a 

dimensão pragmática de seu próprio fazer, jantar em um restaurante, e a dimensão patêmica 
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dos momentos de suspensão do seu agir, por vezes de sua capacidade de discernimento, posto 

em crise de uma expectativa em relação ao outro sujeito, o ancião:  

Parei em guarda... A voz eu esperava dele... eu é que já comia 
devagar, um pouco nauseado sem saber por quê, participando também 
não sei de quê... em uma brutalidade que me enleva... Abandono com 
certa decisão o garfo no prato, eu próprio com um aperto insuportável 
na garganta, furioso, quebrado em submissão... Inclino-me sobre a 
carne perdido... Eu anotava tudo já sem discriminar...Eu esperava, o 
garçom esperava, ambos nos inclinávamos suspensos...Diz com a 
mímica o mais que pode, e eu, eu não compreendo... Estou tomado 
pelo êxtase arfante da náusea. Tudo me parece grande e perigoso 
(Lispector, 2009, p. 77-79). 

 

O narrador não é afetado pelo ritmo do outro, mas pelo que se produz a partir da 

sintagmática dos gestos, e se encontra com (ou vai de encontro ao) o que ele espera, em uma 

relação conversa em que paulatinamente são ressemantizados os movimentos alheios 

realizados com o empenho de todo o corpo de mastigar, de levar cada garfada à boca, 

abocanhar a comida, tomar um gole de vinho e saboreá-lo na boca. 

Retomando Octavio Paz na nossa epígrafe “O ritmo não é som isolado, nem mera 

significação, nem prazer muscular; é tudo isso junto, em uma unidade indissolúvel.”, espírito 

e matéria, Duração. Ritmo é diferença e está no entremeio, entre duas heterogeneidades. 

Ritmo é afeto/afecção e produz transformação, mudança da proprioceptividade.  

Vemos que muitos traços confluem para gerar aquilo que denominamos ritmo. No 

nosso entendimento, a estrutura do ritmo constitui-se, em tese, da forma (movediça ou 

configuração), da ordem (disposição e contato) da posição (reviravolta, mudança de posição) 

do movimento dos elementos que, postos em relação, tanto no plano da expressão, quanto no 

do conteúdo, contribuem para gerar um instante de sincretização dos estados de coisa e de 

alma, neutralização das funções sintáxicas que discernem sujeito e objeto, num instante de 

estético.  O ato de criação em Clarice consiste em transformar o prosaico em afeto, aquilo que 

se conta em experiência viva. Em resumo, tornar presente o acontecimento mesmo. 

O estilo de Clarice escapole. Ela faz de seus leitores cúmplices da narrativa. Mais do 

que simplesmente ler e interpretar ou interagir “de fora” com o seu texto, os leitores são 

conjurados a estar dentro dele e a vivenciar sua narrativa. É preciso, como diz Zumthor: 

atravessar as palavras; mas que as palavras resistem, elas têm uma 
espessura, sua existência densa exige, para que elas sejam 
compreendidas, uma intervenção corporal, sob a forma de uma 
operação vocal: seja aquela da voz percebida, pronunciada e ouvida 
ou de uma voz inaudível, de uma articulação interiorizada.”, e ser ao 
mesmo tempo atravessado (ZUMTHOR, 2007, p. 77).  
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O texto não é sobre algo. Se teoricamente o tu é uma projeção do leitor, em O jantar 

toda narrativa, ao passo que se apresenta para esse tu, também se constrói com sua 

cumplicidade, a do leitor.  Repito: Mais do que simplesmente ler e interpretar ou interagir “de 

fora” com o texto, os leitores são atraídos para dentro dele para aí vivenciar a narratividade. A 

projeção do tu (do leitor) é tão bem construída ficcionalmente que cada leitor pode, assim, “se 

ajustar à sua infinita maleabilidade.” A experiência da leitura recupera, corporalmente, a tensa 

respiração própria do texto. Embora a textualização do conto seja claramente marcada 

predominantemente por períodos curtos, orações coordenadas justapostas, isoladas por 

vírgulas, pausas, intervalos que são da ordem dos aspectos linguísticos da textualidade, não da 

narrativa. Pode- se dizer que a narrativa se constrói como um continuum narrativo sem 

digressões, interrupções, pausas, remansos, intervalos, escapatória da narrativa, protelação, 

retardamento do tempo, desnecessários. “Clarice tece um texto que se move. A escrita de 

Clarice é isso: Puro tempo. Fluxo”22. Blocos de sensações movediços, que não se deixam 

aprisionar conceitualmente, mas se deixam entrever por seus traços. Em parte produtos dos 

recursos expressivos da linguagem verbal, da colocação no texto das relações entre elementos 

constituintes do plano da expressão, em parte no plano do conteúdo pelas alternâncias de 

disposições afetivas, da colocação em discurso das categorias de pessoa, tempo e espaço, da 

duratividade preenchida por um processo asfixiante, dada a ordem, posição e/ou forma 

assumida. O leitor é exposto àquilo que ele é também cúmplice, produtor. 

Sabemos que enunciador e enunciatário são imagens que os textos nos dão do autor e 

do leitor, e não autor e leitor reais. Sabemos também que por debreagem enunciativa o eu e tu 

instalados no texto são simulacro do enunciador e do enunciatário, que participam da relação 

vital no conto: “o corpo é ao mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o 

referente do discurso”: no entremeio aparece o ritmo.O jantar é singularidade, produção de 

afetos, de sensações. Atuam sobre o leitor, ao mesmo tempo, forças centrípetas e centrífugas 

postas no texto, que o expõem aos sentimentos de atração e repulsa, colocando-o em uma 

“disposição afetiva” inquietante, no mínimo, cambiando-lhe o humor, alterando seu próprio 

ritmo: eis a criação.  

