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O presente estudo ocupa-se dos átrios da imagem enquanto figura estética do 
pensamento e da arte, centrando-nos sobretudo na imagem fílmica, mas apresentando 
figuras da literatura e da pintura. Os átrios, zona de passagem ou espaço intermédio, são o 
lugar no qual emerge a imagem enquanto forma viva ou gesto, melhor será chamar-lhe 
processo ou imagem em transe. Ela não é determinável em qualquer plano conceptual ou 
linguístico, escapando ao conceito, como a imagem flutuante de Kant, na formação do juízo 
estético. Produz, nas suas emergências e ressurgências, o desmoronamento da percepção 
do sujeito e dos sistemas de signos codificados, suspendendo o fluxo das significações 
estanques e rompendo como pura intensidade. A imagem nos átrios resiste a fixar-se e a 
fechar-se, procurando libertar-se, descondicionar-se, abrir-se a um plano de imanência que 
estará sempre entre estados, entre fenómenos, entre pessoas, entre palavras e imagens. O 
processo dinâmico da imagem será apresentado em três capítulos: Dramas originários, 
Potências do falso e Experimentação, tendo como referência um contexto conceptual que 
consideramos como fulcral à compreensão e desenvolvimento dos conceitos de Imagem-
Dialéctica de Walter Benjamin e de Imagem-Cristal de Gilles Deleuze. Procurar-se-á a 
emergência desta imagem em três filmes, que serão analisados enquanto formas de 
resistência poéticas e criadoras de novas formas de vida: Pedro, o louco (Jean-Luc Godard, 
1965) Eu, um Negro (Jean Rouch, 1958) e Rostos (John Cassavetes, 1968). 
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This dissertation has endeavored to study the atriums of the image as being 

aesthetical figures of the thought and of the arts, mainly focusing on the moving pictures 
but also comprehending figuration in literature and painting. Te concept of atrium of the 
image is inspirited by the “atriums of language” of Henry Maldiney, wich refer to the 
dimension of language as a pathos or a power of articulation prior to signification. Atriums, 
passing zones or intermediate spaces, are places where the image emerges as a living form 
or a gesture, an ordeal, a trance process. Here, the image is not ascertained by any 
conceptual ou linguistic level: it eludes the concept, like Kant’s floating image, in the 
formation of aesthetical judgments. In its emergences and upwellings, it produces the 
collaps of the subject’s perception as well as the crumbling of the systems of codified signs. 
It suspends the flow of sealed meanings and it burst forth as pure intensity. At these atriums, 
image resists to fix and to shut itself off, it tryes to break free, to decondition itself, opening 
up to a plane of immanence in between states, in between phenomena, in between persons, 
in between words and images. This dynamic process of the image is explained in three 
chapters: Originating dramas, Potences of the fake, and Experimentation, refering to a core 
conceptual context for the understanding of the scope of ideas as Walter Benjamin’s 
Dialectical-image and Deleuze’s Crystal-image. We will look for these images in three 
films considered as means of poetical resistence, creating new forms of life:  Pierrot le fou 
(Jean-Luc Godard, 1965), Moi, un noir (Jean Rouch, 1958) e Faces (John Cassavetes, 
1968). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nota prévia 

 
 

As fontes bibliográficas utilizadas no texto que se segue, relativamente aos autores 
principais, Gilles Deleuze e Walter Benjamin, são, no primeiro caso, os textos originais, 
cujas citações são em geral traduzidas por mim, a partir do francês. No caso dos textos de 
Walter Benjamin, utilizei as traduções editadas para o português ou para o francês, 
procurando confrontar traduções. Todos os textos ingleses e franceses são traduzidos por 
mim, recorrendo a traduções no caso dos textos em italiano e alemão. De salientar são as 
várias traduções de Walter Benjamin, mas também de Giorgio Colli, facultadas pela 
Professora Maria Filomena Molder durante as aulas da Licenciatura e do Mestrado, que 
tive sempre como referência, nomeadamente dos textos “A Tarefa do Tradutor “[“Die 
Aufgabe des Übersetzers”, 1921] e “A Razão vagabunda” [La ragione errabonda, 1982].  
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Introdução 

 

 

1. Que imagem? 

 

“Os filósofos medievais estavam fascinados pelos 
espelhos. De modo especial, interrogavam-se sobre a 
natureza das imagens que neles comparecem. (...) 

Certamente, o ser das imagens deve ser muito 
especial, pois, se fossem simplesmente corpo ou 
substância, como poderiam ocupar o espaço já 
ocupado pelo corpo que é o espelho? E se o lugar 
delas fosse o espelho, deslocando-se o espelho, 
deveriam se deslocar com ele também as imagens.”1 

 

“Eis-me portanto na presença de imagens, no sentido 
mais vago em que se possa tomar essa palavra, 
imagens percebidas quando abro os meus sentidos, 
desapercebidas quando os fecho.”2  

 

 

 

Procura-se, neste trabalho, uma aproximação a esses seres que estão um pouco por 

todo o lado, mas a que a arte e o pensamento têm, por natureza, um acesso privilegiado: as 

imagens. O assunto que aqui se desenvolve diz especificamente respeito à imagem 

enquanto figura matricial de uma experiência singular: a experiência estética, criadora de 

formas de pensamento e de formas artísticas. Restringindo um pouco mais o terreno, 

diremos que esta investigação tem como problema mais geral a delimitação topográfica de 

uma zona em particular da imagem: os seus átrios, enquanto zona de experimentação, 

exercício, vida. 

Tomar-se-á como ponto de partida o princípio de que existe uma estrutura dramática 

no acto de criação do novo, presente quer na “ideia”, quer na “imagem”, enquanto figuras 

                                         
1 Giorgio Agamben e S. J. Assmann, Profanações [Profanazioni, 2005], Marxismo e literatura (São 

Paulo: Boitempo, 2007), 45. 
2 Henri Bergson, Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l’esprit, 7e ed., [1896] (Paris: 

Presses Universitaires de France - PUF, 2004), 11. 
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eminentemente problemáticas do pensamento filosófico e da arte. 

A reflexão sublinhará intrinsecamente a necessidade de resistir a sistemas 

demasiado codificados e fechados, procurando e criando o espaço livre para pensar e agir. 

Os filmes serão, neste contexto, o Saara dos espaços fechados, o deserto, a potência de 

abertura.  

Que imagem é esta? Ela furta-se a definições unívocas e estanques: apela ao mesmo 

tempo aos nossos sentidos e ao nosso pensamento, mas não sem os pôr à prova -

revolucionando-os no seu âmago, forçando-os a ver algo de essencialmente invisível e a 

pensar o impensável. Emerge sempre nas margens e nos cruzamentos dos caminhos: entre 

o céu e a terra, o sonho e a vigília, o inconsciente e o consciente, a memória e o 

esquecimento, o corpo e o pensamento. Vive de tensões ou de forças formantes. Esmorona 

significados predefinidos e estados de coisas. Instaura sempre, no seu emergir misterioso, 

uma espécie de catástrofe ou de crise do sentido, mas para produzir ou criar novos sentidos. 

A noção de percepção, enquanto percepção de uma consciência ou de um sujeito, não lhe 

convém. Mas pode-se experimentar. Ou seja, não se trata da uma percepção de um sujeito 

que teria nessa imagem o seu objecto. De facto, a experiência de que se trata aqui 

inviabiliza, como veremos, a existência de um tal sujeito; por outro lado, esta Imagem não 

é um objecto estático, antes um processo dinâmico no qual somos chamados a participar 

no sentido de capturar, ainda que por instantes, o sentido que ela emana. Imagem sempre 

em movimento, pairante ou dançante, como os “pensamentos voadores” de Leibniz3 ou a 

“imagem flutuante” de Kant4, ela respira: inspira e expira, dois movimentos distintos que 

fazem parte do mesmo sopro.  

Gilles Deleuze falou de “imagem-tempo”, uma imagem que dá a ver o tempo 

directamente, numa cristalização do sentido. Walter Benjamin falou de “imagem-

dialéctica", constituída, a dado momento do processo de rememoração, como uma 

suspensão do sentido que viabiliza a cognoscibilidade da imagem. Tanto num caso como 

no outro – cristalização ou suspensão – veremos que são instantes pregnantes que se 

caracterizam por uma singular trama espacio-temporal, que permitem o contacto fugaz com 

as forças primitivas, genéticas e formantes do sentido.  

                                         
3 G.W. Leibniz, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, trad. Adelino Cardoso, Edições 

Colibri, [1765] (Lisboa: Edições Colibri, 2004), 120. 
4 Immanuel Kant, Crítica da faculdade do juízo, Série Universitária. Clássicos Filosofia (Lisboa: 

INCM, 1984), § 17. 
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O que constitui a imagem-cristal é a operação mais fundamental do tempo: uma vez que o passado 

não se constitui depois do presente que ele foi, mas ao mesmo tempo, é preciso que o tempo se 

desdobre a cada instante em presente e passado, que diferem um do outro por natureza (…). O tempo 

consiste nessa cisão, é ela, é ele que se vê no cristal.5  

O conceito de imagem-cristal ou de cristal de tempo, apresentado nas obras finais 

de Gilles Deleuze e substancialmente desenvolvido no seu segundo livro sobre o cinema6 

condensa, de alguma forma, desenvolvendo-a, toda a problemática do devir na filosofia 

deleuziana e a sua concepção sobre o tempo, envolvendo de forma decisiva a interpretação 

deleuziana do pensamento sobre o tempo em Bergson. O cristal de tempo dá a ver uma 

cisão do tempo, um tempo fendido em dois jactos assimétricos: um deles deixando passar 

todo o presente, o outro, conservando todo o passado. O cristal constitui-se como o 

desdobramento do real, em que o actual e o seu virtual não deixam de passar um no outro 

e de correr um atrás do outro, tornando-se, como nos diz Deleuze, apesar das suas naturezas 

distintas, indiscerníveis7. As imagens-cristal, são então essas apresentações directas do 

tempo, que fazem lembrar as ‘imagens mútuas’ de que falou Bachelard, onde se opera uma 

troca de imagens: real e imaginário, presente e passado, actual e virtual. A 

indiscernibilidade entre estas imagens, não se produz, segundo Deleuze, de modo algum, 

na cabeça ou no espírito, mas constitui-se como carácter objectivo de certas imagens 

existentes, duplas por natureza. 

É também enquanto processo de cristalização, enquanto fulgurância, que Benjamin 

concebe a imagem dialéctica. 

Não se deve dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente ilumina o passado. Uma 

imagem, pelo contrário, é aquilo em que o Outrora encontra o Agora num relâmpago, para formar 

uma constelação. Por outras palavras, a imagem é dialéctica em suspensão. Pois, enquanto a relação 

do presente ao passado é puramente temporal, a relação do Outrora com o Agora é dialéctica: ela 

não é de natureza temporal, mas de natureza figurativa (bildlich)8 

Walter Benjamin afirma que a imagem dialéctica é uma imagem crítica, no sentido 

em que há uma interpenetração “crítica” do passado e do presente que é produtora de 

história. Nela, o conhecimento dá-se como fulgurante, sincopando e rompendo a 

                                         
5 Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps (Paris: Editions de Minuit, 1985), 108–9. 
6 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps. 
7 Ibid. 
8 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, trad. J. Lacoste, 1939 

(Paris: Cerf, 2009), 479, Passagem N2a, 4. Os escritos de Walter Benjamin para o projecto, que ficou 
inacabado, sobre a vida da cidade de Paris do século XIX, foram escritos entre 1927 e 1940. 
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continuidade temporal da história, a sua cronologia, e permitindo o surgimento do autêntico 

fenómeno da história: a marca da sua origem. A origem – “é o conceito do fenómeno 

originário destacado do contexto pagão da natureza e transposto para o contexto judaico da 

história”9. A origem é uma categoria histórica (Ursprung) fundamental no pensamento de 

Benjamin que não tem, como ele diz no seu texto sobre o drama barroco alemão, nada em 

comum com a génese (Entshung), pois “origem” não designa o processo de devir de algo 

que nasceu, mas antes aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer. A concepção 

benjaminiana de “origem” como Ur-sprung corresponde, como nos diz João Barrento, a 

um “sair de... e pôr-se de pé”10, quer dizer, a um salto a partir de um começo e não a um 

Ent-stehung ou a uma génese. A sua definição será determinante neste contexto, pois 

apresenta-se como a estrutura originária da imagem que se pretende determinar.  

Veremos como acontecem estas visões, 'momentos de visão', para usar uma 

expressão cara a Virginia Woolf, quais as etapas disto a que chamaremos uma dramatização 

da imagem, quais os seus traços estruturais ou padrões característicos. Benjamin diz que é 

na linguagem que podemos encontrar estas imagens genuínas e Deleuze refere-se à imagem 

cristalina como descrição independente do seu objecto. O que será uma descrição sem 

objecto? O que descreve ou apresenta esta imagem? Digamos, por agora, que é um poder 

de articulação, qualquer coisa que encontramos nos átrios da língua. 

 

2. Átrios da imagem 

Por átrios da imagem designo, inspirando-me numa potente formulação de Henri 

Maldiney, esse lugar singular onde a imagem, para lá do sistema de signos que dá a ver, se 

faz sentir em nós enquanto puro gesto de formação que a erige como sentido. Maldiney 

chamou átrios da língua a essas moradas do pensamento ainda não tematizadas em signos 

“mas cuja lucidez potencial, instante de todos os signos, funda, antes de todo o saber, a 

própria possibilidade do significar”11. Os átrios são esses lugares onde se encontram e 

germinam as forças criativas de toda a arte e de todo o pensar e têm uma ligação constitutiva 

com uma casa ou uma morada. Nos nossos dias, a maior parte das casas que se constroem 

já não têm átrio, essa espécie de margem das casas, que é ao mesmo tempo lugar de partida 

                                         
9 Ibid., 479, Passagem N2a, 4. 
10 João Barrento, O Género Intranquilo: Anatomia do ensaio e do fragmento (Lisboa: Assírio & 

Alvim, 2010), 135. 
11 Henri Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, Œuvres philosophiques / Henri 

Maldiney, [1975] (Cerf, 2012), 7. 
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e de acolhimento, que não é o interior da casa, mas também não é propriamente um exterior. 

Por vezes logradouro, peristilo, limiar, por vezes pátio, antecâmara ou vestíbulo, espaço 

onde se encenavam partidas e chegadas, lugar de circulação entre o dentro e o fora, entre 

interior e exterior, subúrbio imediato do interior e do exterior. Espaço intermédio, portanto: 

espaço entre. O átrio, por vezes também adro, é um lugar de encontros fortuitos, mas onde 

também se pode ser surpreendido por um assalto, uma estocada. Maldiney distingue entre 

edificar uma morada e construir uma casa, entre habitação e alojamento. O homem habita 

o mundo desde que está no mundo e as coisas do mundo estão-lhe presentes, tal como ele 

a elas, sob um horizonte de um Aqui absoluto que é abertura do sentir. Os átrios são a 

dimensão pathica.  

Desloca-se, então, para este espaço conceptual dos átrios da língua, o conceito de 

imagem. Em que sentido? Não será, seguramente, a imagem tomada enquanto dimensão 

representativa - de um quadro, por exemplo - mas enquanto poder de articulação entre uma 

dimensão rítmica formante e uma dimensão representativa. A articulação entre a imagem 

e as coisas ou as pessoas do mundo não é, então, da ordem da representação ou dos 

significados, mas, de alguma forma, a imagem participa neles. A concepção de Imago, 

presente na “História Natural” de Plínio o Velho, pode aproximar-nos dessa dimensão 

participativa da imagem nas próprias coisas: 

Nos átrios dos nossos antepassados fazia-se de outra maneira [aliter apud maiores]: os retratos eram 

objectos exibidos e destinados a ser olhados, e não eram estátuas de artistas estrangeiros [non signa 

externorum artificum], de bronze ou de mármore, mas antes modelos de rostos [expressi cera vultus] 

expostos cada um na sua porta. Cada um estava munido de imagens [imagines] para serem levadas 

nos cortejos fúnebres da família e quando algum membro da família morria, toda a família, passada 

e presente, participava. 

Este texto de Plínio o Velho é citado por George Didi-Huberman12, que refere três 

características da imago: em primeiro lugar ela supõe uma duplicação; essa duplicação é 

feita, em segundo lugar, através de um contacto directo entre o rosto e o material, num 

processo de impressão ou moldagem, e por fim, a Imago não é uma imitação no sentido 

clássico do termo, mas um tipo de mimesis que não tem por referência uma ideia de 

representação. Duplicação, moldagem e mimesis são formas de participação da imagem no 

mundo das coisas (neste caso, das pessoas ou dos rostos) e o uso ritual desta imagem 

                                         
12 Georges Didi-Huberman, «The Molding Image: Genealogy and the Truth of Resemblance in 

Pliny’s Natural Histiry, Book 35, I-7», em Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of 
Law, ed. C. Douzinas e L. Nead, Art history: Law (University of Chicago Press, 1999), 78. 
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depende da sua produção, digamos, por contacto directo com a própria vida ou, antes, com 

a morte, pois as imagos, eram máscaras mortuárias. O contacto dava-se, então, numa 

fronteira entre a vida e a morte.  

Parece haver uma correspondência entre as imagos e o facto de serem guardadas e 

expostas à porta de cada casa, nos átrios, lugares de articulação e fronteira entre várias 

dimensões: os espaços privados entre si, o espaço privado e o espaço público, a vida e a 

morte. O carácter mágico da imago de Plínio é uma forma originária de integração, no 

sentido que lhe deu Walter Benjamin, sendo esta integração uma forma de participação e 

não um modo de representação. 

Apesar do valor mágico das obras de arte e da decadência da aura na época da 

reprodutibilidade técnica, em que o valor de culto foi substituído pelo valor de exposição, 

veremos como a restituição da aura se encontra, por um lado, no âmago da formulação do 

conceito de “imagem-dialéctica” e, por outro, nas suas reflexões mais directamente ligadas 

às imagem-técnicas (fotografia e cinema), particularmente à imagem fílmica: “Aquilo que 

se perde na diminuição da semelhança (Schein) ou decadência da aura, corresponde nas 

obras de arte a um enorme ganho do espaço de jogo (Spiel-Raum)”. Este espaço de jogo é, 

segundo Benjamin, o mais amplo no filme. A noção de jogo (Spiel), extremamente fecunda 

no pensamento de Benjamin, será explorada particularmente no que se refere à relação entre 

a noção de “gesto” (gestus) e as noções de “potência mimética”, de Benjamin, e de “devir”, 

de Deleuze.  A estética do jogo, no pensamento de Benjamin, tem as suas raízes na 

concepção de mimesis que, como veremos, se apresenta no seu pensamento como uma 

espécie de fenómeno originário de toda a actividade artística. 

A potência mimética está, no pensamento benjaminiano, intimamente ligada à 

noção de “exercício”, que envolve uma experiência de contacto, de que encontramos no 

seu pensamento várias imagens: a da criança que explora a gaveta das meias13 que 

funcionam como uma espécie de palavra-mala, como aquelas analisadas por Deleuze em 

Lógica do sentido e cuja natureza é a de se transformarem constantemente noutras coisas; 

a do narrador que deixa as suas marcas no conto, da mesma maneira que o oleiro deixa as 

marcas das suas mãos no vaso que molda14; a do historiador materialista que deve, para se 

                                         
13 Walter Benjamin, «Infância Berlinense: 1900 / A Meia», em Imagens de pensamento, trad. João 

Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 2 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2004), 105–6. 
14 Walter Benjamin, Linguagem Tradução Literatura, trad. João Barrento, Obras escolhidas de 

Walter Benjamin / 5 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2015), 157. 
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aproximar do seu passado soterrado, “Escavar e Recordar”15, comportando-se como um 

homem que escava, espalhando e revolvendo a terra com as suas mãos, “pois só uma 

minuciosa escavação poderá “extrair aquelas coisas que justificam o esforço da escavação: 

as imagens, arrancadas aos seus contextos anteriores; e finalmente a descrição das imagens 

de Proust16, segundo a qual as imagens nos chegam, “sem imagem e forma” e são sentidas 

da mesma maneira que as mãos de um pescador sentem o puxar da linha de pesca, quando 

“o peso do fio adverte o pescador de que alcançou a sua presa”. 

Se aquele que escava, diz Benjamin, deve guiar-se por mapas do lugar, ele deve 

também, imprescindivelmente, “saber enterrar a pá de forma cuidadosa e tacteante no 

escuro reino da terra”17, ou seja, a captura das imagens envolve um exercício ou uma prática 

e um contacto ou uma experiência táctil, entre aquele que procura e aquilo que é procurado. 

De sublinhar é também a definição, no texto sobre Proust, da imagem como “sem imagem 

e sem forma” que exprime profundamente essa ideia a que Maria Filomena Molder se refere 

quando diz que no pensamento místico de Walter Benjamin “a forma será sempre 

secundária, é sempre sinal do sem forma, ao mesmo tempo que tem no sem forma a sua 

origem”.18 

A imagem é, por outro lado, uma força ou dinamismo de forças e corresponde ao 

momento crítico do “Despertar” de que nos fala Benjamin, sobretudo nas suas reflexões 

teóricas sobre o conhecimento do seu Livro das Passagens19, ideia que encontramos logo 

no início de Du côté de chez Swann, de Proust20: 

“Um homem que dorme mantém em círculo à sua volta o fio das horas, a ordem dos anos e dos 

mundos. Ao despertar consulta-os instintivamente e neles verifica, num segundo, o ponto da terra 

em que se acha, o tempo que decorreu até despertar; essa ordenação, porém, pode confundir-se e 

romper”21. 

Trata-se sempre de uma espécie de combate ou tensão dialéctica entre as forças 

primitivas e o desejo de dar forma, sendo que começar a história da sua vida pelo despertar, 

                                         
15 Walter Benjamin, «Escavar e Recordar [Ausgraben und Erinnern, 1931-1933]», em Imagens de 

Pensamento, trad. João Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 2 (Lisboa: Assírio & Alvim, 2004), 
219–220. 

16 Walter Benjamin, «L’image proustienne [Zum Bilde Prousts, 1933]», em Œuvres II, trad. M. 
Gandillac, R. Rochlitz, e R. Pierre (Paris: Gallimard, 2000), 154. 

17 Benjamin, «Escavar e Recordar [Ausgraben und Erinnern, 1931-1933]». 
18 Maria Filomena Molder, Matérias Sensíveis (Lisboa: Relógio D’Água, 1999), 18–33. 
19 Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, N3,1; N3a,3; N4,3. 
20 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, volume 1 : Quid de Marcel Proust, suivi de Du 

Côté de chez Swann et A l’ombre des jeunes filles en fleurs (Robert Laffont, 1999), 25–29. 
21 Ibid., 26. 
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como nos diz Benjamin sobre a obra de Proust22, corresponde a um começar a partir dessa 

apresentação que se dá sob a forma de uma imagem e que é sempre uma apresentação 

histórica. A estrutura dialéctica das imagens, esta articulação que se constitui como um 

combate incerto que anima a imagem, envolve necessariamente no exercício, táctil, 

corporal, daquele que rememora ou conhece, uma espécie de núcleo comum de sentido, um 

“nódulo temporal que se encontra ao mesmo tempo naquilo que é conhecido e naquele que 

conhece. Isto é tão verdade, diz Benjamin, que o eterno é, de toda a maneira, mais uma 

prega sobre um vestido do que uma ideia”23, fazendo transparecer, nesta passagem, a ideia 

de que o núcleo temporal da imagem dialéctica é o de um tempo implicado que 

constantemente se desdobra. 