                                                           
22 Essas ideias são fruto das reflexões do professor Adalberto Müller, a que tivemos acesso por uma de nossas 
conversas informais. 
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3 Ritmo e aspectualidade entoativa 

 

As canções nos permitem refletir sobre os seus topoi de escuta e percepção, como 

ponto de partida para questões específicas, dentre as quais se situam a performance e a 

recepção, o ritmo e os afetos, por exemplo. Ouvir canções é uma atividade que envolve nosso 

estado de alma, mexe com o nosso humor, modula nossos afetos, nos relaxa, nos tensiona, nos 

faz dançar ou ficar quietos e introspectivos. Nesse sentido, levantamos algumas questões 

sobre as instâncias de enunciação e as perspectivas da relação entre as canções e quem as 

ouve. Que expectativas o sujeito ouvinte pode ter ou adquirir em interação com as versões em 

questão? Qual é a ordem de sua relação com as dimensões rítmicas, aspectuais? A que tipos 

de disposições afetivas esse sujeito é exposto conforme a dicção assumida em cada 

interpretação? Como o corpo percebe e concebe a relação espaço-temporal? Por isso, 

comparamos duas interpretações da canção Vapor Barato, apresentadas por Gal Costa, 

pretendendo descrever certos procedimentos investidos nelas que propõem diferentes efeitos 

de sentido e modos de inscrição na experiência estética. 

Há diversas perspectivas de abordagem da canção ou música popular. Aqui fizemos 

um recorte que será contemplado conforme a Semiótica da canção. Segundo o modelo de 

análise das canções proposto por Luiz Tatit, as composições de canções possuem um projeto 

de conciliação, principalmente, de melodia e letra, denominado Projeto Enunciativo. Esse 

projeto se desdobra em Projeto Narrativo e Projeto Entoativo. Este diz respeito aos 

parâmetros musicais empregados na melodia que conduz o canto; aquele concerne aos valores 

poéticos e/ou estilísticos da letra, ou seja, do texto verbal que é cantado. Portanto, 

compreende-se a canção como um texto sincrético: aquele que reúne linguagens distintas para 

formar um todo de sentido. 

Cabe ressaltar que a definição de canção como junção de melodia e letra está em 

conformidade com o princípio hjelmsleviano da simplicidade, do qual derivam os princípios 

da economia e da redução. Assim, quer-se satisfazer à simplificação máxima da descrição do 

objeto, isto é, de seus elementos categoriais mínimos. Essa construção representativa, que 

reproduz o objeto pela redução a componentes mínimos invariantes, regulares e reiterados, 

produz um mapa (uma triagem, um ponto de vista) do objeto. 

Nisso não há problema algum quanto a inconsistência ou inadequação teórica, diante 

daquilo que se produz em termos de canção em geral, hoje. Melodia e letra expressam o 

vínculo entre corpo, voz, performance e recepção. O mesmo jogo entre enunciador e 

enunciatário se processa na articulação de performance e recepção, esta própria vista como 
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parte daquela. A voz, ao mesmo tempo meio e instrumento, pode prescindir de qualquer 

acompanhamento instrumental, pois basta por si mesma. O gesto vocal é considerado o fator 

determinante, portanto, para produção de canções e seus efeitos sentidos pelos ouvintes, 

porquanto nele a melodia e a letra formam um amálgama. 

No instante da realização do projeto enunciativo na performance vocal, aliada à 

performance dos músicos ou não, os intérpretes fazem passar da virtualidade à atualidadeos 

valores inscritos pelos compositores nas peças, e são os que mais contribuem “para 

determinar as realizações auditivas, corporais, afetivas do auditório, a natureza e a intensidade 

de seu prazer”. Se “a performance realiza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, da 

virtualidade à atualidade”(ZUMTHOR, 2007, p.31) é porque emerge de contextos específicos, 

mas também entra na ordem do sobrevir, pois retoma, repete, reitera, põe em circulação 

novamente, porém sem ser tautológica, pois modifica, marca, transforma aquilo que já está 

posto. 

As circunstâncias nas quais se “recupera” a enunciação midiatizada das canções por 

meio da reprodução técnica influenciam a audição, queremos dizer, os efeitos de sentido. Tais 

efeitos nem sempre se dão pela intelecção das proposições das letras. Às vezes aquilo que a 

letra diz faz pouca ou nenhuma diferença para quem ouve uma canção. Nesses casos, tem 

mais pertinência pensar naquilo que a canção nos faz sentir, ou em como sentimos seus 

efeitos. 

O modelo de análise da Semiótica da canção, do professor e cancionista Luiz Tatit, 

toma as dicções entoativas como critérios de análise dos procedimentos discursivos de 

compatibilidade entre melodia e letra. Elas consistem em três classificações abrangentes, a 

saber, figurativização enunciativa (cujos mecanismos marcam a presença de inflexões da fala 

no canto), a passionalização (marcada por uma entoação que expande a melodia pelo campo 

da tessitura, geralmente, através da maior distância entre os intervalos, associada a um 

andamento mais lento) e tematização (que é justamente o contrário da passionalização, pois 

preserva maior proximidade entre as notas, valoriza o andamento mais ou menos rápido e a 

reiteração de motivos melódicos). Conforme a dicção adotada pelo intérprete, à canção é 

conferido um aspecto, que se mostrará ao ouvinte. 

O aspecto em sentido etimológico, do latim aspectus, diz respeito à parte, ao modo 

e/ou estado exterior das coisas, àquilo que se vê, à aparência. Partimos da ideia de que as 

dicções se relacionam tanto com o “manejamento” das qualidades materiais quanto das 

simbólicas da voz. Porquanto nos propomos pensar a percepção, ou os possíveis efeitos 
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captados por um enunciatário ouvinte (e não leitor da canção), há certamente um 

deslocamento de perspectiva, no qual vemos implicadas tais qualidades. 

Chamamos de aspectualidadeentoativaa maneira como a voz se “mostra” na canção 

e sugere determinados engajamentos, sintoniza certa disposição do afeto ou do humor, funda 

um ponto de escuta, em suma, modula estados de coisa e de alma. Já dissemos antes que a 

Semiótica canônica entende que o ritmo está atrelado à temporalidade e à aspectualidade do 

tempo verbal, que a aspectualidade, a seu turno, é relacionada a categorias como continuidade 

e descontinuidade, pontualidade e duratividade, por exemplo. Também dissemos que na 

vertente Tensiva da teoria o ritmo pode ser entendido principalmente como a regência da 

tonicidade sobre a temporalidade, mas que nos interessa mais pensá-lo “como instância de 

conversão e sincronização das diferentes ordens sensoriais” (ZILBERBERG, 2011a, p. 112). 

Com isso demonstramos que a questão é mais complexa. 

Nosso desejo agora é atentar para o fato de estarmos o tempo todo, todos os dias, 

experimentando as relações entre estados de alma e estados de coisa. Basta pensarmos em 

nossa própria experiência particular, em que nosso ânimo afeta o trato cotidiano com as outras 

pessoas e demais coisas do mundo. Da mesma maneira que, na direção oposta, o 

relacionamento ordinário com outros sujeitos e coisas do mundo pode afetar nossa disposição 

anímica.  

Reconhecemos, mais uma vez, o poder de investigação da tensividade nas direções 

tensivas, ascendência e descendência, pois nos permitem observar as oscilações tensivas em 

termos mais elementares. Bem como a complexidade das relações de diferenças de natureza 

dos dados da experiência, não em termos de diferenças de grau de intensidade, mas como 

graus da diferença, por meio das operações de aumento e diminuição. Como, por exemplo, 

nas situações exemplificadas quando falamos das noções de Fratura e Escapatórias.  

Tentaremos demonstrar a ligação do ritmo com a aspectualidade, da maneira como a 

pensamos no trato dos afetos, o que implica pensar, em síntese, performance e recepção. 

Tomamos como ponto de partida, por isso, a ideia de aspectualidade entoativa, isto é, uma 

aproximação da experiência qualitativa e singular de ouvir canções. Faremos isso tomando o 

modo como Zilberberg teoriza o sujeito da sensação/percepção. Nesse sentido, nos valemos 

das considerações traçadas nesta pesquisa a respeitoda presença e davariabilidade da sensação 

captada pelo sujeito na experiência do mundo, em termos da tensividade fórica.  
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A letra da canção 
 
Vapor barato 
Jards Macalé /Waly Salomão 
 
Oh, sim, eu estou tão cansado 
Mas não pra dizer 
Que eu não acredito mais em você 
Com minhas calças vermelhas 
Meu casaco de general 
Cheio de anéis 
Vou descendo por todas as ruas 
E vou tomar aquele velho navio 
Eu não preciso de muito dinheiro 
(Graças a Deus) 
E não me importa, honey 
Oh, minha honey baby 
Baby, honey baby 
Oh, minha honey baby 
Baby, honey baby 
Oh, sim, eu estou tão cansado 
Mas não pra dizer 
Que eu tô indo embora 
Talvez eu volte 
Um dia eu volto (quem sabe) 
Mas eu quero esquecê-la (eu preciso) 
Ah, minha grande 
Ah, minha pequena 
Ah, minha grande obsessão 
Oh, minha honey baby 
Baby, honey baby 
Oh, minha honey baby 
Baby, honey baby 
 
Ficha Técnica do Álbum Fa-Tal: 
Direção geral: Waly Salomão 

Direção de produção e estúdio: Roberto Menescal 
Técnico de gravação: Jorge Karan (gravação ao vivo) 
Assistente de produção: Paulo Lima 

Arranjos: Lanny 

Capa: Luciano Figueiredo e Oscar Ramos 

Foto: Edison Santos e Ivan Cardoso 

 

"-Fa-tal-": título extraído do poema homônimo, incluído no livro "Me segura que eu vou dar um troço" de Waly 
Salomão 

 

Para cada uma das duas interpretações (a primeira23 é a gravação da performance ao 

vivo, do show e álbum Fa-Tal Gal a todo vapor, de 1971; a segunda, uma versão que parece 

ter sido gravada em 1971, mas que consta do álbum Gal Costa Divina, Maravilhosa, de 

2010), a cantora Gal Gosta assume modos diferentes de enunciação textual, melódica, rítmica, 

                                                           

23 Essa interpretação pode ser acessada por este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VkT_qOyYmg. A segunda versão está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXvEsaDK3ZI. 
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com distintos parâmetros de timbre, dinâmica, emissão vocal, o que contribui para a produção 

de efeitos rítmicos e aspectuais dessemelhantes. 

Os diagramas abaixo mostram o registro melódico-entoativo da integra da primeira 

versão e de parte da segunda. Vê-se que, nas estrofes, a emissão das notas preserva os graus 

conjuntos e a reiteração de temas melódicos, explora as regiões mais baixas (graves) do 

campo da tessitura melódica; no refrão, a melodia se expande pelas regiões mais altas 

(agudas) e apresenta pequenos saltos entre os intervalos. Os valores distintivos agregados 

ocorrem por conta da mudança do tom que modula as alturas, da duração, do andamento, dos 

arranjos diferentes de uma versão para outra.  

Veremos adiante uma pequena amostragem da linha melódica das versões por meio 

de diagramas. Em verdade, cada diagrama mostra duas frases melódicas referentes à primeira 

estrofe da letra. Apenas a última figura que mostraremos abaixo concerne à segunda versão. 

Nela, mostramos apenas as frases melódicas que antecedem o refrão e o refrão mesmo, para 

uma comparação das interpretações. Não há uma variação expressiva no desenho do contorno 

melódico, mas a duração das notas, o timbre e sobretudo a dinâmica se alteram de uma 

performance vocal para outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh   sim          estou                         mas não                                    acredito mais                 cê 

 

                                  tão        sado                        di                                                 em  
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Fig. 1. Diagrama 1- Tessitura melódica 1ª. Versão 
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Fig. 2. Diagrama 2- Tessitura melódica 1ª. Versão 
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Fig. 3. Diagrama 3- Tessitura melódica 1ª. Versão 
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Fig. 4. Diagrama 4- Tessitura melódica 1ª. Versão 
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Fig. 5. Diagrama 5- Parte 1 do refrão 1ª. Versão, cantado pela primeira vez 
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Fig. 6. Diagrama 6- Parte 2 do 
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refrão, e) a exacerbação da dinâmica e das alturas e a exacerbação dos vocalizes ao final da 

canção.  