No que se refere à estrutura dialéctica das imagens dos filmes, encontramos na 

segunda versão do texto A obra de arte na época da sua reprodução mecânica24, a 

articulação entre os seus dois elementos fundamentais: as imagens descontínuas e a 

sucessão contínua dada pela projecção das imagens. Esta articulação é finalmente 

assegurada por um gesto cinematográfico e político, que não tem unicamente que ver com 

o gesto de um actor de teatro (ainda que o envolva) mas com a articulação entre o 

comportamento corporal e espiritual do homem (Benjamin dá o exemplo de Chaplin), a 

mecânica do filme e a percepção corporal e espiritual do espectador. Esta articulação passa 

por um fenómeno a que Benjamin dá o nome de inervação, que pode ser definida como o 

fenómeno que acciona o sistema motor e sensível, ligando aqui os três corpos -actor, filme, 

espectador - num dinamismo de forças rítmico. 

Fazer surgir na imagem os seus átrios é desfazer a imagem para refazer a imagem, 

o que envolve necessariamente um gesto destrutivo que interrompe o decurso de um 

processo em vias de se estabilizar. Abre-se na imagem uma fenda ou uma brecha e, quando 

isto acontece, perde-se o pé do mundo dos objectos quotidianos para nos encontrarmos a 

flutuar com ele num outro, em que reencontramos o espírito da infância. A nomeação tem 

a ver com essa ferida que anuncia o mundo como situação antes que este seja oferecido 

como objecto. No nome, dá-se o contacto com o indizível. 

Benjamin fala-nos desse gesto de Baudelaire – seu desejo profundo – de interromper 

                                         
22 Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, 481; N4,3. 
23 Ibid., 480, N3, 2. 
24 Walter Benjamin, «L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée [2.a versão]», em Écrits 

français, por Walter Benjamin, ed. J.-M. Monnoyer (Paris: Éditions Gallimard, 1991), 140–71. 
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o curso do mundo, o gesto de Josué. Trata-se de um princípio operativo do procedimento 

alegórico, transfigurador, que interrompe, destrói as ligações de significado, para instaurar 

um novo olhar. É um gesto diagramático, como chama Gilles Deleuze aos procedimentos 

utilizados por Francis Bacon para destruir os clichés que enchem a tela do pintor, essa tela 

que nunca está em branco.  O gesto que fende a imagem abre um vazio na imagem, um 

vazio de sentido, uma “inquietante estranheza”, para recorrer à expressão pela qual se 

traduz habitualmente o conceito freudiano de Unheimlichkeit. É este vazio profundo ou 

estranheza absoluta que ocorre também quando Bartleby, o escrivão do conto de Herman 

Melville responde, a dado momento, “Eu preferia não”, abrindo uma indeterminação 

absoluta que rompe não só com tudo o que tenha que ver com a noção de narrativa no 

sentido clássico do termo - a psicologia do personagem, a acção da personagem, etc., mas 

com a própria linguagem. “Eu preferia não” abre uma espécie de Saara naquele conto.  

Abrir um Saara é uma expressão que encontramos na obra de Gilles Deleuze25. 

Trata-se de abrir um deserto, de criar espaço vazio, esvaziado de clichés ou 

predeterminações, e podemos fazer corresponder esta abertura de um Saara àquilo a que 

Deleuze chamou, no seu texto O método de dramatização26, um “espaço intensivo”: 

condição de toda a experiência, constituído por intensidades puras, envolvidas numa 

profundidade que preexiste toda a extensão, bem como todas as qualidades expressivas. O 

Saara é sempre um movimento de abertura, explicação ou desdobramento que envolve um 

movimento de implicação ou de dobra, pelo que o tecido deste espaço intensivo é sempre 

um tecido feito de dobras e desdobramentos. Toda a dobra é, por essência, um dobrar de 

qualquer coisa que a precede, ainda que seja virtualmente, como um substracto primeiro. 

De facto, não é verdade que “o drapeado de um vestido supõe um tecido que esteja dobrado, 

como a duna, dobra de Saara, supõe a areia e o vento?”27  

 

3. Imagem-gesto 

Apresenta-se a imagem ou os átrios da imagem como um gesto, dando-lhe um corpo 

                                         
25 Para a noção de Saara, ver: Gilles Deleuze e Félix Guattari, Capitalisme et Schizophrénie: Mille 

Plateaux (Paris: Editions de Minuit, 1980); Gilles Deleuze, «XII - Le Diagramme», em Francis Bacon : La 
logique de la sensation (Paris: Editions de la Différence, 1996), 65–71. 

26 Gilles Deleuze, L’île déserte. Textes et entretiens 1953-1974, ed. David Lapoujade (Paris: Les 
Éditions de Minuit, 2002), 135. 

27 Mireille Buydens, Sahara: l’esthétique de Gilles Deleuze, Bibliothèque d’histoire de la 
philosophie (Paris: Vrin, 2005), 36. 
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e remetendo para qualquer coisa que Valéry definiu na sua “Filosofia da Dança”: uma acção 

do conjunto do corpo humano, transposta num mundo – numa espécie de espaço-tempo ou 

duração que não é o espaço-tempo da vida prática, mas uma duração instável, que “passa 

pelo impossível, abusa o improvável e, à força de negar o estado habitual das coisas, cria 

para os espíritos a ideia de um outro estado, de um estado excepcional”28. Engendrar um 

estado excepcional envolve um desprendimento do mundo das coisas triviais e da nossa 

relação com ele que se guia sobretudo pela satisfação de objectivos exteriores localizados 

e, envolve também, uma ausência de objectivo ou de fim expressa numa série de 

transformações que nega qualquer movimento explicável, interpretável. Também 

Benjamin refere a dança como o exemplo por excelência da “faculdade mimética”, uma 

arte de imitação, como os jogos das crianças, desconectada, como eles, de um necessário 

conteúdo humano. Para a criança, a imitação de um moinho ou de um caminho de ferro 

(uma abstracção, como aquela que efectua o bailarino) é tão mimética como as antigas 

danças de culto que imitavam os fenómenos celestes. A criação de um estado excepcional 

caracteriza, como aliás conclui Valéry ainda no mesmo texto, o gesto da poesia e das artes 

em geral: um estado de movimento puro, se quisermos, que resiste ao império da 

mecanização automática dos gestos que caracteriza a sociedade moderna.  

É no contexto de uma resistência a este automatismo, com consequências 

avassaladoras a todos os níveis, que, na sua “Nota sobre o gesto” Giorgio Agamben situa a 

imagem cinematográfica, caracterizando-a, antes de mais, como um gesto e não como uma 

imagem: “No cinema, uma sociedade que perdeu os seus gestos procura reapropriar-se 

daquilo que perdeu, consignando ao mesmo tempo a sua perda”29. Agamben retrata neste 

texto a perda da experiência e o lugar do cinema, por um lado, como luto desta perda, e por 

outro, como lugar de recuperação disso que se perdeu, apresentando o cinema, numa 

perspectiva ética e política que tem por vocação restituir à imagem a liberdade do gesto. 

Benjamin refere-se ao conceito de gestus de Brecht30, sobretudo como uma 

interrupção da acção capaz de criar uma forma de apresentação mais intensa e consciente 

do acto de representação, uma forma que evidencia a relação entre a acção representada e 

a acção que surge no acto de representar. Trata-se de um gesto que se diferencia do gesto 

                                         
28 Paul Valéry, La philosophie de la dance [1936] (Québec, 2003), 7–8, 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Daac/30/0/valery_philosophie_danse_344300.pdf. 
29 Giorgio Agamben, Moyens sans Fins: Notes Sur La Politique [Mezzi Senza Fine. Note Sulla 

Politica], Bibliothèque Rivages (Paris: Éd. Payot & Rivages, 1995), 63. 
30 Walter Benjamin, A Modernidade, trad. João Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 3 

(Lisboa: Assírio & Alvim, 2006). 
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puramente individual e que define, antes de mais nada, as atitudes ou movimentos de um 

ser humano perante outro ser humano, intensificando a dimensão social e colectiva em 

detrimento da dimensão pessoal de um sujeito. O gestus é, segundo Deleuze – na sua leitura 

de Brecht – “o laço ou o nó das atitudes, entre si, a coordenação de umas com as outras, 

mas na medida em que não dependa de uma história prévia, de uma intriga pré-existente 

ou de uma imagem-acção”31. Mas o gesto é também, citando o mesmo texto: “aquilo que 

efectua uma teatralização directa dos corpos”, ideia que faz lembrar não tanto Brecht, como 

Artaud, que define o gesto, nos seus escritos sobre o teatro balinês, associando-o a uma 

crítica da concepção psicológica da personagem do teatro clássico, bem como à crítica do 

domínio do texto. O gesto é em Artaud, essencialmente, uma articulação originária e 

mágica entre o corpo e o espírito, o concreto e o abstracto, o homem e o universo. Ele não 

está separado das forças primitivas que o fazem nascer: não há formalismo do gesto, apenas 

forças.  

Encontramos em Pasolini, tanto na sua obra fílmica como nos seus escritos, uma 

acepção do gesto que talvez possamos situar entre Brecht e Artaud. Há uma linguagem que 

já não estamos habituados a ler e que se passa entre a língua escrita da realidade e o 

inconsciente da mímica, como nos disse Pasolini32. O cinema funda-se nesta realidade 

primitiva ou bruta, ele é por natureza onírico pela elementaridade dos seus arquétipos e 

pela prevalência fundamental, no seu âmago, de uma pré-gramatibilidade dos objectos 

como símbolos da linguagem visual. O gesto de Pasolini encontra-se entre a dimensão da 

qualidade onírica e a concretização da imagem, definindo-se a sua imagem num limbo entre 

uma profunda subjectividade e uma objectividade muito concreta. 

Em arte, trata-se sempre, dizem Deleuze e Guattari, de libertar a vida onde ela 

estiver aprisionada ou, pelo menos, de tentar fazê-lo num combate incerto. Este é o acto de 

toda a arte, ou pelo menos da arte capaz de criar um estilo. É um acto de resistência. 

Resistimos criando conceitos, se formos filósofos e resistimos criando novos blocos de 

sensações, diz Deleuze a Claire Parnet, no Abecedário33. Resistir é sempre libertar vida 

aprisionada e criar novas formas de vida. Torcer a linguagem, fazê-la vibrar ou fender, para 

arrancar o percepto às percepções, o afecto às afecções, num devir constante, apelando a 

                                         
31 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 250. 
32 Pier Paolo Pasolini, «O “cinema de poesia” [Il “cinema di poesia”, 1965]», em Empirismo Herege 

(Lisboa: Assírio & Alvim, 1981), 137–52. 
33 Pierre-André Boutang, L’Abcédaire de Gilles Deleuze, [1988-89 / 1994-95], DVD (Sodaperaga / 

Éditions Montparnasse, 2004). 
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um povo que falta, a uma língua estrangeira. Mas há qualquer coisa de extremamente 

concreto neste acto de resistência: “Penso que na base da arte há uma certa vergonha de ser 

um homem que faz com que a arte consista em libertar a vida que o homem aprisionou. O 

homem não deixa de aprisionar a vida, não cessa de matar a vida. O artista é aquele que 

liberta uma vida, uma vida poderosa, uma vida mais do que pessoal – que não é a sua 

vida”34. A vergonha de ser um homem é uma ideia que Deleuze extrai da leitura de Primo 

Levi, que refere35 que depois de regressar dos campos de extermínio, aquilo que mais o 

dominava era a vergonha de ser um homem. E isto é muito concreto, diz Deleuze, esta 

vergonha de ser um homem.  

A arte tem sempre a ver, então, com esta libertação da vida, com este 

descondicionamento, como nos diz Henri Michaux36 : “eu pinto para me descondicionar”. 

As linhas das pinturas de Michaux são forças que lutam contra o condicionamento, contra 

codificação da linguagem, num devir frenético de torção da língua, de tal forma que esse 

movimento, diz-nos Michaux, seria mais facilmente expresso pelo cinema, cuja natureza é 

o movimento.  

É como um gesto de descondicionamento que podemos compreender o 

procedimento poético do “estranhamento” que Viktor Chklovski define num texto chave 

do formalismo russo, A arte como procedimento37, analisando-o na obra de Tchekhov, 

procedimento que ressurge, mais tarde, com a noção de distanciamento em Brecht ou de 

Gestus38, que Deleuze considera ser o verdadeiro elemento brechtiano. Tornar estranho é 

tornar visível o meio como tal, tornar visível o sentido do gesto. E quando Merleau-Ponty39, 

relativamente ao gesto do filme, nos diz que “o sentido do filme está incorporado no seu 

ritmo, como o sentido de um gesto é imediatamente legível no gesto, e o filme não quer 

dizer mais nada senão ele mesmo”, ao mesmo tempo que define o gesto da poesia,  exprime 

e ideia de que o gesto do filme é autorreferencial, que é comunicação de uma 

comunicabilidade, como nos diz Agamben40, que tal como a linguagem, para Benjamin, 

                                         
34 Deleuze, em: Ibid. 
35 Primo Levi, Se questo è un uomo, I coralli (Torino: Einaudi, 1966). 
36 Henri Michaux, Henri Michaux: emergences-resurgences (Skira Editore, 2001), 7–8. 
37 Viktor Chklovski, «A arte como processo [1917]», em Teoria da Literatura I - Textos dos 

formalistas russos apresentados por Tzvetan Todorov, ed. Tzvetan Todorov, trad. Isabel Pascoal, [1965] 
(Lisboa: Edições 70, 1978). 

38 Bertolt Brecht, Estudos sobre teatro, trad. Fiama Hasse Pais Brandão, [1938] (Lisboa: Portugália, 
1964). 

39 Maurice Merleau-Ponty, «Le cinema et la nouvelle psychologie», em Sens et non-sens, 
Bibliothèque de philosophie (Paris: Gallimard, 1996). 

40 Agamben, Moyens sans Fins: Notes Sur La Politique [Mezzi Senza Fine. Note Sulla Politica]. 
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como veremos, não comunica outra coisa senão a sua própria comunicabilidade.  

Encontramos na pequena (grande) teoria do cinema, das notas do cinematógrafo de 

Bresson41, uma concepção do cinema que rompe com aquilo a que Deleuze chamou o 

regime sensório-motor da imagem, aproximando-se do conceito deleuziano de potência de 

falso e da sua concepção de imagem-tempo. A potência criadora do cinematógrafo, tal 

como Bresson a define – enquanto meio que se serve para criar e não para reproduzir o real, 

dedicando-se a “imagens insignificantes (não-significantes)”42  – tem sobretudo a ver com 

duas dimensões essenciais: por um lado a das imagens, cujo poder depende da sua posição 

e relação uma com as outras, das suas articulações, da sua composição ou mecânica 

(simplesmente uma mecânica, diz Bresson, e não uma mecânica intelectual ou cerebral), 

em que todas as imagens e sons se suspendem mutuamente; por outro lado, o seu conceito 

de modelo: “Modelo. Todo rosto”43. Veremos, mais a frente, sobretudo no cinema de 

Cassavetes, como esta frase de Bresson ressoará.  

Utilizar modelos vindos da própria vida, diz Bresson é um dos meios do 

cinematógrafo, que se serve da câmara para criar e não para reproduzir o real. Ao captar o 

gesto de um não actor, Bresson escapa aos trejeitos habituais dos actores de teatro, aos 

modelos de representação que não lhe interessam, mas capta também uma espécie de papel 

originário que aquele modelo representa, pela primeira vez, para si mesmo e para o 

espectador. A estranheza que sentimos nas personagens de Bresson liga-se, a meu ver, a 

essa inquietante estranheza constitutiva de toda a primeira vez – a primeira vez que a 

criança se vê no espelho, por exemplo: é ela e não é ela. É o seu primeiro drama. 

Os modelos de Bresson são, diz ele, “automaticamente inspirados” e inventivos, 

não estão subordinados pelo pensamento, são espontâneos. Os seus gestos e palavras não 

podem formar a substância fílmica como formam a substância do teatro. A substância do 

filme será antes a coisa ou as coisas “que provocam os gestos e as palavras e que se 

produzem de forma obscura” nos modelos. A câmara vê, grava, mostra e o cinematógrafo, 

escrita nova, torna-se ao mesmo tempo método de descoberta. 

Victor Erice tem um filme chamado Alumbramiento44, que em espanhol significa 

                                         
41 Robert Bresson, Notas sobre o cinematógrafo [Notes sur le cinématographe], trad. Pedro Mexia, 

[1975] (Porto: Elementos Sudoeste, 2000). 
42 Ibid., 17. 
43 Ibid., 38. 
44 O filme Alumbramiento, de 2002, faz parte de um filme colectivo produzido por Nicholas 

McClintock, em que participaram doze cineastas diferentes, cada um deles com uma curta-metragem de dez 
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parto ou nascimento, mas que também contem, pela sua origem etimológica (ad-lumen), o 

significado de dar luz ou de iluminar. O parto como dar ou trazer à luz. O filme, em que se 

traz finalmente à luz uma vida já germinada, mas ainda escondida, no ventre da mãe, 

apresenta-se como um pequeno estudo sobre o tempo e num debate que teve lugar em 

200545, Erice, referindo-se, num primeiro momento, a uma conhecida passagem das 

Confissões de Santo Agostinho - “O que é afinal o tempo? Se ninguém mo perguntar, eu 

sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei” -, desenvolve a sua pequena 

observação sobre Alumbramiento, salientando que sendo a proposta, feita pelo produtor, a 

de cada realizador ter dez minutos para falar, num filme, de uma coisa tão abstracta como 

o tempo, ele – Erice – queria torná-lo concreto, dando-lhe a textura de um filme 

documentário, ou seja, dotando-o, pelo menos aparentemente, da presença do real, por 

exemplo, recorrendo a actores não profissionais, todos eles habitantes da pequena vila onde 

o filme foi rodado, que estão pela primeira vez à frente de uma câmara, dotando este 

elemento abstracto que é o tempo, enquanto tema geral e enquanto realidade fílmica, de 

uma vida e de um sangue concretos. Esta vida e este sangue de Alumbramiento são aquilo 

a que eu chamo os elementos do ritmo do filme, o seu sopro ou respiração, que podemos 

sentir não só nas imagens visuais concebidas como tensões de duração, mas também nos 

sons do filme cuja composição é, também ela, concebida a partir de uma tensão entre os 

elementos abstractos (um tic-tac, tic-tac de um relógio imaginário) e os elementos vivos 

que entram no ritmo ou na respiração da obra. Ora, dar sangue e vida à abstracção, é, a meu 

ver, aquilo que faz a arte relativamente às ideias. E sendo o tempo uma ideia, o ritmo é 

outra coisa: é vida, sangue, como diz Erice, pulsação. A noção de ritmo é, a meu ver, uma 

das mais importantes na obra deste cineasta, que tenta capturar “o tempo das origens, 

quando a ideia de tempo ainda não existia”46. 

Erice não filma Alumbramiento para ilustrar uma tese sobre o tempo, mas para 

descobrir a matéria de que ele é feito, o seu ritmo. Neste sentido, ele faz um filme de 

cinematógrafo, no trilho de Bresson: traduzindo o tempo invisível pela mancha que ele 

deixou ao passar. 

Encontramos ressonâncias com Tarkovsky, para quem o factor dominante da 

                                         
minutos sobre o tempo: Victor Erice, Ten Minutes Older: The Trumpet (Segment «Lifeline»), 35mm, 1.37:1, 
P&B - Cor] ([DVD: Midas,2013], 2002). 

45 José Manuel Costa et al., Doc’s Kingdom. Seminário Internacional sobre Cinema Documental: 
Oitavo debate, a partir dos filmes de Victor Erice, de Artavazd Pelechian e de Abbas Kiarostami (Lisboa, 
2016). Os excertos citados encontram-se no arquivo do debate do Doc’s Kingdom. 

46 Ibid. 
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imagem cinematográfica é o ritmo, que expressa o fluxo do tempo no interior do fotograma.  

Podemos facilmente conceber filmes sem actores (por exemplo, os filmes do americano 

Stan Brackhage) ou sem montagem (por exemplo, o filme de Pascal Aubier, Le Dormeur, 

de 1974, realizado num único plano sequência de dez minutos) mas não conseguimos 

conceber um filme sem a sensação do tempo a fluir dentro do plano47. Neste sentido, o 

ritmo no filme é uma tensão de duração que se dá no plano. É por esta razão que a 

montagem é, apesar do seu lugar determinante, relegada para segundo plano por 

Tarkovsky: o ritmo é o núcleo formante do filme, sem o qual nada mais pode existir, 

inclusive a montagem.  

Deleuze diz-nos que, “por terem alcançado o percepto como “a fonte sagrada”, por 

terem visto a Vida no vivente ou o Vivente no vivido, o romancista ou o pintor voltam com 

os olhos vermelhos, o sopro curto. São atletas”48. Aponto para a possibilidade de interpretar 

a imagem dos átrios - esta imagem crítica presente tanto na Imagem-dialéctica de Walter 

Benjamin, como na Imagem-Cristal de Giles Deleuze, como uma espécie de “atletismo 

afectivo” que alcança uma Vida, uma fonte sagrada: o poder de nomeação, por um lado, o 

acontecimento puro, por outro. 

Interessa-nos especificamente apontar para este atletismo afectivo no campo do 

cinema, e para a conexão que pode existir entre as estruturas virtuais do pensar – as ideias 

enquanto estruturas problemáticas – que geram matéria – e um certo tipo de imagens 

cinematográficas que apresentam o tempo directamente, expondo-se a uma relação directa 

com o campo virtual das Ideias. A ideia de Epstein, na sua “Fotogenia do imponderável”, 

sublinha este acesso a essa “realidade secreta cuja origem e fundação constitui ainda um 

mistério. Não se trata, no entanto, neste acesso ou neste momento crítico da Imagem, de 

qualquer tipo de retorno às origens do mundo ou a um estado humano primitivo fundador, 

mas sim, de nós mesmos - aqui e agora e de acordo com a necessidade do momento em que 

nos encontramos. De nós mesmos, dizem Deleuze e Guattari em O que é a Filosofia, mas 

daquilo que em nós (vegetal, mineral ou humano) deixou de se distinguir, ainda que nós 

ganhemos singularmente em distinção: - aquilo que é animal em nós. “O máximo de 

determinação sai, como um relâmpago, desse bloco de vizinhança”49. 

                                         
47 Andrei Tarkovsky, Sculpting in Time: Reflections on the Cinema, trad. K. Hunter-Blair (Austin: 

University of Texas Press, 1987), 113–125. 
48 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, Reprise 13 (Paris: Éditions de 

Minuit, 1991), 163. 
49 Ibid., 165. 
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4. Estrutura da dissertação 

A investigação estrutura-se em três capítulos, a partir do desenvolvimento de três 

núcleos determinantes da imagem nos seus átrios, seguindo-se, à primeira parte de cada um 

dos capítulos, uma análise de filme susceptível de apresentar ou evocar, 

cinematograficamente, alguns traços da experiência teórica que se desenvolveu na primeira 

parte. Trata-se de encontrar, a partir de três filmes, cada um deles com relações muito 

particulares com o real, e que se encontram todos eles nessa fronteira do real, nesse limite 

entre a ficção e o documento, o cinema de ficção e o cinema documental. 

Segue-se uma brevíssima descrição de cada capítulo. 

O primeiro capítulo, Dramas originários, debruça-se sobre o conceito de matriz ou 

drama originário da ideia e da imagem. Apresentam-se nove dramas da imagem, que 

podemos agrupar em quatro dimensões conceptuais articuladas. Em primeiro lugar, a 

dramatização da forma, definida como “forma formação”, “forma viva” ou “forma de 

força”. Em segundo lugar, a dramatização do “ponto cinzento” segundo Paul Klee, como 

forma matriz da passagem do caos à ordem e a dramatização do “ritornelo”, conceito de 

Deleuze e Guattari, que define o gesto expressivo artístico como movimento que é 

simultaneamente um ethos (modo de ser e habitação) e uma aisthesis (estética). Em terceiro 

lugar, a dramatização da linguagem, desenvolvendo o esquema do nome em Walter 

Benjamin e o encontro com os signos que forçam o pensamento a pensar o impensado, 

segundo Gilles Deleuze. Em quarto lugar, a dramatização da ideia, o ideal do problema, 

segundo Walter Benjamin e o paradoxo como estrutura diferencial da ideia, segundo Gilles 

Deleuze.  

Analisa-se, na segunda parte deste capítulo, o filme Pedro o louco (Pierrot le Fou, 

1965) de Jean-Luc Godard, enquanto drama originário que coloca várias das questões 

apresentadas na primeira parte. O filme levanta o problema da linguagem e dos seus núcleos 

de conflito, que se apresentam sempre no espaço da relação, do “entre” ou do “interstício”: 

entre as ideias e as imagens, entre os nomes e as coisas, o próprio e o outro, entre o 

pensamento e a linguagem.  

O segundo capítulo, Mundos Possíveis: a emergência da imagem, centra-se, num 

primeiro momento, na apresentação do conceito de tradução e na natureza épica do acto de 

contar, segundo Walter Benjamin, distinguindo a experiência autêntica (erfahrung) do 

conto das novas formas de narração da era da técnica. Exploramos o mundo complementar 
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daquelas criaturas, ajudantes, originais e duplos (oriundos da pintura de Paul Klee, dos 

contos de Nikolai Leskov e da literatura de Kafka, Melville e Michel Tournier), que 

anunciam um mundo ainda por vir, fazendo desmoronar a linguagem e a percepção de um 

sujeito, fazendo emergir uma língua estrangeira dentro da língua. No romance de Michel 

Tournier, analisamos o problema da percepção e o conceito de “mundos possíveis” a partir 

da aventura de Robinson na ilha deserta, sendo o conceito de possível como categoria 

estética retomado em Film, de Samuel Becket, no sentido de uma esquematização das três 

modalidades da imagem-movimento: imagem-acção, imagem-percepção e imagem-

afecção. Finalmente, desenvolvemos a noção bergsoniana de imagem enquanto selecção. 

Bergson apresentou o universo material das imagens, como “cinema em si”, alcançando 

um tipo de percepção especial, que será o ponto de partida para os conceitos deleuzianos 

de imagem nas suas obras sobre cinema. 

Analisa-se, na segunda parte deste capítulo o filme Eu, um Negro (Moi, un Noir, 

1958) de Jean Rouch. Rouch assume a figura moderna do griot (figura tradicional do 

contador de histórias da África ocidental). Neste filme, o cineasta cria um dispositivo 

fílmico muito particular, de etno-ficção, assente numa permanente duplicação: de vozes, 

de identidades, de sujeitos de enunciação e de enunciados. Focar-nos-emos neste jogo entre 

as múltiplas vozes, o jogo mimético e as imagens falsificantes, que apelam a um povo que 

falta. 

No terceiro capítulo, Os átrios da imagem: um campo de experimentação, 

apresenta-se o pensamento enquanto experimentação ou exercício, restituindo-se o corpo 

ao pensamento. Num primeiro momento expõe-se a crítica de William James ao empirismo 

e ao dogmatismo, e apresenta-se o seu conceito de experiência pura e de empirismo radical, 

como lhe chama Deleuze, que será uma das referências chave (para além de Espinosa) da 

concepção deleuziana do “campo transcendental” ou “plano de imanência”. Apresenta-se, 

de seguida, a crítica de Walter Benjamin ao modelo kantiano da experiência, assente no 

modelo de percepção do sujeito. Será na sequência da indicação de Benjamin sobre a 

urgente necessidade de uma “filosofia que vem”, baseada numa concepção alargada tanto 

da experiência, como da percepção, que a experiência da aura será apresentada, enquanto 

provável via de acesso à satisfação de uma tal necessidade. Num segundo momento, 

desenvolveremos a ideia de potência do corpo na filosofia ética de Espinosa, no sentido de 

uma compreensão das relações entre o campo da experimentação e uma ética do corpo. 

Analisamos seguidamente as origens do conceito deleuziano de “planalto” no pensamento 
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de Gregory Bateson, e Margaret Mead, no sentido de uma melhor compreensão do conceito 

de planalto, cuja estrutura paradoxal não se baseia numa dialéctica resolutiva, mas em 

termos de uma dialéctica em suspenso ou de uma estabilização afectiva intensiva, que será 

melhor compreendida a partir da grelha dos afectos que encontrámos em Espinosa. Num 

terceiro momento, centramo-nos na experiência afectiva do corpo no cinema, enquanto 

experiência afectiva primária do filme, apresentando uma correlação entre os conceitos de 

“afectos de vitalidade” e de “momento presente” de Daniel Stern e a experiência do filme. 

É neste contexto que serão desenvolvidos ainda os conceitos de “experiência mimética”, 

“devir” e inervação, enquanto disposições afectivas originárias da experiência fílmica.   

Finalmente, analisaremos a estrutura diferencial da imagem-dialéctica e da 

imagem-cristal, tendo como ponto de partida a concepção da cena literária segundo 

Virginia Woolf.  

Analisa-se, na segunda parte deste capítulo, o filme Rostos (Faces, 1968) de John 

Cassavetes, que parece criar um laboratório de experimentação para a questão espinosiana: 

“o que pode um corpo?”. Apresenta-se a estrutura do filme como uma estrutura rizomática, 

que desenvolve, a partir dos gestos, das atitudes e das posturas dos corpos e da câmara de 

filmar, uma nova forma de distanciamento, assente numa disposição afectiva. 
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Capítulo 1 

I. DRAMAS ORIGINÁRIOS 

 

1. Uma forma de força 

Num texto denominado Literatura e Cinematógrafo1 de 1923, Viktor Chklovski 

começa por enunciar a definição comummente aceite no âmbito das artes em geral, entre 

forma e conteúdo - sendo o conteúdo da obra definido como aquilo que o artista quer dizer 

ou contar e a forma da obra, o meio pelo qual isso que se quer dizer ou contar é expresso – 

as palavras, as imagens, o ritmo do verso em literatura, a cor e o desenho em pintura. Estas 

definições e consequente distinção não são viáveis, pois impõem uma fixação estrutural a 

um fenómeno essencialmente móvel e expressivo. No que se refere à literatura, Chklovski 

refere-se ao facto de várias canções de diferentes sociedades primitivas serem desprovidas 

de sentido: as dos índios da antiga Guiana Britânica (actual República da Guiana), por 

exemplo, consistiam em interjeições: kheia, kheia, e a tarefa do bardo não era tanto a de 

transmitir uma certa ideia através de palavras, mas a de alinhar uma série de sons que têm, 

entre eles, uma certa relação. Estes sons não são apenas uma forma acústica, mas uma 

forma de articulação. É também a ideia expressa por Victor Hugo quando diz que não é tão 

difícil encontrar a rima como preencher de poesia o espaço entre as rimas, ou seja, ligar o 

espaço - tornado imagem - e o lado sonoro do poema enunciado2. Aquilo que está entre as 

rimas é da ordem da mancha – uma mancha sonora – que apela à iluminação da palavra. É 

neste sentido que podemos dizer, com Chklovski, que “a poesia apareceu antes do 

conteúdo” e, sobretudo, que a forma de que se trata aqui, antes de ser uma forma de 

transmissão de uma ideia ou de uma história, é um gesto de composição e de articulação. 

A distinção matéria-forma torna-se inviável, por exemplo, quando pensamos nas palavras-

mala de Lewis Caroll, como, num dos seus poemas3, o Snark, um animal fantástico que é 

gerado por uma mistura de sons de palavras (shark com snake ou então com snail). É 

evidente que, neste caso limite de Caroll, as palavras não são o meio pelo qual se diz alguma 

coisa – uma forma – mas o próprio material da obra. Se a literatura é feita de palavras e as 

                                         
1 Viktor Chklovski (Šklovskij), «Littérature et Cinématographe [1923]», em Resurrection du Mot et 

Littérature et Cinématographe, ed. Andrei Nakov, trad. Andrée Robel (Paris: Éditions Gérard Lebovici, 
1985), 91–146. 

2 Ibid., 100. 
3 L. Carroll, H. Holiday, e M. Gardner, The Hunting of the Snark: An Agony in Eight Fits, Classics 

Series (Penguin Books, 1995). 
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utiliza na sua criação, antes de qualquer conteúdo, em que é que ficamos? O que é a forma? 

Trata-se de um fenómeno complexo. Mas seguramente, para um escritor, pintor, escultor 

ou cineasta, trata-se sempre de a produzir materialmente, encarnando-a, num movimento 

de ligação entre os elementos: da relação da tinta sobre o quadro, do processo de revelação 

sobre a película, dos elementos vocais de um poema entre si. A forma, deste ponto de vista, 

é algo que está sempre em movimento (um movimento de conexão), entre elementos (ela 

não é um elemento, mas uma articulação4 entre elementos), sempre em transformação 

(transformada no mesmo movimento que a matéria que transforma). Ela não é uma 

estrutura fixa. As suas leis aproximam-se mais das de um organismo vivo, em constante 

formação e renovação. 

Nem forma fixa, nem conteúdo, então, é preciso libertar a forma das perigosas 

oposições seculares que a fixam numa estrutura invariante e imutável de sentido e isto 

envolve um movimento de ruptura, a criação de uma fissura entre os elementos, no sentido 

de criar novos sentidos. É interessante observar, como faz Maria Filomena Molder num 

texto5 sobre a forma como problema, como a palavra forma envolve, na sua polissemia 

inerente, uma complexa oscilação entre significados. Isto é evidente no uso que damos à 

palavra forma no nosso dia-a-dia, em inúmeros contextos diferentes: a forma de resolver 

um problema, a forma de um bolo, a forma de um rosto, a forma das nuvens, a forma das 

constelações, a forma geométrica, a forma das botas, a forma de pensar, o estar fisicamente 

em forma, etc.  

Os Gregos antigos usavam frequentemente a noção de forma, sendo que o seu 

sentido se estabilizou essencialmente em três palavras: eidos, ideia e morphe. Em todas 

estas palavras, o significado flutua significativamente, deixando transparecer uma certa 

oscilação entre termos muitas vezes oponíveis. Eidos pode significar o aspecto exterior, o 

ar de uma pessoa ou de uma coisa, os traços de alguém, mas também, a forma espiritual, a 

forma própria de uma coisa (o seu género ou espécie), o sintoma de uma doença, o 

encadeamento de operações ou de uma discussão, o modo de se orientar, o método e a 

maneira. Ideia tanto pode referir-se ao aspecto exterior e ao ar de uma pessoa ou de uma 

coisa, como à espécie disto e daquilo em particular e ao princípio geral de classificação, 

                                         
4 Bresson, Notas sobre o cinematógrafo [Notes sur le cinématographe]. Noção central nas notas de 

Bresson.: «O que se passa nas articulações.’As grandes batalhas, diz o general de M..., travam-se quase 
sempre no ponto de intersecção dos mapas dos estados-maiores.» 

5 Maria Filomena Molder, «A forma como problema: as nuvens e o vaso sagrado», em As Nuvens e 
o Vaso Sagrado: (Kant e Goethe. Leituras) (Lisboa: Relógio d’Agua Editores, 2014), 149–70. 



 21 

princípio universal, princípio de génese ou figura de estilo. Morphe, de onde vem a palavra 

morfologia, a ciência das formas, era o nome que recebia a deusa Afrodite (Morphô), 

designando beleza e amor e Morpheus, o deus do sono e dos sonhos, que significa 

literalmente “aquele que reproduz as formas”6. Observam-se sobretudo, se 

sistematizarmos, dois níveis de significado: por um lado, um nível claramente inteligível e 

abstracto, ideal, se quisermos e, por outro, um nível sensível e material – dos corpos e das 

coisas – afectado necessariamente pelo acidente.  

De facto, a noção de forma está desde sempre envolvida numa complexa relação 

com a matéria – uma matéria excessiva, transbordante – e toda a filosofia surge, no fundo, 

desta necessidade de dar uma configuração ou de atribuir um papel à matéria. Este 

movimento de dar forma, muito próprio do pensamento grego, envolve esta tensão que está 

na própria matriz da forma e que consiste num processo de transformação das forças do 

caos ou da matéria informe, em “configurações dotadas de consistência e perfeição interna, 

luminosas, graciosas e belas”. Podemos definir a forma, gerada por um impulso vital do 

pensamento, como tendo, na sua génese, uma matriz dramática essencial: “No excesso de 

força vital reconheceu Nietzsche o deus Dioniso, na consagração da forma, o deus Apolo”. 

Nietzsche compreendeu como nenhum outro moderno como a forma – “figura sustentada 

por um princípio interno de perfeição e de beleza” é gerada no seio de uma luta ou um 

combate, não propriamente contra o caos, mas em que, face ao caos, a forma se gera como 

esforço de compreensão. Mas esta figura ou configuração é constituída como um 

“prolongamento projectivo” que envolve sempre, como refere Maria Filomena Molder, a 

inseparabilidade das forças destrutivas e criativas da natureza - da vida7. Este combate 

incerto em que a forma se joga é precisamente a sua matriz dramática, que como veremos, 

constitui o núcleo genético de todo o pensar e de toda a possibilidade de criação. Combate 

perigoso, pois no seu esforço de figurabilidade, a forma pode atrever-se a anular as forças 

do caos – esquecendo-se que elas são a sua vida e não suas inimigas – fixando-se, sem 

movimento, numa estrutura fixa e sem vida, numa forma morta ou numa Gestalt, como lhe 

chamou Paul Klee, distinguindo-a de Gestaltung (a forma viva). Sobretudo, o que 

Nietzsche compreendeu, foi que as forças Apolínea e Dionisíaca, mais do que antagónicas, 

são complementares e a criação só pode surgir da compreensão aguda de que é nesse plano 

instável e perigoso, entre o fundo destrutivo e o elemento formante, que se joga o drama da 

                                         
6 Ibid., 151. 
7 Ibid., 151–152. 
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forma. Não se trata, então, de um combate de morte – mas de vida – e é a tensão entre os 

elementos que é criadora. Se um dos elementos ganha a luta, a forma morre.  

Matriz dramática do pensar, esta forma podia ser chamada uma forma de força ou 

uma força formante, de maneira a distingui-la de uma forma enquanto estrutura fixa e 

inabalável. Os Gregos foram “os primeiros a conceber uma estrita imanência da ordem a 

um meio cósmico que corta o caos à maneira de um plano”8. Este plano, devido à sua 

proximidade do caos, não se deixa nunca petrificar numa forma fixa – exactamente – “o 

que os Gregos compreenderam foi que a natureza era criadora de formas e que, ao mesmo 

tempo, não as deixava estar muito tempo na mesma posição, no mesmo estado, na mesma 

configuração”9. A forma é um princípio de vida. Foi assim que a entendeu também Henri 

Maldiney, que a situa, ao nível do espaço, num plano que se distingue do plano dos signos: 

a paisagem10.  

A paisagem é o espaço da forma e distingue-se do espaço geográfico – espaço dos 

signos. “O signo significa, mas a forma significa-se” é a fórmula de Henri Focillon 

retomada por Maldiney11. A diferença entre espaço de paisagem e espaço geográfico foi 

enunciada por Erwin Straus: a paisagem é a espacialidade primordial que não comporta 

qualquer sistema de referência, coordenadas ou ponto de origem. Nela, o homem caminha 

de aqui em aqui – trata-se de um aqui absoluto que se refere apenas a si mesmo e não a um 

espaço de conjunto. Na paisagem – momento originário do sentir – estamos sempre na 

origem, uma origem que não se define por um princípio cronologicamente determinável, 

mas antes por um haver mundo em que se estabelece a nossa presença ao mundo e a 

presença do mundo a nós mesmos, um haver mundo que é tanto arché (enquanto princípio, 

no sentido da substância primordial dos pré-socráticos) como telos (termo), ou em que estes 

termos não estão separados. A dimensão do pathos, inerente ao sentir, é a comunicação 

com o fundo do mundo, a partir do qual cada coisa tira a sua realidade na sua diversidade12. 

O espaço geográfico contrapõe-se à paisagem, comportando um ponto de origem – 

                                         
8 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 44. 
9 Molder, «A forma como problema: as nuvens e o vaso sagrado», 153. 
10 As análises de Henri Maldiney sobre o espaço de paisagem e o espaço geográfico são levadas a 

cabo em Henri Maldiney, Regard, Parole, Espace (Lausanne: L’Age d’Homme, 1994); partem dos conceitos 
elaborados por Erwin Straus, desenvolvidos em E.W. Straus, Du sens des sens: contribution à l’étude des 
fondements de la psychologie, Collection Krisis (Jérôme Millon, 2000) . 

11 Apud Maldiney, Regard, Parole, Espace, 160. 
12 Henri Maldiney, «Le Faux Dilemme de la Peinture: Abstraction ou Réalité», em Regard, Parole, 

Espace, [1967] (Lausanne: L’Age d’Homme, 1994), 1–20; Henri Maldiney, «L’Esthétique des Rythmes», 
em Regard, Parole, Espace, [1967] (Lausanne: L’Age d’Homme, 1994), 147–72. 
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este sim determinado no tempo e no espaço, e coordenadas, estabelecendo referências num 

espaço de conjunto, em que cada parte se refere sempre a uma outra.  

A dimensão originária do sentir define-se, então, por oposição a uma concepção 

tradicional do espaço, que define o espaço geográfico (Erwin Straus vai tomar como 

referência deste espaço a concepção cartesiana do espaço, que é sempre uma representação 

de um sujeito). A sensação é sempre aquilo que não esperamos, é sempre uma surpresa. A 

mínima sensação é um acontecimento surpreendente. Qualquer coisa de inexplicável, é o 

contacto originário com o mundo, não conceptual e não objectivável. O espaço do sentir é 

um espaço sempre em devir e em transformação, um lugar de passagem. Assim, sentir, 

supõe que se está sempre numa fronteira: “Uma propriedade de todas as sensações é que 

estas são fronteiras que eu posso ultrapassar em todas as direcções. A continuidade do meu 

devir e da estrutura espacio-temporal do meu mundo, funda-se na relação de totalidade”13. 

A experiência do espaço de paisagem é a do estar perdido, enquanto a do espaço 

geográfico é sempre uma experiência de reconhecimento de certas coordenadas. É a 

diferença entre passear e deslocar-se. Maldiney distingue duas acções – ou uma acção e um 

gesto – passear e deslocar-se. Na paisagem passeamos sem qualquer ideia sobre esse 

espaço, aquilo que nos move é a sensação. No espaço geográfico deslocamo-nos, de acordo 

com uma ideia prévia – um mapa eventualmente. Passear é a experiência daquele que entra 

na paisagem e entrar na paisagem envolve sempre o inesperado, aquilo que não 

conhecemos, a surpresa. Envolve também um corpo-a-corpo com a paisagem, um encontro 

com a vida da paisagem, de tal maneira que somos paisagem e é difícil distinguirmo-nos 

dela. “Nesse momento - diz Cézanne - já não sou senão um e o mesmo que o meu quadro. 

Nós somos um caos irisado. Apareço perante o meu motivo, perco-me nele... Nós 

germinamos”14. Compreende-se, então, que, se o lugar da forma, em Maldiney, é a 

paisagem, esta forma seja tomada enquanto forma-germe, princípio genético ou formativo 

que constantemente se transforma. O que é que isto significa – a forma tomada como 

princípio embrionário ou genético? Antes de mais, é forma viva, tal como Paul Klee a 

define na sua Filosofia da criação artística:  

                                         
13 Straus, Du sens des sens: contribution à l’étude des fondements de la psychologie, 295. 
14 Maldiney, Regard, Parole, Espace, 150. 
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“A teoria da criação artística (Gestaltung) ocupa-se dos caminhos que levam à forma viva (Gestalt) 

ou morta (Form)15. É a teoria da forma, acentuando, no entanto, os caminhos que a ela levam. A 

palavra Gestaltung caracteriza o que se disse pela sua terminação (-ung)”16. 

A forma refere-se, na acepção de Klee, a algo vivo, a uma noção de forma que 

assenta em funções vivas. Uma forma de força. Já em Goethe encontrámos uma concepção 

da forma viva. Para ele, a forma é metamorfose, como a forma originária da planta 

(Urpflanze)17. A planta originária designa, segundo Goethe, simultaneamente, a forma, 

enquanto origem de todas as configurações possíveis da planta e a possibilidade da sua 

identificação18. Trata-se aqui de um fenómeno originário que, por um lado, conecta todas 

as formas possíveis da planta – é um princípio de conexão – e, por outro, permite identificar 

essa planta. Goethe interessou-se pelo princípio formativo das plantas, mas também pelo 

princípio formativo da arte, estabelecendo entre arte e natureza uma comunidade essencial. 

Reconhecer um padrão que conecta, para usar uma expressão de Gregory Bateson (the 

pattern that connects), é reconhecer o padrão que estabelece a relação entre todas as formas 

singulares e a totalidade viva da planta. 

Esta forma que Bateson procurou continuamente, este padrão que conecta, diz 

respeito não apenas a um ser em particular, mas a todos os seres da natureza: “Qual é o 

padrão que conecta o caranguejo à lagosta, a orquídea ao onagra, e todos eles a mim?”19 O 

facto de pensarmos em termos de histórias – diz Bateson – não nos separa das estrelas do 

mar e das anémonas, das palmeiras ou das onagras, pois se o mundo estiver conectado, 

então, pensar em termos de histórias é uma forma de vida como a de qualquer outro ser 

vivo, cujo princípio deve ser partilhado. O que Bateson diz é que, do ponto de vista 

embriológico, a anémona do mar é feita do mesmo estofo (stuff) que as nossas histórias. 