Os valores tensivos e fóricos selecionados constituem uma parada da continuidade 

nos estados de coisa, fazem perdurar a disjunção de expectativa entre sujeito e objeto, daí a 

necessidade deste sujeito introspectivo, modalizado pelo ser, dever e querer, que busca estar 

em conjunção primeiramente consigo mesmo. Revela-se o estado de alma do sujeito da 

narrativa que, em sua introspecção, sofre com a cisão necessária. Por esses elementos 

identificamos o predomínio da passionalização de expressão. Em articulação com a letra, 

essas características reforçam o conteúdo de desilusão, rejeição de todo um sistema de coisas 

e descrença do eu instalado no texto. O gesto vocal predominante acentua a expressividade 

lírico-passional, transmitindo para os ouvintes todo esse “sentimento do mundo”, condensado 

no eu lírico.   

Essa interpretação do álbum Fa-talGal a todo vapor possui um ritmo que estimula 

mais a ativação dos impulsos psíquicos do que somáticos de quem a ouve. Ou melhor, a 

materialidade sonora da canção sugere um modo de inscrição do corpo do ouvinte. Ela põe 

em sintonia com o seu ritmo as frequências cerebrais dele: modula-lhe o humor, a disposição 

afetiva.  

Significa dizer que a versão em questão atualiza e realiza determinados valores do 

projeto enunciativo da canção que (co)movem o enunciatário por uma forma específica de 

introjeção. A aspectualização pela atonia e lentidão proporciona a imersão do corpo no seu 

universo introspectivo, na sua ambiência que denominamos melancolia angustiante. A 

performance indica a atmosfera sentida pelo “aboiado” dos vocalises iniciais e a satura pelo 

caráter paroxístico das alturas das notas no refrão.  

Assim apresentada, a canção revela uma tensão entre o ser e o fazer, que se vai 

intensificando pouco a pouco até atingir seu ponto máximo no lamentoso refrão. Por um lado, 

a letra expressa um sujeito decidido a ir embora, apesar do cansaço. Por outro, o 

recrudescimento da lentidão e da duração no plano da expressão parece procrastinar mais e 

mais a efetivação da ação do sujeito. Como se esquivar-se da temeridade do ato precipitado 

pelo vagar com que pondera fosse mais acertado do que a rapidez da resolução em ir embora. 

Daí a ambivalência de perambular em “vou descendo por todas as ruas”, da morosidade em 

“eu estou tão cansado”, “vou descendo”, da aporia em “talvez eu volte/ um dia eu volto (quem 

sabe)”. 

Inversamente, a segunda versão apresenta valores aspectuais que se relacionam mais 

com os “padrões de pulsação somáticos” dos ouvintes. Citemos alguns elementos: a) o 
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andamento rápido, b) a aceleração e o adiantamento da sucessão das notas, c) a diminuição da 

duração delas nas frases melódicas e entre as frases em progressão, c) a forte presença da 

sucessividade cronológica, assentada na saliência dos ataques, na celeridade das acentuações e 

na velocidade do pulso, d) a valorização dos valores descontínuos de concentração da 

tensividade, e) a perda, em parte, da força da voz que conduz a melodia, ao dividir espaço 

com o arranjo instrumental, principalmente com os solos e riffs de guitarra. Tudo isso põe em 

cena um sujeito do ímpeto da ação, modalizado pelo fazer, pela necessidade de agir 

rapidamente.  

Como tudo é orientado pela rapidez, produz-se a sensação de que não há tempo para 

pensar as dramatizações no itinerário narrativo, o sentimento de falta ou desejo é suplantado 

pelo súbito da resposta do sujeito. A escolha do gênero rock coaduna com os valoresinscritos 

no projeto enunciativo da canção, mas que não foram explicitados na primeira versão. 

Em meio ao clima asfixiante que pairava nos ares de 1970, as interpretações da Gal 

para Vapor barato apresentam-se como se fossem as possíveis respostas (estar entre o ser e o 

fazer). A ambiência ora produzida na segunda interpretação escolhe o fazer, o agir, a utopia 

libertadora concretizada na resolução do “ir embora” – movimento de abertura, de saída. Dito 

de outro modo, a nova maneira de dizer adotada faz passar da virtualidade à atualidade 

valores aspectuais velados no projeto enunciativo da canção, realizados pelo procedimento da 

tematização de expressão, cuja característica pela coincidência da repetição de temas 

melódicos recorrentes com  um certo elogio do objeto expresso na letra da canção, acrescida 

da modalidade do fazer. 

 Conforme essa segunda dicção assumida, há uma forte inscrição do corpo, pois há 

maior: 

valorização das células rítmicas como portadoras de pulsação e estímulos 
somáticos. Quanto mais dinâmico o andamento dessas células, mais sintonia 
adquire com relação aos movimentos regulares do nosso corpo (batimento 
cardíaco e inspiração/expiração, por ex.) (TATIT, 2010, p. 121). 

 
Em ambos os casos, os estímulos (psíquicos ou somáticos) são traduzidos ou 

codificados em impulsos nervosos e transmitidos aos hemisférios onde são processados, 

resultando na percepção consciente. Nossa percepção é relativa – variável de um indivíduo a 

outro – e nela estão implicados fatores como a memória e a atenção. O sistema nervoso para 

processar os estímulos recebidos utiliza-se da experiência prévia ou simultânea comparando 

dados da memória de longo ou curto prazo, estas mais sensório-motoras, promovendo 

reconhecimentos, ajustamentos com o som e o ambiente. 
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A memória tem um papel importante, porque a) em parte nos dá a sensação de que 

alguma coisa do que ouvimos já tínhamos ouvido antes, porquanto dá forma/atualiza 

potencialidades do imaginário social/coletivo ou individual, que se comportam como memória 

expansiva dos usos; b) em parte porque o dispositivo afetivo dos fluxos rítmicos que emanam 

das canções, e nelas tomam forma, tem a propriedade de nos inscrever o corpo no espaço de 

sua fruição, de nos por em afinação com sua ambiência, seu clima.  

Da distinção entre ouvir e escutar proposta por Barthes (1990) não gostaríamos de 

ignorar “o exercício de uma função de inteligência” que o autor investe na escuta, contudo, 

nossa posição está no ponto em que ouvir e escutar se tensionam. A canção envolve e toca 

nosso corpo, nos convida a vivenciar seus efeitos percebidos em forma de oscilações tensivas 

e fóricas. Isso consiste em uma experiência estética capaz de nos fazer sair do tempo e do 

espaço “domésticos”, de nos jogar em outra ambiência espaçotemporal, que ela cria ou 

alimenta. 

Estar nesse ponto de tensão diz respeito a um ponto de escuta em que os impulsos 

nervosos reverberam não o poder de decodificação, de interpretação, de reconhecimento, 

senão o desejo de fruição, de prazer. Nesse sentido, seria estar no lugar em que “o que é 

escutado (...) não é a vinda de um significado, objeto de um reconhecimento ou de uma 

decifração, é a própria dispersão, a cintilação dos significantes, incessantemente introduzidos 

na corrida de uma escuta que produz incessantemente novos significantes” (BARTHES, 1990, 

p. 228). Portanto, é necessário estar-se sempre e exclusivamente na clave da apreensão 

cognitiva.  

Por outro viés, o princípio de pensar o corpo da canção tem como ponto de partida 

um reconhecimento de que a materialidade se estende à componente musical (ritmo, harmonia 

e melodia, e todo aparato técnico/tecnológico), mas também aos elementos de melodia e 

prosódia, voz e corpo. Verter nossa atenção ao modo de dizer, sem nos desviarmos 

inteiramente do dito, acarreta atentarmos para o corpo da voz, entendida como mídia e 

extensão do corpo, no corpo da canção. 

A voz do intérprete, como objeto (ou significante) fantasmático, se mostraa fim de 

conseguir a adesão do ouvinte ao que está sendo cantado. Importa sobremaneira a condução 

da entoação, isto é, o impulso vital que imprime o movimento das frases verbais acopladas às 

melódicas, donde resulta “o estado sensível do canto” ou “as múltiplas situações emotivas e 

volitivas de quem fala” – na feliz síntese de Bosi (2000, p. 98-99).Dessa maneira, ressaltamos 

o valor do jogo com as dicções, queremos dizer, com as diferentes qualis entoativas 
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resultantes das formas de inflexão vocal, das curvas melódicas, presentes tanto na fala quanto 

no canto. O investimento nesses recursos contribui diretamente para que o ouvinte sinta: 

que o intérprete de uma canção disse tudo. Mais do que isso, que ele disse 
realmente durante todo o tempo de interpretação. Que ele não era um ator 
mas o sujeito real de todos os sentimentos, eufóricos ou disfóricos, 
transmitidos por sua emissão vocal. Quem ouve sabe que as emoções ou os 
conteúdos registrados naquela emissão foram criados num passado, no 
entanto, a presença física da voz sustenta a crença de que tudo está sendo 
fielmente reproduzido ou, melhor, passado a limpo durante a interpretação 
(TATIT, 2010, p. 90-91). 

 
A eficácia do canto está diretamente relacionada à performance vocal; não é o 

mesmo que estar presa à significação. À dicção escolhida são adicionadas qualidades 

materiais (propriedades tais como timbre, dinâmica, emissão, registro, por exemplo) e 

simbólicas (valores associados à voz, constituídos cultural, social e historicamente) 

(ZUMTHOR, 2005, p. 60-70). Os modos cristalizados de entoação ativam com mais 

efetividade o reconhecimento, por exemplo, dos estilos musicais, dos intérpretes, das 

emoções/sensações expressas na e pela voz, dos valores, de maneira que são ativados a 

memória e o imaginário dos ouvintes. Aquilo que se transmite por meio de efeitos de 

sensações reverberadas sobre o corpo do ouvinte depende, dentre outros fatores, desses dados 

objetivos, não apenas de mera subjetividade. As qualidades simbólicas se manifestam pelas 

materiais, que são passíveis de descrição e sistematização. Porém os efeitos de sentido se 

oferecem como promessa, pois estão sugeridos. Dito de outra maneira, a afecção é um 

complexo que depende do cruzamento das dimensões da tensividade, da intensidade com a 

extensidade, do subjetivo e do objetivo. 

Conforme aponta Maria Elisa Pompeu (em uma análise sobre a mesma canção que 

tomamos aqui como objeto, mas com objetivo um tanto distinto do nosso), na primeira versão 

há a presença de uma “timbragemescura”, que “já apresenta ao ouvinte o clima dedesencanto 

e lamento”, “o fechamento glótico não se mostra totalmente firme,transmitindo ao ouvinte a 

sensação de cansaço e frustração”, o uso de registros de frequências mais graves reforçando 

tais “sentimentos”, momentos em que “a intérprete não enfatiza os contornos melódicos 

inicialmente e apresenta um canto mais próximo da fala” e deslocamento rítmico da “melodia, 

em frases quase faladas”, reiterando a ideia de cansaço (POMPEU, 2016, p. 4-5). Esses 

elementos descritos apontam simultaneamente para as qualidades materiais e simbólicas. 