Que todo o processo evolutivo dos milhões de gerações que geraram a anémona do mar e 

que nos geraram a nós, devem ser feitos do mesmo estofo que as nossas histórias. Ou seja, 

o que é relevante, em cada passo da filogénese, é o que está entre os passos. A forma é 

pensada para este autor do ponto de vista filogenético. O que é que isto significa? Ele diz: 

“a embriologia é formal”. Ou seja, ela funciona a partir de um princípio formal. Bateson 

                                         
15 Esta distinção é retirada de um apontamento de Klee: Gestalt=ser vivo, Form=«nature morte», em 

Paul Klee, Escritos sobre Arte (Lisboa: Edições Cotovia, 2001), 54, Nota de rodapé. 
16 Ibid., 54. 
17 A Urpflanze, cuja primeira enunciação encontramos na Viagem a Itália de Goethe, será mais tarde 

plenamente desenvolvida na sua Metamorfose das Plantas.   
18 Maria Filomena Molder, «Introdução», em A Metamorfose das Plantas, por Goethe, trad. Maria 

Filomena Molder (Lisboa: INCM, 1999), 9–29. 
19 G. Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity (Dutton, 1979), 8. 
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distingue entre várias maneiras de reconhecer os fenómenos. Ele dá um exemplo: a tromba 

do elefante. O que é a tromba de um elefante? Qualquer criança sabe: é o nariz do elefante! 

Quando se define a tromba do elefante como nariz – está-se a defini-la de acordo com um 

determinado contexto (espacial) – é aquilo que se situa entre dois olhos e por cima de uma 

boca. Mas o nariz também é essa parte do corpo que cheira as coisas, ou seja, também é 

possível defini-lo pela sua função. Estamos de novo a definir a tromba de acordo com um 

determinado contexto (desta vez temporal, pois reconhecêmo-lo em função do conjunto de 

sequências de interacção entre várias criaturas com nariz e o meio ambiente). Estas 

classificações de contexto cruzam-se, como é evidente e são determinantes para a nossa 

percepção do que seja a tromba de um elefante, mas na base da possibilidade de 

reconhecimento deste tipo de classificações está um princípio filogenético. Ora, em 

embriologia, “a primeira definição deve ser sempre em termos de relações formais”, diz 

Bateson. A tromba fetal não pode, em geral, cheirar nada. Pensar a forma do ponto de vista 

genético, embrionário ou originário é, então, pensar aquilo que possibilita a sua formação, 

mas também o seu reconhecimento. Quando falamos de espaço de paisagem – o espaço da 

forma, segundo Maldiney, estamos a pensar em termos de génese e não em termos de 

comunicação (na terminologia de Bateson) ou de informação (na terminologia de 

Maldiney): 

O mesmo elemento do quadro, tal como tem duas funções, aquela de indicar um objecto e aquela, 

mais fundamental, de induzir um ritmo, tem também duas dimensões: uma dimensão exterior 

representativa e uma dimensão interior rítmica. Ela é, ao mesmo tempo, um signo e uma forma20 

Pensar a arte, pensar o processo criativo, pensar as formas artísticas, envolve 

necessariamente, segundo Maldiney, um retorno à “dimensão interior rítmica” ou um 

retorno à forma. O problema é que o mundo em que nós vivemos é um mundo 

“perigosamente claro e confortável”21, “mecânico e funcional”, visto por nós à distância. 

Os objectos com que lidamos são cada vez mais conceptuais ou ideais: tudo é mensurável, 

                                         
20 Maldiney, Regard, Parole, Espace, 7. 
21 Maldiney, «Le Faux Dilemme de la Peinture: Abstraction ou Réalité», 1. O texto em que Maldiney 

escreveu esta frase foi escrito em 1953. No que diz respeito ao perigo da clareza e do conforto em que 
vivemos, o texto é completamente actual. Por sua vez, a necessidade de determinar o conceito de abstracção 
como um conceito ligado ao processo de criação de formas que não tem – em rigor – qualquer ligação 
necessária com a pintura abstracta, torna-se ainda mais relevante num momento em que o expressionismo 
abstracto, por exemplo, está no seu auge. De facto, o impulso de pensar por exemplo nas linhas frenéticas de 
Pollock é grande quando pensamos no conceito de espaço de paisagem. A forma, para este autor, – e o 
princípio de abstracção a ela ligado - tem a ver com a dimensão rítmica, interna, não com a dimensão 
representativa, exterior. A maior parte das pinturas que Maldiney utiliza como referências para este capítulo 
são – aliás – pinturas figurativas e não abstractas. 
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calculável, previsível. O que mais falta ao homem moderno é a sensação, que Maldiney 

distingue como sendo “o contrário daquelas impressões cuidadosamente preparadas” que 

administram os nossos prazeres e as nossas sensações numa espécie de grelha de 

significados socialmente estipulados. O nosso dia-a-dia está cheio de designações: desde o 

mais obscuro desequilíbrio psicológico ou fisiológico (hiperactividade, bipolaridade, os 

síndromas disto e daquilo) ao mais ínfimo espaço urbano (os espaços verdes, os parques 

infantis, as zonas de lazer, as zonas de trabalho), às zonas comerciais (zona de carnes, de 

vinhos, de cosméticos) que nos separa de uma relação real com as coisas. O mundo aparece-

nos sobre-determinado, sobre-significado, antes de nos aparecer como mundo, na sua 

espontaneidade. Na nossa experiência, a espontaneidade tende cada vez mais a ser 

reprimida de todos os modos, dissipando-se nisso a que se chamou a “realidade virtual”. Já 

não bastava, como refere Maria Filomena Molder, na senda de Giorgio Colli, aquela mais 

simples operação – com um dedo – de pressionar um botão22 “e já tínhamos luz, roupa a 

lavar, pessoas a falar “em directo” connosco, agora presenteiam-nos com a ubiquidade e a 

simultaneidade de mensagens vindas de todos os pontos do planeta”. Ora a arte só pode 

existir a partir de uma relação com o real, diz-nos Maldiney - e não com as cada vez mais 

inúmeras etiquetas que designam esse real, afastando-nos de uma relação directa com ele. 

A arte é uma tentativa de ultrapassagem desta alienação, de restauração de um olhar sobre 

o mundo, e não de uma vista (no sentido meramente empírico do termo). Trata-se de libertar 

este mundo virgem, anterior ao homem e “fazer dele uma obra que funcione como um 

universo”, como disse Van Gogh, rejeitando tudo aquilo que, do real, não se torne 

verdadeiro, podemos acrescentar com Bresson, que tal como Cézanne, procurou no cinema 

a dimensão originária do sentir, dedicando-se às “imagens insignificantes” (não-

significantes)”23.  

Para Deleuze e Guattari, aquilo que constitui a sensação é o devir. E a arte é um 

composto de sensações ou um ser-de-sensação. Uma sensação toca-nos no mais profundo 

(ou superficial) de nós mesmos, com a potência de um raio, mas esta profundidade ou 

superfície é sempre um lugar de passagem e de fronteira. A sensação passa por ali. Se não 

for uma passagem – e às vezes não é – a intensidade da sensação pode ser de tal ordem que 

                                         
22 Maria Filomena Molder, A imperfeição da Filosofia, Antropos (Lisboa: Relógio d’Água, 2003), 

134. 
23 Bresson, Notas sobre o cinematógrafo [Notes sur le cinématographe]. 22: «Dedicar-me às 

imagens insignificantes (não-significantes)»; 120: «Ser escrupuloso. Rejeitar do real tudo aquilo que não se 
torna verdadeiro. (A horrível realidade do falso)». 



 27 

pode ser aniquiladora (destruir o motivo, em Cézanne, por exemplo), em vez de criadora 

de mundo. O espaço do mundo é o espaço da sensação, que é revelada como uma 

intensidade. Van Gogh fala, ao seu irmão Theo, daquela “alta nota amarela” que alcançou 

certo verão24. Cézanne chama o seu cocheiro, para que veja os azuis, ao fundo, sobre os 

pinheiros. A sensação é a base de tudo, diz Cézanne a Gasquet. “O que é que há em comum 

entre as árvores e nós? Entre um pinheiro tal como ele me aparece e um pinheiro tal como 

ele é na realidade? (...) As árvores sensíveis!”25. Cézanne imagina as cores, estes 

acontecimentos singulares, como fazendo parte dessas “sensações confusas que trazemos 

de nascença”. “As sensações corantes que dão a luz são causa de abstracções, que não me 

permitem cobrir a tela nem prosseguir com a delimitação dos objectos (...)”, refere Cézanne 

numa carta a Émile Bernard26.  

A sensação pode ser microscópica, um minúsculo, infra-movimento de uma 

pequena onda do mar27 mas, como um fractal, ela abraça o mundo inteiro. A sensação não 

é, segundo Gilles Deleuze, assimilável a uma crença originária (Urdoxa), ou seja, a uma 

lógica transcendental no sentido que lhe dá a fenomenologia de Husserl. É encontrando a 

sensação num “a priori material”, perceptivo e afectivo, que transcende as percepções e as 

afecções vividas – os amarelos de Van Gogh, as sensações confusas de Cézanne – que, de 

facto, o ser-de-sensação – bloco de afectos e perceptos – surge como uma coexistência ou 

como um esquema de sentido, entre aquele que sente e aquilo que é sentido (como as mãos 

que se apertam, imagem que Deleuze vai buscar, também, a Cézanne). Merleau-Ponty 

chamou a este tipo de existência corpórea, anterior à objectivação da atitude natural, a 

carne: carne do mundo e carne do corpo como correlatos que se envolvem, substituem, 

entrelaçam numa coincidência ideal.  

                                         
24 Vincent Van Gogh, Cartas de Van Gogh ao seu irmão Théo (Lisboa: Editorial Aster, sem data). 
25 Paul Cézanne, P.M. Doran, e E. Bernard, Conversations avec Cézanne, Artistes d’hier et 

d’aujourd’hui (Paris: Macula, 1978). 
26 Ibid., 123. 
27 Foi Leibniz, em Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, 29, que definiu as pequenas 

percepções – que ocorrem em nós a cada momento – mas de que não há apercepção consciente, nem reflexão, 
pois são demasiado minúsculas, em número excessivamente grande ou estão demasiado unidas ou confusas: 
«E para julgar ainda melhor a respeito das pequenas percepções (...) costumo servir-me do exemplo do 
mugido ou do ruído do mar que nos impressionam quando estamos à beira-mar. Para ouvir esse ruído tal 
como fazemos, é preciso que se oiçam as partes que compõem esse todo, quer dizer, os ruídos de cada onda, 
embora cada um desses pequenos ruídos apenas se faça conhecer na reunião confusa de todos os outros 
conjuntamente». Ou seja, numa onda maior que envolve os minúsculos ruídos das pequenas ondas que a 
compõem. As pequenas percepções podem comparar-se à experiência da sensação em Straus, Du sens des 
sens: contribution à l’étude des fondements de la psychologie: «A experiência sensorial não é uma forma de 
conhecimento. Se a tomarmos como tal ela será confusa e obscura. Pelo contrário se for alcançada tal como 
se apresenta será clara e distinta». 
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Deleuze e Guattari chamaram devir a esta espécie de coexistência da carne do 

mundo e da carne do corpo que constitui uma camada anterior ao código. Para eles, a carne 

não é a sensação, pois apesar de a revelar, ela não é capaz de constituir o composto de 

sensação, é demasiado tenra, dizem Deleuze e Guattari, mas, sobretudo, o conceito 

fenomenológico de carne acolhe ainda uma “estranha piedade” que se prende com o sonho 

de uma experiência originária transcendente. A carne não é senão o termómetro de um devir 

e este conceito, como se perceberá melhor mais à frente, não restitui nenhuma unidade 

perdida, aliás, não há unidade possível: trata-se de um encontro, de uma indiscernibilidade 

entre elementos, em que o sentido ou a revelação, se quisermos, é produzido numa relação 

entre heterogéneos. O ser-de-sensação não é então a carne, mas “o composto das forças 

não humanas do cosmos, dos devires não humanos do homem, e da casa ambígua que os 

troca e os adapta, os faz rodopiar como ventos”.28   

O estar perdido como momento originário de toda a arte tem a ver com essa 

capacidade de ter um olhar sobre o mundo, como se fosse o primeiro olhar, como as 

crianças vêem.   

A criança29 é a embaixadora do espaço de paisagem, no espaço geográfico, diz 

Maldiney. As crianças têm uma percepção da vida, mas também do espaço, muito 

particular. Todos conhecemos esta imagem, porque já a vimos ou porque já a vivemos. 

Numa viagem de carro, a criança esborracha a cara no vidro do carro. Podemos pensar que 

esborrachar a cara nos vidros é algo característico do comportamento das crianças. Também 

lhes acontece frequentemente esborracharem a cara numa montra de chocolates. 

Esborrachar a cara no vidro é uma maneira de ignorar o vidro, que decorre simplesmente 

do facto do desejo de estar na paisagem, para lá do vidro, ou da paisagem de chocolates, 

ser muito mais forte, para a criança, do que o vidro. No carro, quando a criança esborracha 

a cara no vidro, o que acontece é que a criança passa para o outro lado, ela tem essa 

capacidade de viver a paisagem, mesmo enfiada num automóvel. O vidro, a janela, 

enquadra o espaço – transforma-o num signo, transforma-o em espaço geográfico. Para lá 

do vidro, tudo é signo. A criança, embaixadora da paisagem no espaço geográfico, é, como 

                                         
28 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 169. 
29 A criança é tomada no pensamento de Maldiney, como nos pensamentos de Baudelaire, Walter 

Benjamin e Gilles Deleuze, de que nos ocuparemos aqui, como um modelo de percepção, um certo olhar 
sobre o mundo. Podemos eventualmente pensar em termos de desenvolvimento infantil e tomar como 
referência a fase do “pensamento mágico”, “pensamento pré-lógico”, “pré-operatório” ou “simbólico”, tal 
como foi desenvolvida por Jean Piaget, que situa esta fase do pensamento, sensivelmente, entre os três e os 
seis anos de idade. 
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o artista, capaz de perceber a forma. Voltaremos à criança, cujo olhar, dentro do possível, 

nos acompanhará sempre, ao longo deste trabalho. 

 

2. O salto do ponto cinzento 

A arte, a verdadeira arte, consegue escapar ao domínio da representação. É 

importante compreender que isto não significa que o mundo da representação não exista no 

campo da arte. Simplesmente, não é possível criar – aceder a novos mundos ou ao real 

verdadeiro, como lhe chamou Robert Bresson – a partir de uma geografia de signos e de 

uma linguagem meramente instrumental. Paul Klee concebe o artista como esse homem 

que, embora como todos nós tenha sido lançado num mundo onde se deve orientar, procura, 

no entanto, encontrar uma abertura para a génese do mundo. Walter Benjamin, no seu texto 

Experiência e pobreza (1933), refere-se a Paul Klee como um construtor: “entre os grandes 

criadores, sempre existiram homens implacáveis que operaram a partir de uma tábua rasa. 

Queriam uma prancheta: foram construtores”30. Benjamin refere-se ainda a Descartes ou a 

Einstein como exemplos paradigmáticos destes construtores implacáveis. São construtores 

no sentido em que, a partir de um único, mas poderoso ponto – Descartes, a partir da 

formulação “penso, logo existo” ou Einstein, a partir de uma pequena discrepância entre as 

equações de Newton e as observações astronómicas – edificaram todo o seu pensamento, 

como um mundo. Começar por um princípio de mundo e compor as suas figuras na 

prancheta, de tal forma que, diz-nos Benjamin, tal como num bom automóvel a carroçaria 

obedece à necessidade interna do motor, a expressão fisionómica dessas figuras obedece 

ao que está lá dentro, ou seja a um princípio interno. O que está lá dentro não é uma 

interioridade, no sentido do mundo interior de um sujeito, o que está lá dentro é um 

princípio genético destrutivo e criativo ao mesmo tempo — é por isso que estas figuras, 

diz-nos Christine Buci-Glucksmann31, são bárbaras. As figuras de Paul Klee são sempre 

seres intermediários – máscaras, demónios, bonecas, homens loucos cambaleantes, 

homens-animais, plantas-rosto. São seres de fronteira, sempre em devir, sempre 

inacabados, que não participam na lógica humanista do sujeito e da representação, que 

romperam com os códigos e com a cultura convencionalmente aceites. Situam-se na 

                                         
30 Walter Benjamin, «Expérience et pauvreté», em Œuvres II, trad. M. Gandillac, R. Rochlitz, e P. 

Rusch (Paris: Gallimard, 2000), 364–73. 
31 Christine Buci-Glucksmann, La raison baroque: de Baudelaire à Benjamin, Débats (Paris) (Paris: 

Galilée, 1984), cap. I, 1. 
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fronteira entre o humano e o inhumano, entre a cultura e a barbárie. O motor secreto destas 

figuras de Klee, o seu princípio formante, é aquilo a que ele chamou ponto cinzento, que 

funciona como uma espécie de esquema dramático de toda a criação artística.  

De acordo com o esquema de Klee (cosmos – caos verdadeiro – caos antitético), o 

cosmos é a ordem de todas as coisas, o caos antitético é um conceito que representa a 

desordem, opondo-se antiteticamente ao cosmos, e o caos verdadeiro, que nunca pode ser 

pesado ou medido, não constitui propriamente a antítese da ordem, mas é um ser-nada ou 

um nada-ser que não está em equilíbrio com nada e permanece eternamente sem peso nem 

medida. O caos verdadeiro “pode ser nada ou algo adormecido, morte ou nascimento, 

dependendo (...) do querer ou do não querer”32. O ponto cinzento é o símbolo do caos (não 

um ponto real, mas um ponto matemático), elemento genético radical a partir do qual será 

instaurado o espaço e todas as figuras possíveis.  

Para que este ponto se eleve ao visível, estabelecendo um salto interno e tomando 

uma decisão a seu respeito, é preciso apelar ao conceito de cinzento. O ponto cinzento “é 

o ponto fatídico entre aquilo que devem e aquilo que perece”. Ele é cinzento, diz Klee, por 

ser o ponto não-conceptual da não contradição, ou seja, ele não é nem branco nem preto, 

nem quente nem frio, ou, pelo contrário, é tanto preto como branco, tanto quente como frio; 

não está em cima nem em baixo, é não-dimensional, ou está entre as dimensões e na sua 

intersecção. Mas o ponto cinzento é, também, símbolo do centro original de onde germina 

a ordem do universo em todas as suas dimensões, ponto cosmogenético que – tal como um 

ovo – corresponde a toda a ideia de começo. O ovo é o lugar das forças genéticas e criadoras 

e Klee refere-se a estas forças como qualquer coisa que escapa a toda a denominação ou 

representação, mas de que nós próprios estamos carregados até ao último átomo. Embora 

não possamos dizer o que é esta força – a força do acto criador não pode ser nomeada – é-

nos necessário “ir ao encontro da fonte, até onde nos for possível”33. Em todo o caso, temos 

de a manifestar nas suas funções, tal como ela se revela em nós mesmos. Klee sugere ainda 

uma definição desta força enquanto “forma de matéria”: “Provavelmente, ela própria (a 

força criadora) é uma forma de matéria, mas, enquanto tal, não perceptível com os mesmos 

sentidos que nos permitem perceber as modalidades conhecidas da matéria”34. 

Klee formula assim o salto do ponto cinzento: “Um ponto no caos: o ponto cinzento 

                                         
32 Klee, Escritos sobre Arte, 64–65. 
33 Ibid., 55. 
34 Ibid. 
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estabelece um salto por cima de si mesmo, para um campo onde ele cria a ordem. Dele 

irradia a ordem, assim desperta, em todas as dimensões”35. O ponto cinzento envolve, em 

simultâneo, um feixe embrulhado de linhas aberrantes em que o olhar não encontra eixos 

de referência (o caos) e o brilho do espaço a partir de uma origem instaurada por um salto 

(a ordem).  

O momento em que “o ponto cinzento salta sobre si próprio” é um acto de criação 

– criação de um mundo, mas também, simultaneamente, da apresentação de uma ausência: 

o povo que falta, diz Klee. Acto paradoxal, então, permeado pela falta e pela superação 

desta falta ou desta ausência. A arte pode resistir a esta ausência, com a criação de novos 

mundos. O salto do ponto cinzento é um drama originário no sentido em que é a partir deste 

salto que se constroem as primeiras formas, cores, dimensões, luzes, sombras. É pelo salto 

que o ponto se dramatiza, como que subindo pela primeira vez ao palco, à tela do pintor ou 

do cineasta, à página branca do escritor. Trata-se da primeira composição do caos, digamos, 

por isso, esta primeira composição é ao mesmo tempo tão frágil e tão potente, tão intensa 

e tão verdadeira, no sentido que lhe deu Bresson, que precisamente, procurou em todos os 

seus filmes este momento originário de toda a arte – quer do ponto de vista da composição 

dos planos, quer do ponto de vista da não-representação dos seus modelos ou dos seus não 

actores. 

Se o ponto cinzento, enquanto momento cosmogenético, representa, ao mesmo 

tempo, o caos e a origem do mundo, onde se estabelece a diferença?  

Pelo ritmo. Aquilo que está entre estas duas dimensões é o ritmo. É ele que 

estabelece, diz Maldiney, a passagem do caos à ordem, é ele que estabelece a articulação 

entre os dois. No ritmo, não só o aberto já não é uma grande fenda, mas patência ou 

passagem, como o movimento deixa de ser aglutinador e passa a ser um movimento de 

emergência. 

Toda a estética é rítmica: “não há estética senão do ritmo. Não há ritmo senão 

estético”36. Estas duas frases utilizam a palavra estética nos seus dois sentidos, sendo que 

o ritmo está sempre envolvido. O primeiro sentido – uma estética dos ritmos – tem a ver 

com a dimensão da arte e do belo, limitando-se ao sensível artístico. O segundo sentido – 

não há ritmo senão estético – diz respeito ao sentido lato e primitivo de estética (que, na 

                                         
35 Paul Klee, apud Maldiney, Regard, Parole, Espace, 151. 
36 Ibid., 153. 
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palavra grega, aesthesis, significa sensação) e cobre todo o campo da receptividade 

sensível. Assim, dizer que todo o ritmo é estético equivale a dizer que a experiência do 

ritmo – a experiência a partir da qual temos lugar, numa morada – é da ordem do sentir.   

É pelo ritmo, então, que se estabelece a diferença entre o caos – simbolizado pelo 

ponto cinzento - e a origem do mundo, que acontece quando o ponto cinzento entra então 

em cena: pura concentração indiferenciada, de tudo e de nada, salta sobre si mesmo e, num 

movimento de expansão, cria um plano, de onde emerge a ordem. 

 

3. A emergência da arte e o filósofo artista: ritornelo 

A estética é também uma ética. Ethos, em grego, não quer apenas dizer maneira de 

ser, mas morada. A arte possibilita ao homem um espaço onde ter lugar e um tempo onde 

se está presente: uma morada, a partir da qual comunicamos com as coisas, com os outros, 

connosco próprios. Se o primeiro momento da arte é o estar perdido, o segundo momento 

é o da construção de uma casa.  