Podemos dizer, portanto a performance vocal aspectualiza tais sensações que se mostram ao 

ouvinte. 
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Na versão de estúdio, não há embargo na voz, com uma emissão potente, projetada 

com timbres claros, com agudos vibrantes e momentos em que a afirmação do fazer se 

expressa no grito. Os contornos melódicos são mais bem delineados e a celeridade com que 

são entoadas as frases imprime a sensação de continuidade, agilidade e leveza, embora a 

impetuosidade da emissão reforce o tom de estabelecimento de um ponto final na situação, ou 

seja, a determinação da atitude, o que harmoniza com o gênero musical escolhido para a 

execução, o rock. Essa voz que soa firme, decidida, sem hesitações, impulsiona uma agitação 

no corpo do ouvinte, pois a intensidade da emissão, a tonicidade do pulso e a aceleração do 

andamento impõem um ritmo que rege a percepção, ampliando a reverberação dos afetos 

revelados pela performance vocal. Não há distensão; antes um tensionamento gradual dos 

afetos até o ponto máximo dos harmônicos gritados do refrão, provocando ruídos 

desconcertantes. 

Quando comumente se diz que uma música é alegre ou triste, está-se, na verdade, 

tentando descrever que tipos de percepção afetiva o ritmo melódico imprime. Conforme 

afirma Wisnik (1989, p. 28-29), “o ritmo está na base de todas as percepções, pontuadas 

sempre por um ataque, um modo de entrada e saída, um fluxo de tensão/distensão, de carga e 

descarga”; no entanto, a música é uma linguagem não referencial, ou seja, ela não aponta para 

uma coisa do mundo. O autor reitera, na clave do pensamento freudiano, que a música “não 

tem a capacidade de provocar medo, mas sim a de provocar angústia, ligada, segundo Freud, a 

um estado de expectação indeterminada, que se dá na ausência do objeto”. Noutras palavras, a 

teleologia dos sons na música, marca nela a impossibilidade de se definir objetivamente o seu 

objeto “invisível e impalpável”. Nesse contexto é que se torna relevante pensar nos “sentidos 

culturais do som”. Por exemplo, a associação dos sons mais graves à cor escura, ao terreno, ao 

profano, à lentidão, “ao peso da matéria, com os objetos mais presos à terra pela lei da 

gravidade”; ou ligar os sons mais agudos à clareza, à leveza, à ligeireza, ao espiritual, ao 

divino, ao sagrado, etc., tudo isso se configura como valorações socioculturais e históricas, 

ora universais, ora cambiantes de uma para outro grupo social. Em suma, essas taxonomias 

conotativas participam de uma estrutura de recorrências associativas ritualizada pelo uso (para 

tomar emprestadas as palavras de Wisnik, mas em outro aspecto), que é mais ou menos 

reconhecida quando se ouve uma canção. 

Mais acima afirmamos que as performances de uma canção têm o poder de fazer 

passar algo que eu reconheço da virtualidade à atualidade. Também mencionamos o poder 

que a sonoridade de uma canção possui de nos mobilizar estímulos psíquicos e somáticos. 

Quando se ouve uma e outra das versões comentadas neste breve estudo, está-se submetido à 
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contingência das possibilidades dos efeitos de sentidos, associados a uma dimensão simbólica 

que habita nosso imaginário. Portanto, o ritmo marcado na aspectualidade entoativa manifesta 

a possibilidade de as canções “detonarem diferentes disposições afetivas: sensuais, bélicas, 

contemplativas, eufóricas”, disfóricas, tensas ou distensas, que modulam o estado de alma 

daquele que as ouve (WISNIK, 1989, p. 75). 

Na interação do ouvinte com a canção, não só as condições específicas, mas também 

os contextos culturais e históricos bem delineados estariam implicados numa valoração dos 

afetos. De tais contextos emerge certa coerção dos regimes de sensibilização e moralização, 

enquanto variáveis culturais e históricas que submetem as paixões a taxionomias conotativas, 

que, por sua vez, procedem dos usos. Se positivas ou negativas, boas ou más, isso também 

depende da relativização do caráter eminentemente subjetivo e individual das paixões 

(Bertrand, 2003, p. 373). 

Podemos pensar, a partir da comparação entre as duas versões, em fechamentos e 

aberturas, ou entre movimento concêntrico e movimento excêntrico. A voz mais baixa, quase 

sussurrada, estabilizada no alongamento da duração das notas concentra, pelos estímulos 

psíquicos que estimula, o elã (entendido não apenas em termos de lentidão ou rapidez, o que 

estaria mais atrelado ao movimento) na interioridade de um corpo que o suporta. Mesmo 

quando a dinâmica aumenta e há maior exploração das regiões agudas, prevalece o canto 

aboiado do refrão: um grito reflexivo, duplamente, adornado de vocalises e melismas “de uma 

dor intensa”, dilacerantes. Essas características permitem dizer da versão do Gal Fatal... o 

fechamento do ser “para dentro de si”. Em contrapartida, o predomínio da dicção tematizante 

da versão do Gal Divina, maravilhosa modula a volição, na verdade o afeto empurra a 

volição, convive com tensões passionalizantes. O movimento “para fora de si” – 

parafraseando um conhecido aforismo de Millôr Fernandes – faz ver melhor o que se tem 

dentro! Há aberturas em direção a si mesmo, ao menos na passagem da voz quase embargada 

pela emoção à voz impetuosa e performativa que opera um ato perlocucionário, trânsito da 

ideia a sua execução e consequência, mas também para o desconhecido, o contingente, o sair 

errante. 

A experiência do gesto de ouvir canções não ocorre em todos os ouvintes da mesma 

forma, ou sempre de maneira igual para o mesmo ouvinte. Haverá, certamente, variação de 

intensidade aflorando-lhes os estados de alma. Daí a sensação variável em cada ouvinte. Uma 

tomada de posição, um ponto de escuta determinará uma intenção e intensão da escuta, o 

maior ou menor grau de atenção àquilo que se escuta, bem como mostrará certa predisposição 

do ouvinte. Com efeito, a decisão de tomar esta ou aquela canção para ouvir, neste ou naquele 
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momento e lugar tem um destinador, que em última instância pode ser designado por um 

termo guarda-chuva como pré-disposição afetiva. Através dos apontamentos feitos das 

versões de Vapor barato, procuramos demonstrar objetivamente as propriedades que 

conferem um raio de abrangência extensiva significativo, capaz de tocar, afetar grande parte 

de seus ouvintes. Nossa intenção foi observar em que medida as dicções configuram relações 

sensíveis da matéria e podem produzir uma presença, engendrar atmosferas/ambiências nas 

quais imergem os ouvintes, para sugerir um instante de beleza e gozo, escapatórias ou 

rupturas; ainda que tal experiência seja irreproduzível. 