O conceito de ritornelo, criado por Deleuze e Guattari, tal como o drama do ponto 

cinzento, exprime um esquema de criação originário. É necessário, dizem Deleuze e 

Guattari, que o artista crie os processos e materiais sintéticos ou plásticos necessários a 

uma tão grande empresa que recria por todo o lado os pântanos primitivos da vida”. O 

ritornelo é constituído por três momentos - momentos de uma evolução, mas que podem 

existir em simultâneo, cruzar-se ou sobrepor-se, na construção de um ser-de-sensação. São 

os três momentos do ritornelo ou do ritmo: ora é o caos que é um imenso buraco negro - e 

esforçamo-nos por fixar um ponto frágil como centro, ou se organiza à volta do ponto um 

“andamento” estável – um andamento, referem Deleuze e Guattari, mais do que uma forma 

-, ora se abre uma fissura para uma fuga a esse andamento, lançada para fora. Vejamos os 

três momentos:  

Primeiro momento: 

Uma criança, no escuro, fisgada pelo medo, conforta-se cantarolando. Anda e pára ao ritmo da sua 

cantiga. Perdida, abriga-se como pode ou orienta-se melhor ou pior com a sua cantiga. Esta é o 

esboço de um centro estável e calmo, estabilizando e acalmando, no seio do caos37. 

A pequena canção é uma forma de se posicionar face ao medo e à instabilidade 

                                         
37 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 382. 
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provocados pela proximidade do caos. Trata-se de uma forma de conforto, uma 

aproximação a um abrigo – o “esboço de um centro estável e calmo”. 

Segundo momento: 

Agora, pelo contrário, estamos em casa. Mas a casa não pré-existe: foi necessário traçar um círculo 

à volta do centro frágil e incerto, organizar um espaço limitado. Muitas componentes muito variadas 

intervêm, referências e marcas de todos os tipos. Já era verdade no caso anterior. Mas agora são 

componentes para a organização de um espaço e já não para a determinação momentânea de um 

centro38. 

A arte começa com a casa. Como dizem ainda Deleuze e Guattari, noutro lugar: “a 

arte apanha um pedaço de caos num enquadramento, para formar um caos composto que 

se torna sensível, ou de que retira uma sensação caóide enquanto variedade”39. Constrói-se 

a casa, num primeiro momento, com a linha, que emerge, criando a dimensionalidade no 

mundo. Michaux exprime esta emergência nas suas linhas ainda balbuciantes, mas também 

nas suas palavras: “Também a mim, um dia, tarde, adulto, me deu uma vontade de desenhar, 

de participar no mundo através de linhas. Uma linha, mais do que linhas”40. E, logo depois, 

o desenho, a construção. É por isso que a arquitectura é a primeira das artes – a primeira 

arte do enquadramento. Trata-se de enquadrar, de criar uma série de planos e de os encaixar 

uns nos outros. São as conexões entre os enquadramentos que permitem que uma figura – 

composto de sensação ou a obra de arte se mantenha. Neste momento – o momento da 

composição –  há toda uma actividade de selecção, de eliminação, de extracção, para que 

as forças íntimas terrestres não sejam completamente submersas e consigam extrair ainda 

do caos – através do espaço traçado ou do crivo lançado – forças de germinação. Estamos 

no momento da composição, é o momento decisivo em que se trata de “colocar aí tudo e 

no entanto saturar”41 – é efectivamente aqui que se vai criar uma obra ou não – ou seja, 

criar um ser-de-sensação, um composto de afectos e de perceptos, capaz de manter-se em 

si e por si, capaz de durar, nem que seja uma obra de arte efémera. Do ponto de vista da 

filosofia, este é o momento da criação de conceitos. Configura-se a casa ou a armadura, 

como lhes chamam Deleuze e Guattari, a partir da criação dos conceitos e sua composição.  

Finalmente agora entreabrimos o círculo, abrimo-lo, deixamos entrar alguém, chamamos alguém, 

ou então vamos nós mesmo lá fora, lançamo-nos. Não abrimos o círculo do lado em que se 

                                         
38 Ibid., 382. 
39 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 194. 
40 Michaux, Henri Michaux: emergences-resurgences, 8. 
41 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 163. 
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pressentem as antigas forças do caos, mas numa outra região, criada pelo próprio círculo. Como se 

o próprio círculo tendesse a abrir-se sobre um futuro, em função das forças em obra que ele abriga. 

E desta vez será para alcançar as forças do futuro, forças cósmicas. Lançamo-nos, arriscamos uma 

improvisação42.  

Criado o espaço – o círculo ou o enquadramento – abrimos uma porta ou uma janela 

– uma fuga – num movimento para o exterior, pois o perigo de ficar fixado ao território e 

a si mesmo é grande, como exprimia continuamente Henri Michaux. Contra o sedentarismo 

da casa, deixamos entrar alguém ou então lançamo-nos para alcançar as forças do futuro. 

Se o enquadramento ou a margem de um quadro é o envelope exterior de uma série de 

enquadramentos ou de planos que se juntam, operando contrapontos de linhas e de cores e 

determinando a obra, esse enquadramento é atravessado também por um poder de 

desenquadramento que o abre para um plano de composição ou um campo de forças 

infinito. 

Assim, por mais extensível que seja a construção do composto de sensação, com as 

suas diversas faces – planos ou enquadramentos e conexões entre enquadramentos – é 

necessário esse plano de composição mais vasto, imanente a esta composição da casa ou 

do território. Apenas em contacto com as forças cósmicas do plano de composição se 

podem criar novos afectos e novos perceptos. 

O desenquadramento vai operar entre a multiplicidade de planos, nos intervalos 

entre os planos e já não na sua ligação ou colagem, criando aberturas, fissuras, buracos que 

abrem o território ao cosmos: desterritorialização, como lhe chamam Deleuze e Guattari, 

ou “operação deslocamento”, como lhe chamou Henri Michaux43: 

No princípio: insularidade. Depois, uma certa tensão. Uma tensão crescente. Uma tensão que não 

acaba. Nascente necessidade de expansão. Primeiro problema: onde encontrar o terreno para a 

expansão? (papel, pedra, argila, tela, cena). Encontrar o seu terreno, o terreno para o exercício de 

uma vida, de uma outra vida em instância, de uma nova vida a realizar, hic et nunc, uma vida que 

não estava lá antes. Encontrado o terreno, vem a operação deslocamento. Não para confundir. Não 

pela procura de sublimação, nem de degradação, nem tampouco por compensação, mas pelo 

deslocamento essencial. A única, somente ela, operação necessária. Para poder interessar-se 

verdadeiramente por uma vida actualizada. Um autor não é um copista, ele é aquele que, primeiro 

que os outros, viu, encontrou o meio de desbloquear o que estava encalhado, de se desfazer de uma 

situação inaceitável44. 

                                         
42 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 382–383. 
43 Michaux, Henri Michaux: emergences-resurgences, 19–20. 
44 Ibid. 
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O artista é esse vidente, que encontrou uma forma de desbloquear o que estava a 

impedir a passagem do fluxo vida. Os bloqueios são sempre bloqueios territoriais, de 

identidade, de fechamento. E a vida é uma viagem que nunca acaba, tendo o poder de 

manter o indivíduo à distância de si mesmo. A desterritorialização é um momento-chave 

deste processo. Pois ela é o movimento pelo qual se deixa o território – a operação da linha 

de fuga. Podem apresentar-se vários casos de desterritorialização: ela “pode ser recoberta 

por uma reterritorialização que a compense, se bem que a linha de fuga permaneça 

impedida: dizemos, neste caso que a desterritorialização é negativa”. Outro caso é “quando 

ela se apresenta como positiva, ou seja, se afirma através das reterritorializações cujo papel 

é meramente secundário”45. 

O movimento é, então, sempre de territorialização e desterritorialização, de 

recolhimento-expansão-recolhimento. Se a arte começa com a casa ou com o território, não 

se trata aqui, pelo menos do ponto de vista primitivo ou originário – que é o que nos 

interessa agora -  de um movimento de determinação de uma propriedade relativa a um 

sujeito, grupo, etc., mas, antes de mais, este movimento é expressivo: exprime uma 

necessidade vital, de expansão ou de expressão. No campo da etologia e da biologia animal, 

encontramos esses exemplos belíssimos em que a função do acasalamento, por exemplo, 

se exprime com cores e formas exuberantes46, ou os padrões formados pelos bandos de 

pássaros ou cardumes, para se defenderem de espécies suas predadoras. Ou o canto dos 

pássaros. Deleuze e Guattari dizem-nos, na verdade, que a arte talvez comece com o animal 

– com o animal que traça um território e faz uma casa. E dão-nos o exemplo de um pássaro 

artista:  

“O Scenopoietes dentirostris, pássaro das florestas pluviosas da Austrália, faz cair 

das árvores, folhas que ele corta, todas as manhãs, vira-as ao contrário para que a face 

interna mais clara da folha contraste com a terra, construindo-se assim uma cena, como um 

ready-made, e canta, lá em cima, sobre uma liana ou um ramo, um canto complexo, 

composto das suas próprias notas e daquelas de outros pássaros, que ele imita nos 

                                         
45 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 634. 
46 É comum o macho de várias espécies apresentar traços particulares ligados a uma função 

reprodutora: as belíssimas cores de várias espécies de pássaros e as suas penas exuberantes, por exemplo, as 
camuflagens de vários peixes, iguanas e toda a espécie de répteis. Os exemplos nunca mais acabam. Todas 
as espécies de ursos que vivem na floresta, por exemplo, marcam o seu território urinando e esfregando-se 
em certas árvores que determinam o perímetro territorial, sendo que em alguns casos, as árvores (por exemplo 
no caso dos ursos-pardos, que são ursos muito fortes) se apresentam tombadas ou com os ramos partidos e é 
possível compreender o território de um urso macho, a partir do desenho criado pelo abatimento de certas 
árvores. 
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intervalos, ao mesmo tempo que exibe a raiz amarela das suas penas, por baixo do bico: é 

um artista completo”47.  

“Há território quando há expressividade do ritmo”48, ou seja, é a emergência de 

matérias de expressão, das qualidades expressivas, que vai definir o território. O 

argumento, alicerçado numa explicação etológica, é o de que é a marca expressiva – as 

cores dos pássaros e dos peixes, o odor particular, por exemplo, da urina, como excremento 

de marcação territorial, no caso dos gatos, os órgãos sexuais coloridos dos macacos, etc. – 

que faz território. É evidente que as características expressivas – por exemplo, a cor – são 

funções e reenviam a estados interiores biológicos (hormonais, etc.). Mas, segundo Konrad 

Lorenz49, a cor permanece funcional e transitória enquanto permanecer ligada a acções: 

sexualidade, agressividade, fuga, etc. e só se torna expressiva quando adquire uma 

permanência no tempo e um significado que fazem dela uma marca territorializante ou uma 

assinatura. Se a cor – enquanto traço expressivo – tem, no seio de um território, funções 

precisas, o que Deleuze e Guattari sublinham é que a organização e reorganização dessas 

funções implica, antes de mais nada, que essas qualidades se tenham tornado expressivas, 

ao marcar um território. Isto significa que a marcação de um território não será de ordem 

funcional, da ordem das acções (apesar das funções e as acções serem produtos da 

territorialização), mas de ordem expressiva. 

A génese da arte está ligada a um devir, um “devir-animal”, no sentido em que se 

estabelece uma situação em que é possível aceder à arte pela criação de um território, à 

maneira do pássaro artista australiano. Nesta cena, o pássaro mostra-nos tudo o que é 

necessário para fazer arte: uma casa, posturas, cores e cantos. São ritornelos motores, 

gestuais, ópticos, sonoros, etc. É neste contexto que, no seu sentido mais geral, se chama 

ritornelo a todo o agenciamento que, enquanto conjunto de matérias de expressão, traça um 

território e se desenvolve em motivos territoriais. Chamar arte a este devir é, antes de mais, 

situar os processos próprios ao habitat de um território, como fundamento expressivo da 

criação artística, efectuando todo um trabalho de extracção de sensações e de fixação destas 

sensações num material. Este será então o elo que liga o animal e o artista: levar os meios 

de expressão da arte e do artista aos seus limites, constituindo o devir-animal uma 

aproximação a estes limites (há outros, segundo Deleuze e Guattari, não menos 

                                         
47 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 174. 
48 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 387. 
49 apud ibid. 
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fundamentais: devir-intenso, devir-imperceptível, devir-vegetal50, entre os devires não 

humanos do homem que permitem inventar novas potências de vida). 

 

4. Os átrios da língua 

“Os átrios da língua são, antes do estado construído, as moradas do pensamento 

ainda não tematizadas em signos, mas cuja lucidez potencial, instante a todos os signos, 

funda, antes de todo o saber, a própria possibilidade do significar” nos seus átrios, é 

pensante e o átrio é aquilo que, sem ser a morada, abre passagem até ela”51. 

Já vimos como a dimensão pathica inerente ao sentir se constitui como 

comunicação com o fundo do mundo, a partir do qual cada coisa recebe a sua existência, 

antes da sua constituição em objecto de percepção. Toda a morada tem os seus átrios, 

lugares de escuta e de foco originários, onde o espaço se define por todos os seus 

cruzamentos possíveis. O homem só funda o seu espaço próprio por relação ao espaço que 

lhe é estranho e o espaço só lhe é estranho porque ele cria o espaço próprio e não se deve 

dizer unicamente que o próprio e o estranho comuniquem entre si, mas antes que eles são 

em si mesmos abertura, comunicação.  

Maldiney distingue entre edificar (bâtir) e construir (construire). “«Construir é 

reunir os elementos homogéneos» (G. Braque) sob a autoridade de um limite objectivo pré-

estabelecido”52, neste caso, o limite assim concebido destina-se a conter os assaltos ou os 

ataques do inimigo ou as insinuações do desconhecido e a alteridade é aqui identificada 

com um fora ameaçador, por relação ao qual nos abrigamos53. Por sua vez, edificar faz-se 

do interior, mas longe de estar recolhido em si, um homem só está presente no seu espaço 

próprio, a partir do confronto e da ultrapassagem do espaço estranho: os átrios são o lugar 

onde “todas as regiões se articulam no êxtase de cada uma delas, de acordo com os ciclos 

tensionais do aqui e do ali, do próximo e do longínquo, do próprio e do estranho. Os átrios 

                                         
50 Para a noção de devir em Deleuze e Guattari, ver: Ibid., 284–380: «10. 1730. Devenir-intense, 

devenir-animal, devenir-imperceptible»; Gilles Deleuze e Félix Guattari, Kafka (Paris: Editions de Minuit, 
1975). 

51 Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, 8. 
52 Ibid., 8. 
53 No conto de Kafka, A Toupeira (Der Riesenmaulwurf), o pequeno bicho constrói 

desmesuradamente um sistema de protecção contra o mundo do lado de fora, criando uma espécie de toca 
impermeável à vida, sem comunicação entre um interior e um exterior, sem comunicação com a sua “origem”, 
sem átrios. Ela acaba por enlouquecer. A perda de contacto com o mundo do sentir, com o pathos, obriga-a 
a um esforço de suposição que transforma a habitação num esquema meramente mental, armadura impossível. 
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são o marginal” 54. 

A linguagem, enquanto sistema meramente instrumental, tende a perder a sua 

articulação com os seus átrios, onde acontecem os cruzamentos fecundos e as 

comunicações originárias, onde reside a possibilidade originária da articulação do 

heterogéneo e o poder da nomeação: gesto originário, sem o qual nenhuma língua tem 

lugar. O nome é o poder de articulação entre as coisas e a linguagem dos homens: “As 

palavras (que são primitivamente nomes) não comunicam entre elas num dizer senão ao 

nível desta lucidez primeira, toda poderosa, que abre a significabilidade do mundo e onde 

o nomear é o primeiro momento – que decide já sobre o sentido do ser que ele denomina”55. 

O nome é, então, a relação originária ao mundo, que precede toda a fixação estrutural da 

língua. Antes de ser significação, a língua é poder de articulação, uma articulação que é, 

paradoxalmente, tensão e unidade, esse momento decisivo de lucidez potencial56  da língua, 

para lá de todo o seu estado construído, como refere Maldiney, ou de um “nomear” 

(eipein)57 que precede todo o “dizer” (legein). 

Maldiney58 retoma essa distinção fundamental, formulada no Crátilo59 de Platão, 

segundo a qual, “é nomeando que se diz”, estando o dizer (das coisas) sob condição de um 

nomear (do dizer) que o fundamenta. Diz Maldiney que, ainda que nomear e dizer 

comportem ambos um referente, ou seja, se refiram a qualquer coisa, nomear não é um acto 

simples: ele possui relativamente à língua uma importância no sentido primordial (de arké); 

podemos dizer dele aquilo que disse Hölderlin do acto poético – que ele é, ao mesmo tempo, 

o mais inocente e o mais perigoso de todos os actos. Todas as palavras são originariamente 

nomes e possuem, assim, uma função dupla: de nomeação e de denominação. Na sua função 

de denominação – no dizer – elas só comunicam entre si ao nível “dessa lucidez primeira e 

poderosa, que abre a significabilidade do mundo e onde o nomear é o primeiro momento – 

que decide já acerca do sentido do ser-aí que ele denomina”60.  

                                         
54 Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, 8. 
55 Ibid., 190. 
56 «O pensamento constrói a sua morada, ao sair de uma fase de turbulência primeira à qual sucede, 

no homem, até então incapaz de se reconhecer, esse momento decisivo a que Gustave Guillaume chama 
“lucidez potencial”, que nenhuma construção ulterior poderá tematizar integralmente num sistema de 
posições, pois esta potência está no fundamento de todas as outras». Ibid., 9. 

57 Encontramos nas formas nominal - Epos (palavra, história, poema) - e adjectival - épikos (épico) 
- os termos gregos que designam o poema épico. 

58 Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, 190. 
59 Crathylus, 387 c-d Plato, Plato: Complete Works, ed. John M. Cooper e D. S. Hutchinson (Hackett 

Publishing Co., 1997), 101–157. 
60 Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, 8. 
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Proust exprime de forma aguda esta tensão entre aquilo que os nomes nomeiam e 

aquilo que eles denominam, mas também a identificação impossível entre estas duas 

dimensões: 

Os Nomes, oferecendo-nos a imagem do incognoscível que vertemos neles, ao mesmo tempo em 

que designam também, para nós, um lugar real, nos forçam assim a identificar um ao outro, até ao 

ponto de partirmos em busca de uma alma, numa cidade que não a pode conter”.61 

Este incognoscível que vertemos, de algum modo obscuro, em cada nome, 

representa a primeira operação de discernimento sobre um universo ainda 

indissoluvelmente sensível, abrindo um horizonte de sentido em que o pathico e o gnósico 

se interpenetram. Este terreno comum ao nomear e ao dizer, à palavra e à frase, não é 

redutível a uma identificação. Se há, no acto de nomeação, entrelaçamento ou união, há 

também diferenciação, constituindo os átrios esta espécie de dobra62, onde se dá a passagem 

do épos homérico, que se situa ao nível do originário da nomeação, ao dizer do discurso, 

ao logos. Já vimos como os Gregos teriam concebido uma estrita imanência entre a ordem 

e o caos – criando um plano formal que corta o caos à maneira de um plano. Se chamarmos 

logos a este momento formal, é evidente que não se trata aqui do logos enquanto razão, ou 

mundo racional. Este logos não é um simples conceito, mas funciona como um ponto 

cosmogenético, como o ponto cinzento de Paul Klee ou como o plano-crivo de Deleuze. 

 

5. A magia da linguagem e o nome como esquema 

O que comunica a linguagem? – pergunta Benjamin em Sobre a linguagem em geral 

e sobre a linguagem humana63. A resposta é: “cada linguagem comunica-se a si mesma” 

Comunica-se na língua e não por meio da língua. Ou seja, não devemos confundir o medium 

que define a linguagem e o meio através do qual se comunicam conteúdos: a essência 

espiritual é em si medium – elemento que reflecte a imediatez de toda a linguagem. Ainda 

no início do mesmo texto, Benjamin refere como a linguagem flui em todas as coisas e 

“não existe acontecimento ou coisa, nem na natureza animada nem na natureza inanimada, 

que não participe de algum modo da linguagem, porque a tudo é essencial comunicar o seu 

                                         
61 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, volume 2 : Le Côté de Guermantes, suivi de 

«Sodome et Gomorrhe» (Robert Laffont, 1988), 10–11.; apud Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de 
la pensée, 190. 

62 Maldiney refere-se ao conceito heideggeriano de dobra. 
63 Walter Benjamin, «Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana», em Linguagem 

Tradução Literatura, trad. João Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 5 (Lisboa: Assírio e Alvim, 
2015), 9–29. 
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conteúdo espiritual”64 Segundo Benjamin, a essência-de-linguagem das coisas é a sua 

linguagem, ou seja,  a linguagem de um candeeiro, por exemplo,  “não comunica o 

candeeiro (porque a essência espiritual do candeeiro, na medida em que é comunicável, não 

é o próprio candeeiro, comunica antes o candeeiro-linguagem, o candeeiro na comunicação, 

o candeeiro na expressão”65. As coisas – mudas por natureza – estão, no entanto, 

mergulhadas na linguagem. Se aquilo que é comunicável numa essência espiritual é a sua 

linguagem e nenhuma outra coisa isto significa que não há mediação nesta comunicação. 

A essência-de-linguagem do ser humano, por sua vez é a sua língua, ou seja, as 

palavras. É nomeando que o homem comunica e a linguagem humana é a única linguagem 

que nomeia todas as outras coisas – é este o seu traço singular e essencial. É nomeando as 

coisas que o ser humano se comunica ou comunica a sua essência, não através dos nomes, 

então, no sentido em que eles designem as coisas, mas nos nomes. A dimensão do nome é 

a dimensão espiritual da linguagem, que não conhece meio, objecto ou destinatário. A 

linguagem espiritual ou a linguagem dos nomes distingue-se daquela que Benjamin define 

como uma concepção “burguesa” da linguagem, que designa todas as coisas através das 

palavras, utilizando-as como meros instrumentos de transmissão de uma ideia a um 

receptor ou destinatário – humano. Trata-se, nesta última, de uma concepção convencional 

da linguagem enquanto sistema de signos, que tem como único protagonista o ser humano. 

A essência espiritual da linguagem só se exprime de forma pura no nome ou na 

nomeação universal, onde culminam “a totalidade intensiva da linguagem como essência 

espiritual absolutamente comunicável e a totalidade extensiva como essência universal 

comunicante (nomeadora)”66. Deste modo, apenas a linguagem humana se pode considerar 

perfeita, do ponto de vista da universalidade e da intensidade. No entanto, se a essência 

espiritual em geral – das coisas e do homem – se identifica com a essência da linguagem, 

então, “a coisa será, de acordo com a sua essência espiritual, o medium da comunicação e 

aquilo que nela se comunica é este medium, ou seja, a linguagem”. Tal como Maldiney, 

também Benjamin, considera a linguagem enquanto expressão ou essência espiritual 

comunicante mais vasta, que integra esta outra dimensão – a comunicação através da 

palavra – particular à linguagem humana. Mas a equivalência entre essência espiritual e 

linguagem, em Benjamin, estabelece uma ligação íntima entre filosofia da linguagem e 
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religião, conduzindo à noção de revelação, que exprime o traço da natureza divina da 

essência espiritual. Esta natureza divina da essência espiritual não conhece o inexprimível, 

pois invoca-o, no nome, e exprime-o na revelação. Na revelação, o nível de expressão 

corresponde ao mais puramente espiritual. Ora, se a linguagem das coisas é muda, sendo 

por isso imperfeita, as coisas só podem comunicar-se umas com as outras, como diz 

Benjamin, por meio de uma “comunidade mais ou menos material” que – tal como qualquer 

outra linguagem -  não conhece qualquer mediação. 