Privilegiamos uma abordagem da canção que procurou apontar um vínculo do ritmo 

com o afeto tendo na interrelação da melodia, letra e performance vocal. Não ignoramos que a 

mesma relação poderia ser contemplada exclusivamente pelo exame da letra, ou da 

componente musical, ou que ainda poderíamos além do ponto de vista das dicções incorporar 

um detalhamento analítico da letra. Entendemos, no entanto, que é pela dicção que o projeto 

enunciativo se fecha, se abre, se transforma, sendo capaz de arquitetar outros efeitos de 

sentidos. 

Por um lado, falamos das diferenças (intensivas) de natureza dos dados da 

experiência de tais afecções; por outro pensamos em qualificações subjetivas dos afetos, das 

sensações pela análise dos procedimentos discursivos das versões e seu alcance extensivo. 

Contudo, não houve de nossa parte o propósito de precisar, categorizar, ou mesmo prescrever, 

cartesianamente uma dada experiência ou limitá-la a determinação de uma “prática-ritual”. 

Ao menos pudemos nos deixar levar pela sensibilidade e refletir sobre os efeitos deslizantes 

que a experiência de ouvir canções ora pode nos oferecer. 

  



138 
 

  

 

Dobra final 

 

Esta tese se construiu sobre muitas dobras e consiste, ela mesma, em mais uma dobra, 

dobradura. Daquilo que, de nossa apetição nesta dobra, foi possível ver e daquilo que não o 

foi, esperamos novos agenciamentos sobre o tema desdobrado, redobrado. Aliás, é preciso 

reverberar: “a noção de ‘ritmo’ é das que interessam a uma ampla porção das atividades 

humanas” (BENVENISTE,2005, p. 361), razão pela qual é impossível esgotá-la. Pois, tecido 

no ato de criação, que dinamiza os sistemas em processos vívidos, na poesia que vem do 

poema, do conto, da canção... o ritmo – fenômeno percebido, sentido, pensado – não cessa de 

nos desafiar a tracejar aclaramentos hipotéticos que nossas intuições teóricas nos permitem 

acerca dos sedutores “jogos sutis do limite” nas fissuras, no entreaberto. 

Onde deveriam entrar as considerações finais, as últimas palavras, a conclusão, 

aparece uma redobra final, porque sugere fechamentos e aberturas promissivas. Da 

observação de outras tantas dobras nos veio o veio do desejo do ritmo. Seguindo os sulcos 

deixados, como que caminhos no meio de poder fazer e poder não fazer, aquiescemos a esta 

última modalidade. Apesar disso, as marcas nas quais nos inscrevemos e às quais nos filiamos 

subsistem, pois é preciso saltar de algum chão e nele deixar alguma ranhura. 

Aqui e lá, ali a promessa de abertura para o sentido é o starting-blockdo jogo de novas 

configurações, formas modificáveisregidas por movimento, ordem e posição,extensivos à 

disposição particular do caráter (ethos) ou do humor (pathos). É na sua origem “maneira 

particular de fluir”, “sem fixidez”, cuja figura é o rio. Figuras são a captação do contorno dos 

movimentos, nos enquadramentos espaçotemporais efêmeros, incoativos, terminativos... ou 

encontram remanso nas curvas do rio quando há cheia. Leis outras que a natureza transporta à 

cultura: como no fluxo que dilui a rígida fronteira entre a poesia e o pensamento abstrato, 

perenes de seus afluentes, são densos, mas lépidos. A promessa sempre se cumpre 

parcialmente, pois ela também aparece, desaparece durante o tempo de espera de seu 

cumprimento, novamente retorna para ensejar outra vez aquilo que em sua temporalidade 

deixou escapar. 

Sob as águas calmas da superfície, as reviravoltas executam a compensação da 

defasagem do fluxo dos movimentos: os redemoinhos só se sentem pela imersão.“Aquém (ou 

além) do sentido intelectual, estende-se um reino sensível de correspondências onde latejam 

os ritmos do Inconsciênte” (BOSI, 2000, p.82). É o reino da contingência – fora da 

funcionalidade contínua. Produção de um acontecimento singular que foge à representação e 
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ao simbólico, inscrevendo-se na ultrapassagem da relação entre sujeito e objeto: esquiva-se ao 

reconhecimento.  

A repetição e a regularidade frequentemente condicionam a nossa percepção, em 

função dos limites humanos, sociais, históricos e culturais. No extremo, nosso fim último é 

transformarmos o caos em cosmos. Esforçamo-nos nisso: fazer o mundo fazer sentido para 

nós e fazemos disso vaidade. É possível admitir que “o caráter imprevisível, gratuito, do ritmo 

exige, porém, um segundo tempo, de fixação, esforço plenamente intelectual de fidelidade aos 

movimentos mais sutis da sensibilidade formal, essa zona de intersecção do corpo com o 

espírito” (BOSI, 2000, p.84). Afora nossa empáfia, em parte vemos, em parte teorizamos, em 

parte (re)conhecemos. 

Eis que sobre essa outra dobra se constrói em tese: a compossível forma de ver o 

mundo como ele é e não como o vemos. Somos sujeitos dos paradigmas. Também nisso nos 

esforçamos. Transformaremos em visão de mundo, em nova visão de mundo, ampliando o 

horizonte paradigmático da expansão das leis, da normatização, da uniformização. A presença 

que se impõe e nos afeta, é o ruído que insiste em desestabilizar os sons afinados da cultura. 

O movimento do pensamento é uma dobra, um desdobramento necessário, que marca 

um tempo e um espaço histórico. Essa dobra do pensamento não é exatamente uma tentativa 

de somente traçar conciliações mas também de penetrar os vincos assimétricos das dobras do 

pensamento que se dobra, se inclina sobre um tema. Isso significa abertamente não dobrar os 

vincos nem dobrar-se a eles. 

Sendo esta uma tese de caráter eminentemente teórico, na primeira parte, procuramos 

traçar alguns pontos de convergência entre diferentes concepções teóricas que lançam luz 

sobre distintos aspectos da complexidade do ritmo. Iniciamos pelo resgate etimológico 

sugerido por Benveniste para observar um modo próprio de ver no ritmo não só a regularidade 

e a repetição, mas também as desigualdades e a novidade. Principalmente, buscamos a relação 

do ritmo com a afetividade, com a modulação dos estados de alma e a regência destes sobre 

os estados de coisas, compreendendo a ideia de fluxo e de configuração, jeito específico de 

flui como relacionada a tensividadefórica em semiótica: ideia que perpassa todo o nosso 

percurso de investigação e transborda nas abordagens dos objetos, na segunda parte da tese. 

Na linha de desenvolvimento do pensamento de Benveniste, sob múltiplos fatores, 

tivemos a contribuição de Meschonnic acerca do ritmo como organização do movimento da 

fala no discurso, dando importância a sua historicidade, envolvidos nas formas de significar 

dos textos. Isso nos fez ver a pertinência de pensar as instâncias de aparecimento do ritmo 

como marca de uma voz, de uma temporalidade e espacialidade, em suma, como ritmo de 
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uma época, como diz Paz. Por meio da retomada desse vínculo entre ritmo e voz, pudemos 

pensar, como o tentamos mostrar mormente na análise do conto O jantar de Clarice Lispector, 

que a organização do movimento da fala na escrita deflagra um dado mais profundo e anterior 

da flutuações tensivas, cujas nuanças se expressam na superfície textual, discursiva. As 

formas, ou configurações da modulação do tom do discurso, revelam um ritmo dos afetos 

experimentados pelos sujeitos em seus relacionamentos com o mundo e com os seus pares. 

De maneira que as inflexões da voz, as variações de entonação expõem os modos de 

percepção e apropriação das vivências desses sujeitos. Por isso constatamos que de fato 

Clarice não escreve sobre os acontecimentos, mas sobre afetividade. 

Não perdemos de vista que tais modos de perceber e sentir são previamente 

condicionados, de certa forma, em virtude de conjunturas sociais, históricas, culturais, 

materiais, que constituem enquadramentos bem delineados, implicados numa valoração das 

paixões. De tais contextos emerge certa coerção dos regimes de sensibilização e moralização, 

enquanto variáveis culturais e históricas que submetem os afetos e as práticas sociais a 

taxionomias conotativas, que, por sua vez, procedem dos usos, isto é, de práxis enunciativas. 

A colocação em discurso dessa trama, portanto, assegura o que Paz afirma quanto ao fato de o 

ritmo de uma época ser o da ação e do pensamento, em última análise, o ritmo da linguagem. 

Em sua concepção cíclica, orgânica e unificadora do ritmo original, Paz, além de 

trazer um olhar peculiar para a repetição, atribui à linguagem verbal lugar de destaque, talvez, 

por fundar um dispositivo rítmico de passagem do caos ao cosmos. Seus conceitos de 

correspondência e analogia, considerando os diversos conceitos/concepções de ritmo, que 

mantêm correlação com os diversos conceitos/concepções de tempo, consistem em 

mecanismos de conexão da natureza duplamente física e psicológica, exterior e interior, 

objetiva e subjetiva, pressupostas ao ritmo e ao tempo. 

Gumbrecht traz o corpo para o centro das experiências com a dimensão material do 

mundo, do ponto de vista da cultura de presença, segundo a qual os seres humanos estão 

integrados corporalmente à existência das demais  coisas do mundo, que são materiais e 

possuem “um sentido inerente (e não apenas um sentido que lhes é conferido por meio da 

interpretação)” (GUMBRECHT, 2010, p. 107). Significa dizer que, para esse autor, os seres 

humanos se relacionam diretamente com a materialidade significante do mundo por meio do 

corpo, isto é, da relação de presença imediata da experiência sensível. Nessa direção é que o 

ritmo é capaz de produzir modos de inscrição do corpo num fenômeno estético, produzir a 

coordenação de corpos, acoplamentos de primeira e segunda ordem, que o estudo da canção 
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procurou demonstrar na articulação com a semiótica tensiva, em detrimento da análise 

interpretativa mais específica da letra. 

A partir da reflexão sobre o ritmo na semiótica tensiva, ressaltando a virada no interior 

da teoria semiótica, pela qual a concepção de corpo passa a ocupar uma posição central, e da 

preocupação com a dimensão sensível, antes relegada a um segundo plano, nós buscamos um 

entrelaçamento dos estudos do ritmo selecionados, investindo numa sistematização semiótica 

do nosso ponto de vista. Guiados pela intenção de estabelecer nexos na abordagem do ritmo 

no plano da expressão e no plano do conteúdo, incursionamos pelo poema No meio do 

caminho, que nos sugere simultaneamente um ritmo espacial e temporal. 

Por fim, cabe-nos dizer que, sob a orientação da tensividade, que atravessa toda a tese, 

desenvolvemos uma proposta de exame da desafiadora e instigante lira enlevada do ritmo, que 

é primordialmente um fenômeno estético dirigido aos sentidos do corpo humano, e cuja 

complexidade constitutiva abrange a confluência de muitos elementos. Por essa razão, 

precisamente, cada objeto requer uma nova bibliografia, a mobilização de novos conceitos, 

que se superpõem aos de ritmo e ajudam a (re)construí-lo na percepção do analista. 
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