Benjamin recorre ao texto do Génesis, do Antigo Testamento67, para compreender 

a linguagem nas suas aporias. A palavra divina é criadora, “ela diz a palavra luz e a luz 

aparece”68, no entanto, relativamente à criação do homem, Deus prescindiu da palavra e 

moldou-o a partir do barro: o homem é um ser da terra, que pertence à terra, como sublinha 

Maria Filomena Molder. Assim, Deus liberta a palavra no homem, depositando no ser 

humano o poder criador que era seu. Agora é o homem que deve nomear (não criar) e, 

através do nome, conhecer. É por isso que a linguagem, diz Benjamin citando Hamann, “é 

mãe da razão e da revelação, seu alfa e ómega”69, mas o nome nunca alcança o Verbo 

criador, do mesmo modo que o conhecimento não alcança a Criação. 

É pela palavra, então, que o homem se liga à linguagem das coisas – ela é o nome 

das coisas. Não se trata de uma relação arbitrária entre as palavras e as coisas, em que a 

palavra é um signo puramente convencional das coisas – esta é a concepção “burguesa” da 

linguagem, em que a linguagem se limita a fornecer meros signos. Mas se a relação entre 

os nomes e as coisas não é arbitrária, como é que o homem nomeia as coisas? Benjamin 

sublinha (para evitar o equívoco de uma teoria da linguagem de teor místico) que a palavra 

não pode ser a própria essência das coisas, pois as coisas em si não contêm a palavra. As 

coisas foram criadas pela palavra divina e não conhecidas, no seu nome, pela palavra 

humana. O nome que nós humanos damos aos seres e às coisas, dá conta deles, nas suas 

manifestações imediatas e esta nomeação assenta na forma como as coisas se nos 

comunicam ou na sua própria linguagem. É então na magia muda da natureza que reside a 

natureza da nomeação:  

                                         
67 Não se trata, como refere Benjamin em Linguagem Tradução Literatura, 17, e como sublinha 

Maria Filomena Molder em O Químico e o Alquimista, Benjamin leitor de Baudelaire (Lisboa: Relógio 
d’Água, 2011), 23, de fazer a exegese do texto bíblico, mas de utilizar a tradição que está mais próxima a 
Benjamin e na qual ele foi educado para compreender a linguagem nas suas aporias. 

68 Molder, O Químico e o Alquimista, Benjamin leitor de Baudelaire, 23. 
69 Benjamin, «Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana», 17. 
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Como é que uma árvore se manifesta imediatamente? Pela sua morfologia, pela sua resistência ao 

vento, pelo crescimento das folhas, pelo crescimento dos frutos, pela sombra que dá. Como é que 

nós utilizamos uma árvore? Descansando à sua sombra, comendo os seus frutos, arrancando os seus 

ramos para nos aquecermos, deitando-a abaixo para a transformar em madeira com vista à construção 

de casas, de pontes70. 

Assim, deve haver uma tradução da linguagem muda das coisas para a linguagem 

humana, que envolve uma concepção do sem-nome no nome. A linguagem é, neste sentido, 

essencialmente tradução: “Todas as linguagens são traduzíveis umas nas outras. A tradução 

é a passagem de uma língua a outra, por uma cadeia contínua de transformações”71 e só na 

tradução pode a linguagem das coisas ser absorvida pela linguagem do conhecimento e do 

nome. Desde que o ser humano saiu do estado paradisíaco – em que só conhecia a língua 

adâmica da nomeação, língua do conhecimento perfeito – que há tantas traduções quantas 

línguas. O pecado original é a hora do nascimento da palavra humana. Nela, o nome deixou 

de viver intacto, teve de sair da linguagem do nome ou, nas palavras de Benjamin, “da 

magia imanente que lhe é própria, para se tornar expressamente mágica, por assim dizer, a 

partir de fora”. É assim que a palavra passa a comunicar alguma coisa que está fora de si 

mesma e passa a ser um instrumento exterior de comunicação ou um signo.  

Identifica-se em toda a língua uma tensão ou “tonalidade sentimental” entre aquilo 

a que Benjamin chamou, ainda no mesmo texto, o ‘querer dizer’, o movimento próprio de 

cada língua, que aspira alcançar um lugar onde todas as línguas se poderão encontrar e o 

‘modo de querer dizer’, a realização particular do querer dizer em cada língua, aquilo que 

distingue cada língua de cada outra. Veremos estes conceitos mais demoradamente um 

pouco adiante. Aspirar à língua pura, espécie de metamorfose da língua adâmica operada 

pela punição de Babel, é a tarefa de toda a tradução. Para Benjamin a tradução, a poesia, a 

filosofia, a arte, podem tocar, nem que seja apenas de raspão, a língua original da 

nomeação. 

Encontramos, na base da teoria do nome, aquilo a que Benjamin chamou faculdade 

mimética, no seu texto com o mesmo nome72. Tanto este texto como a Doutrina das 

Semelhanças e os Problemas da sociologia da linguagem, bem como o texto sobre a 

tradução73, trazem elos determinantes para uma aproximação mais clara da teoria da 
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nomeação de Benjamin. Todos sabemos como os animais desenvolveram e utilizam para 

se exprimir e para sobreviver uma forte potência mimética: os inúmeros processos de 

camuflagem, por exemplo, desde o das borboletas, ao das cobras e dos camaleões. Mas o 

homem, segundo Benjamin, é ainda mais apto a produzir (e também a perceber) 

semelhanças do que os animais.74. Para além das semelhanças conscientemente apercebidas 

(Benjamin dá o exemplo dos rostos), há um vasto campo de semelhanças inconscientes ou 

não apreendidas que funcionam como os estímulos e incentivos que estão na base da 

faculdade mimética do ser humano. O semelhante não é o absolutamente idêntico a outra 

coisa. É a percepção da semelhança que produz a identidade na diferença e a diferença na 

identidade. A identidade ou o “Eu”, por exemplo, é uma construção – a elaboração de um 

discurso autobiográfico que tem por base, também, a faculdade mimética. Trata-se aqui, 

então, de um acto que estabelece ligações diferenciando ou que diferencia estabelecendo 

ligações. Neste sentido, a faculdade mimética é produtora, tal como a faculdade da 

imaginação em Kant, cujo princípio é também, essencialmente, um princípio comparativo 

ou de afinidades. Mas o momento em que se percebe uma semelhança é tão fugaz, como a 

velocidade de um relâmpago: “ela passa veloz, talvez seja recuperável, mas não podemos 

fixá-la, como acontece com outras percepções. Oferece-se ao olhar de forma tão fugidia e 

passageira como uma constelação”75. 

Reconhece-se então, indiscutivelmente, segundo Benjamin, a ideia já há muito 

defendida de que existe uma influência grande da faculdade mimética na linguagem.  

Interessa a Benjamin, por um lado o papel da faculdade mimética no que se refere à origem 

da linguagem em geral, não no sentido de encontrar a origem de determinadas línguas, pois 

“as mais antigas línguas conhecidas não têm nada de primitivo”76. A origem da linguagem 

em geral só se poderá compreender a partir da observação das transformações a que uma 

língua está submetida.  

No texto Problemas da Sociologia da Linguagem, Benjamin aponta para o facto da 

teoria da linguagem implicar necessariamente outras disciplinas, para lá da linguística e da 

                                         
Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 5 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2015), 50–55; Walter Benjamin, 
«Problemas da sociologia da linguagem», em Linguagem Tradução Literatura, trad. João Barrento, Obras 
escolhidas de Walter Benjamin / 5 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2015), 60–88; Walter Benjamin, «A tarefa do 
tradutor», em Linguagem Tradução Literatura, trad. João Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 
5 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2015), 91–106. 

74 Benjamin, «Doutrina das semelhanças», 50. 
75 Ibid., 52. 
76 Benjamin, «Problemas da sociologia da linguagem», 61. 
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sociologia, nomeadamente, a psicologia infantil, a psicologia animal e os estudos recentes 

da linguagem gestual e da linguagem dos sons. O elemento onomatopaico é considerado, 

por Benjamin, um elemento chave na génese da linguagem, partindo da ideia de Rudolf 

Leonhard, que afirma que toda a palavra e toda a língua é onomatopaica. No entanto, para 

compreender esta acepção de onomatopeia a semelhança deverá ser compreendida como 

semelhança não-sensível. “Imaginemos palavras de diferentes línguas com a mesma 

significação, ordenadas em torno do seu centro, que é o seu significado”77. Importa 

compreender de que modo é que todas estas palavras, que podem não ter nenhuma 

semelhança sensível entre si, se assemelham àquele significado que está no centro. Esta 

semelhança só pode acontecer porque uma palavra não é nunca um puro signo. A ligação 

entre a palavra e a coisa implica um esquema – o nome – ou seja, a coisa tal como ela é 

visada pelo homem. Assim, se se considera a palavra onomatopaica, não é porque ela imite 

a natureza, mas sim a sua tradução no medium do espírito, ou seja, na essência espiritual 

da linguagem. Neste sentido podemos dizer que cada palavra – falada ou escrita – é uma 

espécie de imitação sonora da totalidade indeterminada do sentido, de cada vez visada pelo 

pensamento, sendo que o sentido daquilo que é dito ou que é escrito está imediatamente 

ligado ao sentido visado. Esta imediatez ou esta vertente mágica da linguagem – como lhe 

chama Benjamin – não é separável do aspecto semiológico da linguagem: a parte mimética 

da linguagem só pode aparecer num determinado suporte. Esse suporte é o elemento 

semiótico ou comunicativo da linguagem.  

O acto de leitura e de escrita supõe que sejamos capazes dessa ligação entre as letras, 

as palavras e as frases, ligação esta que envolve também diferenciação e interrupção entre 

elas. Ler ou escrever não se limita a uma decifração nem a uma produção de uma sucessão 

organizada de letras, palavras ou frases (sentido profano da palavra leitura), mas implica 

este outro nível, descontínuo, que alcança o conjunto do sentido como algo a interpretar, 

ou seja, como simbolizante (o sentido mágico da palavra leitura). Benjamin dá o exemplo 

do astrólogo que lê o futuro nos astros, como uma constelação a partir da qual se revela o 

destino e aponta para o facto de, nos tempos primitivos da humanidade, esta ser a forma de 

leitura por excelência. Será que esta forma de leitura simplesmente se perdeu, na nossa 

linguagem actual, ou será que se transformou? A hipótese de Benjamin é que o sentido 

mágico da leitura tenha migrado, “numa evolução de milénios, para o campo da linguagem 

e da escrita, criando, neste domínio, o mais completo arquivo de semelhanças não-
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sensíveis”78. Importa, no entanto, sublinhar – tomando a linguagem como um tal arquivo –  

que apenas no cruzamento entre os dois níveis da linguagem, a que Benjamin se refere, no 

texto sobre a tradução, como o simbolizante e simbolizado, se pode produzir 

verdadeiramente sentido, pois se o sentido não se reduz ao conteúdo comunicativo das 

palavras e das frases, no entanto, ele supõe a expressividade do conjunto linguístico e é 

nele que a fissura do simbolizante se abre. “Em toda a linguagem e nas suas criações resta, 

para lá do que é comunicável, um não comunicável, um simbolizante e um simbolizado. 

Simbolizante, apenas nas criações finitas das línguas, mas simbolizado no próprio devir 

das línguas”79.  

Benjamin encontra nos estudos de Lévy-Bruhl80 sobre a linguagem primitiva, uma 

variante da teoria onomatopaica da linguagem, que aponta para uma dimensão activa dessa 

linguagem, assente em descrições desenhadas, mas também numa tendência para imitar 

tudo o que se ouve, vê e, em geral, pode ser apreendido, por todo o tipo de impressões: 

sonoras, gustativas, visuais, tácteis. Lévy-Bruhl refere-se, não a criações onomatopaicas no 

sentido estrito, mas a “gestos vocais descritivos”81, como determinantes para a 

compreensão das qualidades mágicas próprias dos primitivos.   

Benjamin sublinha, desta vez a partir de uma ideia de Richard Paget, a ideia de uma 

definição da linguagem em que o elemento primário é o gesto e não o som, ou seja, segundo 

Paget, o elemento fonético é o suporte de uma comunicação mimético-gestual, colocando, 

como substracto original da linguagem, um gesto expressivo. 

Um gesto expressivo, propriamente ligado à ligação entre linguagem e pensamento 

é também o que encontra Benjamin naquilo a que Jean Piaget chamou a função egocêntrica 

da linguagem, que se distingue da sua função socializada, no sentido em que se constitui 

como linguagem apenas para o sujeito que fala, sem envolver qualquer dimensão 

comunicativa. Mas, diz-nos Benjamin, que esta função egocêntrica só pode ser 

compreendida numa estreita articulação com os processos do pensamento, tornando-se 

mais evidente quando surge algum obstáculo à execução de uma tarefa. Vygotsky, que 

utilizou nos seus estudos alguns dos métodos de Piaget, concluiu que, quando as crianças 
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79 Benjamin, «A tarefa do tradutor», 91–109. 
80 O estudo de Lévy-Bruhl, citado por Benjamin, no seu texto “Problemas da Sociologia da 
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se deparavam com uma dificuldade, o coeficiente da linguagem egocêntrica subia 

rapidamente quase para o dobro do coeficiente normal, sugerindo que “a interrupção de 

uma ocupação que está a decorrer facilmente é um factor importante de produção de 

linguagem egocêntrica” e que “o pensamento só entra em acção quando a actividade que 

até aí decorreu sem perturbações é interrompida”82. 

 

6. O encontro com os signos  

O que é um signo?  Aquilo que força o pensamento a pensar. “Não se sabe nunca 

de que maneira alguém aprende; mas, seja qual for a maneira como se aprende, é sempre 

por intermédio dos signos, perdendo o seu tempo, e não pela assimilação de conteúdos 

objectivos”83. Neste sentido, para Gilles Deleuze, o signo84 é aquilo que escapa à 

representação, que o pensamento não pensa, o impensado. O encontro com o signo é aquilo 

que confronta o pensamento com um limite, uma estranheza que vem de fora e que urge 

pensar. 

Proust et les signes é a obra em que Deleuze se ocupa mais directamente do 

problema dos signos. Mas nela, o contexto da filosofia da linguagem e o campo da 

semiologia não são tomados em linha de conta. O trabalho de Deleuze, a partir da obra de 

Proust, não é uma teoria sobre signos e está longe da semiologia. É um trabalho de 

investigação, de procura, de decifração, que envolve uma classificação de tipos de signos. 

E é justamente esta procura que Deleuze sublinha na obra de Proust, À la Recherche du 

temps perdu: “Por um lado, a Procura não é apenas um esforço de lembrança, uma 

exploração da memória: procura deve ser tomada no sentido forte, como ‘procura da 

verdade’”85. A aprendizagem sobre os signos não é um processo que pretenda defini-los 

propriamente, mas saber como nos relacionamos com eles, na nossa vida, como é que os 

descobrimos, como é que os usamos e, acima de tudo, de que forma é que eles nos afectam. 

A abordagem deleuziana dos signos está imbuída de um espinosismo essencial: os 

signos afectam-nos, eles são, antes de mais nada, potências de afecto. Como é que nos 
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relacionamos com esta potência? E de onde é que ela vem? É a questão de Proust, em Du 

Côté de chez Swann: “De onde poderia ter-me vindo esta potente felicidade? Sentia que ela 

estava ligada ao sabor do bolo e do chá, mas que o ultrapassava infinitamente, não devia 

ser da mesma natureza. De onde vinha? O que significava? Onde apreendê-la?” 86 Se há 

nesta experiência, por um lado, uma afecção de ordem sensorial, há também outra coisa, 

que ultrapassa infinitamente a nossa compreensão desta mesma experiência e que coloca o 

pensamento face a uma urgência de decifração do seu sentido. Segundo Deleuze, para 

Espinosa, o signo é sempre um efeito, efeito de um corpo noutro, no sentido em que um 

corpo é afectado por outro corpo. Mas o efeito, sob o atributo da extensão, é inseparável do 

efeito sob o atributo do pensamento:  

Um signo, segundo Espinosa, pode ter vários sentidos, mas é sempre um efeito. Um efeito é, antes 

de mais nada, o traço de um corpo noutro, o estado de um corpo enquanto sofre a acção de um outro 

corpo: é uma affectio, por exemplo, o efeito do sol sobre o nosso corpo (…).  

Por outro lado,  

o calor do sol preenche-me, ou a sua queimadura repudia-me. A afecção não é então apenas o efeito 

instantâneo de um corpo sobre o meu, ela tem também um efeito sobre a minha própria duração, 

prazer ou dor, alegria ou tristeza87.  

Segundo Deleuze, então, os signos, enquanto efeitos, comportam, por um lado, uma 

afecção corporal, numa determinada extensão e, por outro, um afecto mental, ao nível do 

pensamento. Eles devem ser compreendidos como variações contínuas de potência, que 

passam de um estado a outro, numa espécie de tradução (Deleuze chama a este fenómeno 

transcodificação ou transemiotização) contínua: são passagens, devires. “Chamamos-lhes 

afectos propriamente ditos e já não afecções. São signos de crescimento e de decréscimo, 

signos vectoriais”88.  

Aprender, experimentar, pensar, é uma constante decifração de signos. Mas o que 

é, de facto, relevante na relação entre signo e pensamento, como se compreende no último 

capítulo da obra de Deleuze sobre Proust, é o carácter involuntário da procura pela verdade: 

“O leitmotiv do Tempo encontrado é a palavra forçar: as impressões que nos forçam a 

olhar, os encontros que nos forçam a interpretar, as expressões que nos forçam a pensar”89. 
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Os signos são, então, essas forças heterogéneas que guiam o pensamento, na sua relação 

com o seu fora essencial, forçando o pensamento a um duplo movimento que não deixa de 

ser paradoxal, como Deleuze refere, a partir de Michel Foucault: “um pensamento que vem 

de um fora mais distante que todo o mundo exterior, mas mais próximo que todo o mundo 

interior” 90. Encontramos esta ideia expressa já em Diferença e Repetição, segundo a qual 

a aprendizagem não se estabelece numa relação entre a representação e a acção (como uma 

reprodução do mesmo), mas sim entre o signo e a resposta ao signo, como encontro com o 

outro, ou seja, o heterogéneo. O signo pode compreender esta heterogeneidade de três 

maneiras distintas:  

Em primeiro lugar, no objecto que o suporta ou emite e que apresenta necessariamente uma diferença 

de nível, como duas ordens de grandeza ou de realidades diferentes, entre as quais o signo fulgura; 

por outro lado, em si mesmo, pois o signo envolve um outro ‘objecto’ nos limites do objecto que o 

suporta e incarna uma diferença de natureza ou de espírito (Ideia); finalmente, na resposta que ele 

solicita, sendo que o movimento da resposta não se ‘assemelha’ ao do signo. O movimento do 

nadador não se assemelha ao movimento da onda; e, precisamente, os movimentos do professor de 

natação que nós reproduzimos na areia não são nada por relação aos movimentos da onda, a que só 

aprendemos a fazer face, alcançando-os na prática, como signos91. 

Seja inata ou adquirida, na aprendizagem, há uma familiaridade com os signos, que 

faz com que todo processo de aprendizagem e toda a educação, segundo Deleuze, sejam 

algo de essencialmente amoroso. É por isso que os nossos mestres não são aqueles que 

dizem “faz como eu”, mas aqueles que nos dizem “faz comigo”. Fazer com o outro envolve 

– não a reprodução de um gesto – mas o encontro com um gesto heterogéneo que se trata 

de desenvolver. Não há nem semelhança nem identificação com o outro, mas constituição 

de um espaço de encontro, de onde pode surgir o sentido. 

O sentido ou o acontecimento constitui, relativamente às proposições, o seu 

expresso (exprimé), totalmente distinto daquilo que elas significam, daquilo que elas 

manifestam e daquilo que elas designam92. 

A linguagem enquanto sistema de proposições não existiria sem a fronteira que a 

separa das coisas e dos corpos e que a torna possível. Esta fronteira constitui-se como uma 

linha recta, que ao mesmo tempo separa e articula essas duas séries distintas que se podem 

desenvolver: um lado da linha está virado para os estados de coisas e os corpos, suas 

                                         
90 Gilles Deleuze, Foucault (Paris: Editions de Minuit, 2004), 125. 
91 Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression (Paris: Editions de Minuit, 1968), 35. 
92 Gilles Deleuze, Logique du sens (Paris: Editions de Minuit, 1969). 
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paixões, num movimento labiríntico direccional; o outro lado da linha virado para as 

proposições. A fronteira é constituída pelos acontecimentos puros – ou o expresso na sua 

independência - que fundam a linguagem ou a expressão, ou seja, diz Deleuze, fundam “a 

propriedade metafísica, adquirida pelos sons, de ter um sentido, e, secundariamente, de 

significar”. O sentido é então primário por relação à significação e a sua operação mais 

fundamental e mais geral é a de, ao mesmo tempo, fazer existir aquilo que exprime e – 

insistindo – fazer-se existir, enquanto acontecimento puro, naquilo que exprime. Podemos 

caracterizar a estrutura do acontecimento como paradoxal, dupla e diferencial.  A sua 

natureza é paradoxal, pois ele é, ao mesmo tempo, aquilo que, na linguagem, se distingue 

da proposição e, no mundo, se distingue dos estados de coisas. É também dupla, no sentido 

em que é tem duas faces, uma virtual e uma actual: a virtual diz respeito à esfera do 

problema, enquanto a actual se refere à esfera da solução, sendo que estas esferas não são 

autónomas: Nenhum problema se esgota nas proposições que o exprimem, como não se 

esgota nas suas soluções93. Isto significa que o sentido ou o expresso do problema não se 

confunde nunca com a sua expressão proposicional ou resolubilidade. Há uma 

irredutibilidade essencial, entre o problema e as proposições que o exprimem e, no entanto, 

ele não pode existir fora delas. É porque não há coincidência, como já vimos, entre o sentido 

e a sua significação, que esta espécie de excesso de sentido se verificará sempre, e que 

insiste, persiste e subsiste em planar por cima das significações. É por isso que não dizemos 

nunca, com Deleuze: ‘o sentido é’, pois ele é essencialmente um ‘extra-ser’. É finalmente 

uma estrutura diferencial no sentido em que diferencia entre as coisas e as significações: o 

acontecimento está envolvido, por um lado numa teoria dos signos, enquanto sistema de 

classificações - sem ele, a significação enquanto efectuação de um estado de coisas não 

seria possível; por outro lado, ele envolve um fora radical – um impensado – que é o 

elemento que institui, no pensamento deleuziano, toda uma teoria do devir, numa ética de 

contra-efectuação94.  

 

7. A interrupção do nome e o sem nome: línguas secretas 

As crianças são mágicas, quer dizer, elas acreditam em poderes mágicos. Mas o 

confronto com a descrença generalizada do adulto é, para elas, avassalador. Diz Benjamin, 

                                         
93 Ibid., 69 e segs. 
94 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 52–625. 
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que a primeira experiência que a criança tem do mundo não é a de que “os adultos são mais 

fortes, mas a sua incapacidade de magia”95. Há um momento em que as crianças põem à 

prova o adulto: querem saber o que lhes espera talvez, mas sobretudo, elas têm de saber 

como se relacionar com esse ser que lhe é ao mesmo tempo tão próximo e tão distante, o 

adulto, que não acredita na magia. Então, ela faz-lhe todo o tipo de perguntas, consoante 

os seus conhecimentos: sobre Deus ou os deuses, sobre as fadas, as bruxas, os duendes da 

floresta, os poderes da natureza. As crianças têm poderes mágicos: o poder do fogo, do 

gelo, do mar ou dos ventos, o poder de abrir portas com um “abre-te-sésamo” ou com 

chaves mágicas – é assim que elas se relacionam entre elas, nas suas brincadeiras, e 

ultrapassam o adulto, com a velocidade da luz. Elas transformam-se facilmente noutros, 

são plásticas e moldáveis. Elas fazem corpo com aquilo que lhes é estranho, num espaço 

de encontro, mágico, retomando e desenvolvendo o gesto que as coisas e os seres lhe 

oferecem. Trocam de papeis, saltam entre universos heterogéneos. Têm os elementos 

primordiais à flor da pele e sabem usar o gesto fundador da linguagem das palavras: o 

nome. Quando as crianças já dominam relativamente a sua língua materna, vem a fase das 

línguas secretas, em que a língua é virada ao contrário, desmembrada, misturada com outras 

línguas, sons secretos da natureza, códigos gestuais e caretas, e todo o tipo de posturas 

animais, vegetais ou monstruosas. As línguas secretas são uma espécie de floresta 

encantada em que tudo está materialmente ligado entre si: com os seus esconderijos verbais, 

os seus rios que desaguam em lagos, criando novos sentidos, palavras-montanha, com as 

suas nascentes na rocha, de onde correm, livres como o fluxo das cascatas, frases e mais 

frases feitas de sentidos por vir. O gesto da criança, quando inventa uma língua secreta, é 

um gesto de libertação do nome.  

Diz-nos Giorgio Agamben, a partir de Kafka, que a essência da magia não cria, mas 

chama e que, se chamarmos a vida pelo nome justo, ela vem (e é nisto que consiste a 

felicidade). Nas antigas tradições de cabalistas e necromantes a magia é, essencialmente, 

uma ciência dos nomes secretos, em que cada coisa ou ser tem, para além do seu nome 

manifesto, um nome secreto ou um arquinome, ao qual não pode deixar de responder. O 

necromante é aquele que garante para si o domínio sobre as potências do espírito, a partir 

da sua decifração de nomes diabólicos ou espirituais. Mas há uma outra tradição cabalista, 

“em que o nome secreto não é tanto a chave da sujeição da coisa à palavra do mago, quanto, 
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sobretudo, o monograma que sanciona a sua libertação com relação à linguagem” 96. 

Quando o nome secreto – que era o nome a partir do qual a criatura tinha sido chamada do 

Éden – foi por ela pronunciado, os nomes manifestos e toda a Babel dos nomes acabou em 

pedaços. É por esta razão que o nome secreto chama a vida e a felicidade, pois ele é esse 

gesto com o qual a criatura é restituída ao inexpresso. Neste sentido, a magia dos nomes 

secretos, não é tanto o conhecimento dos nomes, mas o desvio em relação ao nome. Quando 

as crianças inventam uma língua secreta, quando elas conseguem desfazer-se do nome que 

lhes foi imposto, inventando um novo nome, elas ostentam, como refere Agamben, entre 

as mãos, o passaporte que as conduz à felicidade. E, diz-nos ainda Agamben, “livre do 

nome, bem aventurada, a criatura bate à porta da aldeia dos magos, onde só se fala por 

gestos”97.  

 

8. A ideia como problema e visão da obra de arte 

Walter Benjamin, no prólogo a A origem do Drama Trágico alemão, apresenta-nos 

o modo de ser e de se dar da ideia, como um modo ao qual não preside nenhuma intenção 

- sendo que, por esta razão, está próximo do modo simples de ser das coisas - mas que, por 

outro lado, lhes é superior pela sua consistência e permanência. Este ser, ao qual não é 

possível presidir qualquer intenção e que ao mesmo tempo se aproxima do ser simples das 

coisas é o ser da verdade.  

“O ser das ideias de modo nenhum pode ser pensado enquanto objecto de uma intuição, nem mesmo 

da intelectual. De facto, nem na sua versão mais paradoxal, a de intellectus archetypus, ela pode 

aceder à forma de se dar que é própria da verdade – um dar-se desprovido de todas as formas de 

intenção – para além de que a própria verdade nunca pode aparecer como uma intenção”98. 

O ser da ideia não pode aceder à forma de ser própria da verdade por uma intuição 

intelectual e o seu modo de ser aproxima-se do modo de ser simples das coisas, mas “o ser 

da verdade, sendo da ordem da ideia, distingue-se do modo de ser próprio dos 

fenómenos”99. Ora, o modo de ser livre de toda a fenomenalidade e detentor da força da 

verdade é o ser do nome: “é ele que determina o modo como são dadas as ideias”100. Vimos, 

                                         
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Walter Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, trad. João Barrento, [1925], Obras 

Escolhidas de Walter Benjamin / 3 (Lisboa: Assírio & Alvim, 2004), 21–22. 
99 Ibid., 22. 
100 Ibid. 
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ainda há pouco, como a criança, mais facilmente (do que nós) alcança o modo de ser do 

nome. É que o nome é uma abertura - como uma abertura de porta. No entanto, ao abrir a 

porta, não é tanto a passagem para um outro quarto enquanto movimento intencional que é 

relevante, como aquilo a que se acede na própria passagem: a percepção original das 

palavras, o indizível ou a verdade. Está-se, aqui, nessa fractura da linguagem que divide e 

distingue, “como uma crista afiada entre duas vertentes a pique”101 o plano do nome 

(onoma) do plano do discurso (logos). Segundo esta concepção da filosofia antiga, diz-nos 

Giorgio Agamben neste mesmo texto, é indizível, não aquilo que não está atestado na 

linguagem, mas aquilo que só pode ser nomeado, enquanto o dizível é, pelo contrário, 

aquilo que se pode dizer num discurso definitivo, ainda que, eventualmente, não tenha 

nome próprio. As ideias, diz Benjamin, dão-se, “não tanto numa língua primordial, mas 

numa percepção primordial em que as palavras ainda não perderam a aura da sua 

capacidade de nomear, em favor de um significado cognitivo”102. A ideia é então da ordem 

da linguagem, mais precisamente, da ordem da essência da palavra – potência de nomear 

—, da ordem daquele momento em que a palavra é símbolo. A tarefa do filósofo é a de 

restituir, pela apresentação da ideia, o lado simbólico da palavra, que na percepção empírica 

se decompôs num significado profano. Na contemplação filosófica, diz Benjamin, “a ideia, 

enquanto palavra, solta-se do recesso mais íntimo da realidade, e esta palavra reclama de 

novo os seus direitos de nomeação”103. Assim, em Benjamin, não é tanto Platão que aparece 

na origem da filosofia, mas Adão, que ainda não tinha que lutar, como Platão, com o 

significado comunicativo das palavras para alcançar um estado puramente intelectual de 

contemplação filosófica. A nomeação é esse acto de renovação ou de reconstituição da 

percepção original da palavra sem o qual a ideia não pode aparecer e o modo de aparecer 

da ideia dá-se, para Benjamin, nesse espaço de abertura ao sentido, entre o pathico e o 

gnósico, como diria Henri Maldiney, que é a potência do nome. 

É então, já vimos, a distinção entre a verdade e o âmbito do conhecimento que 

define o ser da ideia. A verdade e a ideia “alcançam aquele supremo significado metafísico 

que lhes é expressamente atribuído pelo sistema platónico”104. Enquanto o conceito advém 

da espontaneidade do entendimento, as ideias oferecem-se à contemplação, são algo de já 

dado.  

                                         
101 Giorgio Agamben, Ideia da prosa, trad. João Barrento, Filô (Autêntica Editora, 2013), 104. 
102 Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, 22. 
103 Ibid., 23. 
104 Ibid., 16. 
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Se um problema, para os gregos, aparecia como um obstáculo, enigma, uma rede 

que nos prende, um nó que não se consegue desfazer ou qualquer coisa, como refere Maria 

Filomena Molder, que não nos deixa avançar e obriga a suspender o passo, a ideia platónica 

é uma estrutura problemática. 

O belo, tal como nos é descrito no Banquete de Platão, apresenta esta estrutura 

problemática ou paradoxal da ideia. Diz-nos Diotima, a sacerdotisa: 

“depois de teres passado por todos os graus da compreensão sensível e da compreensão conceptual, 

há um momento em que te vais encontrar com a ideia (a ideia enquanto visão) e, então, já não há 

nem corpos, nem rostos, já não há figura nem ciência nem logos. Aí chegado, mergulhas no pélago, 

no grande abismo, no grande mar, da beleza”105. 

Neste excerto encontramos formulada a estrutura mais profunda da Ideia platónica, 

o paradoxo da ideia platónica, se quisermos: por um lado, não é possível alcançar o ser da 

ideia sem passar pelo método dialéctico106, por outro, o encontro com a ideia – a ideia 

enquanto visão – envolve uma espécie de velamento de todo o processo de compreensão. 

Ou seja, a experiência do acesso à ideia, à visão, passando necessariamente pelo processo 

da dialéctica, na sua dupla dimensão, noética e discursiva, é, de alguma forma, totalmente 

omisso ou pelo menos incompreensível, no momento da visão. Benjamin considera o 

Banquete de Platão, a obra que coloca mais significativamente a questão da relação entre a 

natureza das ideias e a natureza do conhecimento. Nele, a verdade (o reino das ideias) é 

concebida como sendo o conteúdo essencial da beleza, e é ela que garante o ser do belo. 

Diz-nos Diotima: “aí chegado, mergulhas no pélago, no grande abismo, no grande mar, da 

beleza”. A relação entre verdade e beleza constitui-se, não só como um pressuposto 

fundamental de toda a filosofia da arte, mas também da determinação do conceito de 

verdade, sendo que estética e a epistemologia se baseiam no mesmo pressuposto essencial.  

“A verdade é bela” deve compreender-se no contexto em que, no Banquete, se 

descrevem os vários graus do desejo erótico. Eros não trai o seu impulso originário ao 

orientar o seu desejo no sentido da verdade, pois também a verdade é bela. Ela é bela, não 

tanto em si, mas para Eros, exactamente o mesmo que acontece com o ser humano: aquele 

que amamos é belo para nós, não em si, porque o seu corpo se apresenta numa ordem 

                                         
105 Molder, «A forma como problema: as nuvens e o vaso sagrado», 154. 
106 A dialéctica, em Platão, é o método pelo qual o pensamento alcança o mundo das Ideias. Trata-

se de um movimento de elevação, no sentido em que há uma ascensão do mundo das coisas sensíveis ao 
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direcção às ideias e a dialéctica contemplativa, quer dizer, absolutamente noética, pura intuição intelectual.  
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superior à do belo. A verdade não é bela em si, mas para aquele a busca. Enquanto 

permanece na esfera da aparência, palpável, o belo seduz e atrai a perseguição do 

entendimento, apenas tornando reconhecível a sua inocência no momento em que se refugia 

no altar da verdade.  

“Eros segue-o nesta sua fuga, não como um perseguidor, mas como amante; e de tal modo que a 

beleza, para se manter aparência, foge sempre dos dois, do entendimento pelo temor e do amante 

por angústia. E só Eros pode testemunhar que a verdade não é desvelamento que destrói o mistério, 

mas antes uma revelação que lhe faz justiça”107. 

Mas como se manifesta a verdade, o conteúdo do belo? Não é num desvelamento, 

mas antes num processo que “poderia ser visto como o momento em que se incendeia o 

invólucro que entra no círculo das ideias, como o incêndio da obra, no qual a sua forma 

alcança o máximo de intensidade luminosa”108.  

A ideia é apresentada numa visão (schau) da obra de arte, quando ela alcança o 

máximo de intensidade luminosa. A visão incendeia. Como diz Maria Filomena Molder, 

os elementos de uma configuração, de uma paisagem, do que quer que seja. Nela, os seus 

elementos não são analisáveis e ela “é sempre descontínua por relação àquilo que nós já 

sabíamos, ela rompe, coagula, dispõe e projecta de modo inédito o que já sabíamos”109. 

Profundamente ligada à tarefa humana de compreender, a beleza, em vez de desvelar, 

aprofunda a total irresolubilidade daquilo a que Benjamin chama o ideal do problema – a 

unidade efectiva, na ideia, de todos os problemas. Na visão, dramatiza-se o profundo 

mistério da ideia. 

Dando-se numa visão, as ideias não se apreendem enquanto fenómeno empírico, 

nem através de uma intuição intelectual, mas elas salvam os fenómenos, numa apresentação 

(darstellung): 

as ideias são constelações eternas, e se os elementos se podem conceber como pontos em tais 

constelações, os fenómenos estão nelas simultaneamente dispersos e salvos. E aqueles elementos, 

que os conceitos têm por tarefa destacar nos fenómenos, são mais claramente visíveis nos extremos 

da constelação110. 

Benjamin determina as duas tarefas primordiais da filosofia, que estão envolvidas 

uma na outra: em primeiro lugar, salvar os fenómenos, tarefa feita através da mediação dos 

                                         
107 Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, 17, 18. 
108 Ibid. 
109 Molder, «A forma como problema: as nuvens e o vaso sagrado», 155. 
110 Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, 21. 
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conceitos; e em segundo lugar, através da organização desses fenómenos no conceito, 

apresentar da ideia.  

Comparável a uma constelação de estrelas, a ideia é uma “configuração”, um  

“ordenamento objectivo virtual” dos fenómenos, uma sua “interpretação objectiva”111 . Os 

fenómenos são divididos, desfeitos da sua falsa unidade, pelos conceitos, para poderem 

participar na verdade da ideia – a única unidade autêntica, segundo Benjamin. O papel 

principal dos conceitos deve ser o de salvar os fenómenos na ideia, no sentido da 

configuração da ideia, funcionando como mediadores. A salvação dos fenómenos e a 

apresentação da ideia, apesar de serem definidos como as duas tarefas da filosofia, 

acontecem em simultâneo, pois a salvação dos fenómenos só é possível na apresentação da 

ideia e a ideia só pode apresentar-se a si mesma através da organização dos fenómenos no 

conceito ou da sua configuração. A relação entre os fenómenos e a ideia não é uma relação 

de incorporação, ela não os contem, não compreende em si aquilo que apreende, mas 

constitui a sua disposição ou interpretação virtual objectiva. Ao comparar a ideia a uma 

constelação, relacionando-se com os fenómenos como a constelação com as estrelas, 

Benjamin sublinha que as ideias não são as leis ou as funções dos fenómenos, nem servem 

para as conhecermos. Por sua vez, os fenómenos não podem, de maneira nenhuma servir 

como critério para a existência das ideias. O significado dos fenómenos para as ideias, 

esgota-se na sua formulação conceptual, cujo conteúdo e alcance é determinado, na própria 

existência, de acordo com as diferenças e afinidades entre os fenómenos. São estes 

elementos que os conceitos têm por tarefa destacar nos fenómenos e que “são mais 

claramente visíveis nos extremos da constelação”, definindo-se a ideia como configuração 

de conexões em que “o único e extremo se encontra com o semelhante”. Os fenómenos 

serão tanto mais profundamente apreendidos, quanto mais extremas aparecerem as suas 

conexões conceptuais e, entre a ideia e os fenómenos, há uma espécie de magnetismo 

afectivo vital, que encontramos nesta belíssima imagem: 

Tal como a mãe só começa a viver plenamente quando o círculo dos seus filhos, sentindo-lhe a 

proximidade, se reúne à sua volta. As ideias só ganham vida quando os extremos se reúnem à sua 

volta. As ideias – na formulação de Goethe: os ideais – são as mães fáusticas. Permanecem obscuras 

se os fenómenos não se reconhecerem nelas e não se juntarem à sua volta. Cabe aos conceitos agrupar 

os fenómenos e a fragmentação que neles se opera por acção do entendimento analítico e esta 
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configuração é tanto mais significativa quanto, num único e mesmo lance, consegue um duplo 

resultado: a salvação dos fenómenos e a representação das ideias112  

As mães faustianas são aquelas que se ocupam do engendramento dos esquemas de todas 

as coisas. “Em rigor - diz-nos Maria Filomena Molder – mais madres (matrizes) do que 

mães (as que dão à luz e cuidam dos filhos)”113. As ideias, ou matrizes, salvam os 

fenómenos, apresentando a sua essência e concedendo-lhes a sua pertença recíproca, 

redimindo a sua dispersão. 

 

9. O drama da ideia e o paradoxo como paixão do pensamento 

Foi numa conferência, em 1967, O Método de Dramatização, mas também na sua 

obra Diferença e Repetição (1968), que Deleuze propôs o método de dramatização como 

método para o exercício do pensamento. 

Não é certo que a questão o que é? seja uma boa questão para descobrir a essência ou a Ideia. Talvez 

as questões do tipo: quem? quanto? como? onde? quando? sejam melhores, tanto para descobrir a 

essência, como para determinar qualquer coisa de mais importante no que diz respeito à Ideia114  

Deleuze considera que o privilégio da questão O que é? O que é o belo, por 

exemplo, se revela confuso e duvidoso, mesmo no platonismo e na tradição platónica, 

sendo que naquilo que ele vê como uma dialéctica, nas suas palavras, séria e positiva, em 

Platão, ela ganha na realidade outras formas: “quem”, no Político, “quanto” no Filebo, 

“onde” e “quando” no Sofista, “em que caso”, no Parménides. A ideia só é positivamente 

determinável em função de uma tipologia e de uma topologia, de uma posologia e de uma 

casuística transcendentais. Neste sentido, a concepção da ideia deleuziana deve à ideia 

platónica uma parte essencial da sua formulação115 

Deleuze define a Ideia como multiplicidade interna:  uma estrutura que se encarna 

em termos reais (virtuais) e em termos actuais (num estado de coisas). Estrutura e génese 

                                         
112 Ibid., 21. 
113 Maria Filomena Molder, «Método é desvio: uma experiência do limiar», em Limiares e 

Passagens em Walter Benjamin (Editora UFMG, Belo Horizonte, 2010), 27–75. 
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da ideia estão implicadas: “o que se chama estrutura, sistema de relações e de elementos 

diferenciais, é igualmente, do ponto de vista genético, sentido, em função das relações e 

dos termos actuais em que ela se encarna”116 A ideia é um acontecimento sentido117 que se 

opõe ao plano da representação, em que o sujeito determina o seu objecto, estabelecendo 

uma conformidade entre este último e o seu conceito que, enquanto essência, se baseia num 

princípio de identidade e de analogia por semelhança. Na representação, o conceito realiza-

se como possibilidade determinada por um sujeito. Ora, Ideia privilegia características 

completamente diferentes que nada têm a ver com esta acepção de possibilidade: a 

virtualidade da ideia, enquanto multiplicidade, não suporta qualquer tipo de dependência 

relativamente a uma identidade nem no sujeito, nem no objecto, por isso mesmo é que os 

acontecimentos e as singularidades que constituem a ideia não deixam que subsista essa 

definição da essência como “aquilo que a coisa é”. A Ideia é uma multiplicidade 

problemática e o problema, enquanto estrutura ideal, encontra-se do lado dos 

acontecimentos, dos afectos e dos perceptos, dos acidentes e das diferenças e não, como 

quis o racionalismo, do lado do Uno ou da essência. Ela é uma estrutura virtual, constituída 

por relações diferenciais que devem actualizar-se no espaço e no tempo, por correlações 

diversas, de modo que os seus elementos se encarnem actualmente em formas variadas. 

Em Diferença e Repetição, é dito que o virtual possui uma realidade plena enquanto 

virtual, não se opondo, portanto, ao real, mas apenas ao actual. Qualquer objecto 

considerado como real tem uma parte constituinte virtual. O virtual está indissociavelmente 

ligado a uma multiplicidade ideal: as Ideias são multiplicidades definidas e contínuas, com 

n dimensões. Deleuze estabelece três condições fundamentais, que permitem definir a 

emergência de uma ideia. Em primeiro lugar, os elementos que constituem a multiplicidade 

não devem ter qualquer forma sensível ou significação conceptual. Estes elementos estão 

indissoluvelmente ligados a um potencial ou a uma virtualidade, e não têm existência 

actual. A sua indeterminação – pois não implicam qualquer identidade prévia – é aquilo 

que torna possível a diferença livre de qualquer determinação. Em segundo lugar, torna-se 

necessário que estes elementos da multiplicidade sejam determinados de uma maneira 

intrínseca. Esta determinação estabelece-se por uma série de relações diferenciais ou de 

                                         
116 Gilles Deleuze, Différence et répétition, 3.a ed., [1968] (Paris: Presses Universitaires de France, 

1976), 247. 
117 Deleuze identifica, na sua apresentação da Ideia em Diferença e Repetição, estes dois conceitos 

– o de sentido e o de acontecimento - que por vezes assumem uma autonomia, nomeadamente em Lógica do 
Sentido, sem nunca deixarem, no entanto, de ser imanentes um ao outro. 
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ligações ideais recíprocas entre os elementos, de tal forma que não deixam subsistir aí 

qualquer independência. Por outro lado, as relações estabelecidas não são localizáveis, não 

só porque caracterizam a multiplicidade na sua globalidade, Deleuze descreve um duplo 

processo de diferenciação da Ideia (différen t/c iation). Chama-se différentiation à 

determinação do conteúdo virtual da Ideia e différenciation à actualização dessa 

virtualidade em espécies e partes distintas, sempre por relação a um problema e a condições 

de problemas diferenciados, operando uma diferenciação das espécies e das partes, que 

corresponde aos casos de solução do problema. Diz Deleuze:  

“Por exemplo, a Ideia de cor é, como a luz branca que perplica em si os elementos 

e relações genéticas de todas as cores, mas que se actualiza nas cores diversas e nos seus 

respectivos espaços; ou a Ideia de som, como o ruído branco. Há mesmo uma sociedade 

branca, uma linguagem branca (aquela que, na sua virtualidade, contem todos os fonemas 

e relações destinadas a actualizarem-se nas línguas diversas e nas partes relevantes de uma 

mesma língua”118.  

Parece que esta realidade branca é, então, a própria realidade das coisas, a potência 

do pensamento, da vida, da arte. Ou seja, parece que ela constitui a própria vida das coisas. 

Quando Deleuze diz, em Diferença e Repetição, que se deve evitar, ao mesmo tempo, 

atribuir uma actualidade aos elementos e às relações que formam a estrutura da realidade 

do virtual e retirar a realidade que eles têm, vemos como a noção do virtual, enquanto 

realidade, é determinante. É que o virtual é uma estrutura completamente determinada e 

definida. Neste sentido, quando a obra mergulha numa virtualidade – essa virtualidade 

branca – não há aí qualquer determinação confusa, mas uma estrutura completamente 

determinada, formada pelos seus elementos diferenciais genéticos. Deste modo, aquelas 

sensações confusas de Cézanne, que trazemos desde nascença, podem ser encaradas com 

outros olhos, reforçando a ideia de que não se trata, numa perspectiva deleuziana, de um 

pedaço de puro caos, nem de uma indeterminação, mas de um caos já estruturado pela 

realidade virtual da ideia. 

Sendo a ideia uma estrutura problemática que encerra em si um duplo processo de 

diferenciação, importa perceber que é esta sua estrutura paradoxal que força o pensamento 

a pensar. De facto, parece que a filosofia começou por essa forma curiosa que nunca mais 

abandonaria: o paradoxo. O paradoxo é essa zona do impensável que força a pensar. O 

                                         
118 Deleuze, Diferença e Repetição, 339. 
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diálogo socrático, por exemplo, não é uma conversa qualquer, mas um diálogo em que, a 

determinado momento, surge um paradoxo. Este paradoxo designa uma certa potência ou 

uma certa impotência. 

Mas o que é o paradoxo? Tomamos o paradoxo, diz Deleuze, como: "há qualquer 

coisa que existe" e, ao mesmo tempo, qualquer coisa que não podemos pensar. X existe, 

mas X é impensável119. Em termos técnicos o paradoxo é uma proposição que consiste em 

colocar a impensabilidade de um ente120. O paradoxo não deve ser confundido com a 

contradição.  

A força dos paradoxos reside em que eles não são contraditórios, mas nos fazem assistir à génese da 

contradição. O princípio da contradição aplica-se ao real e ao possível, mas não ao impossível do 

qual deriva, isto é, aos paradoxos ou antes ao que representam os paradoxos.121 

À opinião e ao bom senso, Deleuze contrapõe os paradoxos de sentido, que são 

essencialmente a subdivisão até ao infinito (sempre passado-futuro e nunca presente) e a 

distribuição nómada, que se reparte num espaço aberto e não fechado. O que caracteriza os 

paradoxos é o facto de tenderem para dois sentidos ao mesmo tempo, tornando impossível 

uma identificação, passado de um para outro. Em que sentido, em que sentido? Pergunta 

Alice. A pergunta não tem resposta porque é próprio do sentido não ter direcção, não ter 

um “bom sentido”, mas sempre as duas ao mesmo tempo...122 

Podemos definir o paradoxo como a paixão do pensamento. O paradoxo como 

paixão descobre que não podemos separar duas direcções, que não podemos instaurar um 

sentido único, é a descoberta de Alice. 

Vimos como os encontros que forçam a pensar são da ordem do afecto, de uma 

violência que ocorre ao pensamento, que o força a desejar ir para lá dos seus limites. Estes 

encontros põem em causa aquele que os sente e o sujeito que pensa, pelo que é ‘isso que 

                                         
119 Gilles Deleuze, aula sobre Espinoza de 12/02/80 - Transcrição de Christina Rosky (parte 2). «La 

voix de Gilles Deleuze», acedido 12 de Julho de 2016, http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/ 
article.php3?id_article=91. 

120 Por exemplo, o paradoxo de Zenão de Eleia (que é considerado o inventor da dialéctica). Diz 
Zenão que Aquiles não pode alcançar a tartaruga ou que a flecha não pode alcançar o alvo. A razão desta 
impossibilidade é o facto de se dividir constantemente o percurso de Aquiles e da flecha em dois, e depois 
novamente em dois, etc., havendo indefinidamente uma distância, por mais pequena que seja, entre a flecha 
e o alvo, entre Aquiles e a tartaruga. A ideia que está aqui em causa é uma ideia impensável. O que Zenão 
tenta mostrar é que o movimento é impensável. Não é que o movimento, enquanto movimento "não seja", 
como alguns comentadores querem fazer crer, diz Deleuze, mas que o movimento, enquanto movimento é 
impensável, ou seja, uma ideia paradoxal (para o desenvolvimento desta ideia, ver a aula de Deleuze citada)  

121 Deleuze, Logique du sens, 92. 
122 Ibid., 95. 
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afecta’, e não qualquer sujeito pensante, que é condição sem a qual não haverá pensamento.  

No Banquete, no discurso de Diotima que citámos, eros fugia ao mesmo tempo do 

belo (do amante) e do entendimento, do entendimento por temor e do amante por angústia. 

De facto, é importante compreendermos como eros se apresenta como um ente paradoxal. 

Devemos ter em conta que o conceito antigo de eros, que se reflecte amplamente no 

discurso de Agatão, no Banquete, ligando-se àquilo a que chamamos “enamoramento” ou 

paixão, designa sobretudo uma força ou um poder violento que vem de fora, que arrebata 

sem que se possa resistir, tomando posse de quem o sente. Importa sublinhar duas coisas 

sobre o carácter de eros: por um lado, ele apresenta-se como qualquer coisa como uma 

intensidade ou um encantamento que vem de fora. Por outro, que eros não é tanto o desejo 

ou a atracção que alguém sente, mas isso que vem de fora e que se encontra, ou que vem 

ao nosso encontro e se nos impõe. Eros é, não tanto um estado psicológico, mas algo como 

uma energia ou uma intensidade cuja morada é uma morada em trânsito e a estrutura é uma 

estrutura oxímora e em tensão123, que está sempre entre dois movimentos ou dois sentidos. 

Enquanto desejo, a identidade de eros constitui-se, ao mesmo tempo, por uma falta que o 

determina como impotente, mas que ao mesmo tempo desencadeia o seu movimento para 

fora, de perseguição do seu objecto de desejo. Ou seja, aquilo que eros é, a sua identidade, 

implica algo de radicalmente outro. Ele habita ‘dois’, duas direcções inseparáveis. É 

preciso ser dois para ser louco, somos sempre loucos a dois, ambos se tornaram loucos no 

dia em que “massacraram o tempo”, isto é, destruíram a medida, suprimiram as paragens e 

os repousos que referem a qualidade a alguma coisa de fixo”.  

 

                                         
123 Sobre a estrutura paradoxal de eros ver Mário Jorge de Carvalho, «Do belo como constituinte do 

humano segundo Sócrates /Diotima», Revista Filosófica de Coimbra, n. 38 (2010): 369–468. 
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II. PIERROT, LE FOU, DE JEAN-LUC GODARD 

 

1. Apresentação do mistério 

Vamos falar sobre Pierrot, Pedro, o Louco (Pierrot, le Fou)1, filme realizado por 

Jean-Luc Godard, rodado no verão de 1965 em Paris e no sul de França e lançado no mesmo 

ano. Um filme que se transformou num ícone da nova vaga francesa. Godard apresenta o 

filme como um filme noir a cores, mas apesar da história típica do filme noir, nos seus 

traços mais simples, a estrutura narrativa e a composição das imagens do filme é complexa. 

A cor e a forma são tratadas em si mesmas, sem se ligarem directamente ao plano narrativo 

e sem apelarem para um plano simbólico. A cor exprime-se em tons saturados e intensos. 

A composição do filme é feita de uma multiplicidade e heterogeneidade de imagens 

(pinturas, desenhos, publicidades, livros de banda-desenhada, tabuletas de rua, etc.). Brinca 

com os géneros cinematográficos, sem se comprometer com nenhum, através de uma série 

de sinais denotativos, desde uma pistola em cima da mesinha ao lado de um livro de 

Raymond Chandler que aponta para o filme noir, ao truque burlesco que Marianne utiliza 

para se verem livres de um bombista, inspirado nos filmes de Bucha e Estica. Trespassar 

os géneros tem a ver, ao mesmo tempo, com um gosto pela prática da citação, pelos objectos 

que se citam, mas também com o princípio constitutivo de uma consciência poética, 

orientada para o mundo como dádiva: não há nada para inventar, já foi tudo dado: filmar 

uma árvore é já citar, já está tudo lá. Não se trata tanto de orquestrar um plurilinguismo 

romanesco, mas da consciência aguda de um bilinguismo ou de um plurilinguismo 

constitutivo, para lá de toda a língua, que é transposto para o campo do género, rompendo 

com essa categoria e abrindo-se à forma ensaística. 

Os elementos heterogéneos do filme conectam-se e combinam-se entre si numa 

dinâmica formal que procura sempre a sua matriz, criando séries de padrões, sendo a 

narrativa de Pierrot uma espécie de jogo, também ele carregado de determinações formais 

                                         
1 “Vamos falar sobre Pierrot” é também o nome de uma entrevista Jean-Luc Godard, feita por Jean-

Louis Comolli, Michel Delahaye, Jean-André Fieschi e Gérard Guégan, publicada nos Cahiers du Cinéma, 
em Outubro de 1965, quando o filme foi lançado em França. Realizado por Jean-Luc Godard, foi escrito, 
também por ele, a partir do romance de Lionel White, “Obsession”. Direcção de fotografia de Raoul Coutard; 
música de Antoine Duhamel; montagem de Françoise Colincom. Duração de 114 minutos. É já o quinto filme 
de Godard em CinemaScope, mas será provavelmente o primeiro, de Godard, no qual a imagem ganha uma 
amplitude verdadeiramente monumental. Foi rodado entre Maio e Julho de 1965. Utilizaremos, para todas as 
referencias ao tempo do filme, a edição da “The Criterium Collection”. Jean-Luc Godard, Pierrot le fou 
[Pedro o Loco], [35mm, 2.35:1, Cor]; ([Cinema: SNC, 1965]; [DVD: The Criterion Collection, 2010], 1965). 
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dispersas, nomeadamente do romance (indicação de capítulos que finalmente não serve 

para orientar, mas apenas para desorientar, à maneira da organização do Ulisses de James 

Joyce), que é segregada, antes de mais nada pela dinâmica da forma. As pinturas, que 

aparecem espalhadas pelo filme nas paredes brancas da casa, sob a forma de postais ou 

posters, entram numa relação intensa com a composição da imagem: Picasso, Renoir, Van 

Gogh, Matisse, Modigliani, Chagall fornecem os reflexos ou os espelhos das personagens 

que se imaginam, se inventam, se experimentam.  

Jean-Luc Godard é um inventor de genéricos. Não é de admirar, num amante de 

formas. O genérico é um fragmento particular da obra que, na maior parte dos casos, 

condensa a totalidade da história2, sendo que no caso de Pierrot, esta função do genérico, 

ainda que seja cumprida, é ao mesmo tempo ultrapassada por motivos de outra ordem que 

remetem para a reflexão de Godard sobre o pensamento e a sua relação com a linguagem e 

com o filme.  

O genérico apresenta necessariamente, entre outros elementos, o nome dos actores, 

do realizador e o nome do filme, mas é também mais do que um genérico. O de Pedro, o 

louco começa com um fundo negro em que vão surgindo aos poucos, por ordem e em 

grupos, as letras do alfabeto. Numa lógica de puzzle, primeiro surgem todas as letras A, 

depois todos as B, depois as C, etc., criando-se uma mancha de letras soltas que vai, 

progressivamente, formando palavras que começamos a reconhecer, para, finalmente, 

percebermos um texto legível, de forma linear. O que este jogo de letras permite – com 

uma mistura entre o acaso e uma ordem estabelecida – é um encontro com as possibilidades 

da linguagem, mostrando-nos o processo de formação de um enunciado, com vazios de 

significado onde podemos encontrar outros sentidos para as letras e as palavras e jogar 

livremente com as suas conexões. A primeira palavra que conseguimos reconhecer é “film” 

(filme), depois “Anna” e “Jean”, que aparece duas vezes, pois há dois “Jean”, Jean-Paul 

Belmondo e Jean-Luc Godard. Depois do texto completo, as letras começam novamente a 

desaparecer, restando no ecrã negro, um solitário “O”, motivo circular, buraco, ovo, ou 

simplesmente uma figura indeterminada e misteriosa. Não se trata aqui de um jogo 

meramente gráfico no âmbito de um genérico. Se o genérico apresentasse, num mesmo 

instante, o texto por inteiro no ecrã, como é o procedimento clássico, leríamos 

                                         
2 Laurence Moinereau, «Le générique de film: du linguistique au figural» (Université de la Sorbonne 

Nouvelle, 2000); Laurence Moinereau, Le générique de film: De la lettre à la figure, Spectaculaire | Cinéma 
(Presses Universitaires de Rennes, 2013). 
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imediatamente a mensagem do genérico. Encontrar a palavra “film” desligada do título 

“Pierrot le fou”, encontrar “Anna”, antes de “Anna Karina” ou Jean, antes de Jean-Paul 

Belmondo e de Jean-Luc Godard, tem consequências: uma delas que me parece evidente 

(haverá várias outras) é que ao lermos “film”, em vez de ler imediatamente o título do filme, 

“Pierrot le fou”, estamos, de facto, por momentos face a um filme, indefinido, que tem a 

potência da indefinição: como uma imagem, uma visão, uma vida. Um filme. Um filme 

não é o filme do autor Jean-Luc Godard, com as vedetas Anna Karina e Jean-Paul 

Belmondo. “Um filme”, está ainda despido de quaisquer atributos.  

Este encontro prévio com estas figuras despidas de significados fixos, este pequeno 

jogo sem importância, é extremamente rico. É um encontro muito rápido e que quase passa 

despercebido, um pouco como quando acontece, ao conversarmos com alguém 

presencialmente, repararmos em pequenos gestos que essa pessoa faz, que aparentemente 

são insignificantes, pois estamos atentos àquilo que ela está a dizer, mas que não só 

determinam a atmosfera daquele acontecimento que é o diálogo, do ponto de vista 

expressivo, como também apontam para um outro nível de comunicação.  

Vilem Flusser3 distinguiu duas dimensões ou dois tipos de gesto: o “acorde” 

(Stimmung) e a “afinação” (Gestimmtheit)4. O “acorde” é aquilo que tentamos sempre ler, 

decifrar, ainda que empiricamente, ligando-o a um significado e ao mundo codificado; a 

“afinação”, por seu turno, remete para aquilo que dá sentido ou que possibilita vários tipos 

de acordes. A afinação é definida como uma espécie de condição de possibilidade do gesto: 

o seu sentido estético. Por exemplo, ouvimos alguém que nos fala, à nossa frente. Há todo 

um conjunto de movimentos e expressões faciais, gestuais, etc., que não podemos sequer 

apreender conscientemente, ou porque são demasiado rápidos ou porque se nos detemos 

neles, já não ouvimos o que a pessoa está a dizer (o que não é raro acontecer). A dimensão 

expressiva a que Flusser chama afinação está activamente envolvida na nossa recepção do 

discurso, mesmo se não tivermos consciência disso. O tipo de problemas que a afinação 

coloca sai da esfera codificada do acorde, como que deslocando os objectos e sentimentos 

do seu contexto originário e convertendo-os em objectos estéticos, sob a forma de gestos.  

É neste sentido que deve ser entendido o genérico lúdico de Pierrot, como um gesto 

                                         
3 Vilém Flusser, Los gestos: fenomenología y comunicación, Fenomenología y Comunicación Series 

(Barcelona: Herder, 1994). 
4 Ambos os termos resultam do mesmo radical Stimm-, que está na origem do verbo Stimmen, que 

significa afinar e de Stimme, que significa voz. 
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que nos coloca face à dimensão expressiva da linguagem, no sentido da afinação de Flusser. 

Encontraremos este tipo de gesto ao longo de todo o filme, a que se poderia chamar uma 

espécie de “método do entre”, como se referiu Gilles Deleuze à montagem de Godard, 

enquanto forma de apresentação que permite ver entre os significados. O genérico de 

Pierrot deixa-nos, de certo modo, vislumbrar o mistério entre a palavra e a imagem que 

encontraremos ao longo do filme. 

 

2. Os factos da trama 

Paris. Ferdinand, ou Pierrot (como é tratado por Marianne, que por sua vez é 

também Marianne Renoir), é casado com uma italiana com dinheiro e com filhos, acaba de 

perder o emprego e está insatisfeito com a sua vida. A sua mulher acha que ele deve aceitar 

emprego na empresa do pai. Por acaso, a baby-sitter que a mulher lhe apresenta 

casualmente, é Marianne, ou Mariane-Renoir, como lhe vai chamar Pierrot ou Ferdinand 

ou o narrador, uma bela rapariga com quem teve uma história de amor há cinco anos atrás. 

Apaixonados, para viverem a sua história de amor, terão de se livrar de um cadáver, pois 

Marianne está envolvida numa história de gangsters e traficantes de armas. Acabam por ter 

de fugir, numa espécie particular de road movie, pela estrada fora. Saem de Paris, “por um 

sentido único”. Em fuga, Marianne vai contando a Ferdinand-Pierrot a sua história 

complicada. Ferdinand-Pierrot sente-se confuso. Existem dois bandos: um deles é dirigido 

pelo irmão de Marianne e no outro, rival, está Marianne, com o objectivo de o espiar. 

Marianne acaba por usar Ferdinand-Pierrot num golpe de génio que permite desfazer-se do 

bando rival e Ferdinand, sentindo-se traído, volta para a cidade completamente esvaído. A 

caminho de Paris, tenta acabar com a vida numa linha de comboio, mas muda de ideias 

quando o comboio está quase a alcançá-lo e salta, escapando ileso. Acaba por reencontrar 

Marianne, mas está desconfiado e amargurado. A identidade de Marianne é descoberta e 

ela acaba por ser morta. Ferdinand-Pierrot, não encontra outra solução senão seguir o fim 

trágico de Marianne. Numa espécie de ritual amoroso, pinta o seu rosto de tinta azul e 

acende o pavio. Muda de ideias à última da hora, mas o fio do pavio de explosivos com que 

decidiu terminar a sua vida é mais rápido do que ele.  

Mas a verdadeira trama de Pierrot não é esta. A trama de Pierrot envolve uma série 

de acontecimentos que transportam as personagens num constante desdobramento. 

Ferdinand, a quem Marianne chama Pierrot e a quem chamaremos também assim, mantém 
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ao longo do filme esta dupla identidade, bem como Marianne, que é ao longo do filme 

também Marianne Renoir, numa identificação explícita com um quadro de Renoir, Menina 

com ramo de flores (1888). O desdobramento da identidade das personagens equivale a 

uma despersonalização num jogo de reflexos apresentado em série5, tal como a 

encontramos também na pintura de Edouard Manet. A questão do sujeito é neste filme 

profundamente trespassada por uma experiência ou por uma trama ao mesmo tempo 

interior e exterior, uma trama alucinatória se quisermos, que se revela numa espécie de 

arqueologia do visível. Se a imagem é alucinação não é no sentido de uma experiência 

interior, a distinção interior exterior é esbatida no filme, a favor do movimento da série – 

uma série de acontecimentos presentes, passados e futuros, sem que seja respeitada uma 

ordem cronológica. O eu define-se por esta série de sensações, imagens, percepções, ideias, 

lembranças, previsões, emoções, desejos, volições, etc. e são as conexões entre estes 

acontecimentos que constituem a trama. A série de acontecimentos não pode ser conectada 

pelo eu que constantemente se transforma noutro, se deforma. Ela será sobretudo 

desenvolvida a partir de qualquer coisa que podemos aproximar do “aspecto”, de que falou 

H. Taine6, relativamente à pintura de Edouard Manet: “enquanto associa, num instantâneo, 

vários pontos do espaço ligando cruzamentos distantes, esta junção ou síntese asignificante, 

é o facto de um autómato que se ergue no encéfalo e abre passagem no cérebro, para 

introduzir uma imagem sem duração, por uma linha errática que faz série dos seus 

elementos, que nenhum eu poderia ligar”. É aquilo a que Deleuze chamou o autómato ou a 

máquina abstracta que, justapondo as imagens em série, quer no plano figural, quer no 

plano material, equivale sempre a um pôr em tensão ao serviço de uma mise en scène 

paradoxal e constituída por discordâncias, cuja primeira função é tornar visíveis ou 

sensíveis forças mediúnicas, que se situam entre as coisas. A desordem narrativa, o facto 

dos elementos não se encadearem de forma narrativa, de acordo com uma composição 

dotada de um centro coerente, torna cada um dos elementos um acontecimento dotado de 

autonomia em si mesmo, cujo reflexo na multiplicidade de acontecimentos em que se 

reflecte, cria uma espécie de anti-estrutura cujo movimento constante é produzido ponto 

em série todos os elementos, a partir da sua extrema singularidade e sem privilegiar nenhum 

em particular. É a série7que importa, o movimento da série, automático e sempre deslocado 

                                         
5 No que se refere à noção de série,Thierry de Duve aproxima Godard, no contexto do cinema e 

Manet, no contexto da pintura: Chateau, Dominique, de Duve, Thierry, e M. Foucault, La peinture de Manet ; 
suivi de Michel Foucault, un regard, ed. M. Saison, Traces écrites (Paris: Seuil, 2004). 

6 Eric Alliez, L’œil-cerveau, nouvelles histoires de la peinture moderne (Paris: J. Vrin, 2007), 210. 
7 Deleuze desenvolve a noção de série, que não caberá aqui, em Lógica do sentido. 
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de si mesmo. O trabalho da série opera sempre ao nível da superfície das imagens, dos seus 

reflexos umas nas outras, esbatendo a relação entre o reflexo e o suporte que reflecte e 

vendo no tema apenas uma maneira de poder exprimir-se, exibir-se, prosseguindo à 

superfície. É por isso que o indivíduo, o sujeito da percepção, tende a dissolver-se no 

anonimato e que se existe alguma espécie de retrato, este não será nunca do tipo 

psicológico, mas um retrato que valoriza apenas a superfície, o que necessariamente 

implica uma desconstrução das noções de sujeito, de espaço geográfico e de tempo 

cronológico. O que acontece com o desdobramento de imagens de Pierrot-Ferdinand e 

Marianne-Renoir é que, havendo um reforço da singularidade de cada uma daquelas 

figuras, pela repetição diferencial da série, essa singularização não opera por semelhança 

e, na verdade, a semelhança parece faltar. O mecanismo da série coloca todas as imagens 

ao mesmo nível, não há hierarquias, não há ponto de referência. Todas elas, em simultâneo, 

são todas elas em simultâneo, mas sem princípio de semelhança. Pierrot nunca se assemelha 

a Ferdinand: nunca chegamos a perceber a razão de ser, a ligação, a história entre Pierrot e 

Ferdinand, não sabemos porque é que Marianne lhe chama Pierrot e porque razão ele 

repete: “não me chames Pierrot, chamo-me Ferdinand!”. Por isso, não há um Ferdinad a 

quem chamam Pierrot, nem sequer um Ferdinand inserido na sociedade capitalista que 

gostava de ser Pierrot, escritor e amante de literatura. Há os dois ao mesmo tempo e sempre 

em tensão. Entre o autor e os seus anónimos resta apenas essa margem, essa superfície 

multifacetada e sempre em vias de se desdobrar. 

 

3. Em busca do paraíso perdido. 

Godard define o cinema, em “Histoire(s) du Cinema”8, esse filme construído como 

uma espécie de arquivo híbrido de imagens e de texto, como “uma saturação de signos 

magnífica”. Mas já em Pierrot, o jogo de espelhos, tensão criadora entre imagem e palavra, 

é de uma potência extraordinária. Esta tensão aproxima-se daquela ideia que vimos há 

pouco, com Walter Benjamin, que nos apresenta uma concepção da linguagem fundada no 

relato do Génesis, sobre a origem da linguagem. Há neste, de forma evidente, uma distinção 

no plano da linguagem, que podemos associar à distinção benjaminiana entre a língua pura, 

da nomeação e a linguagem dos homens, dispersa e fragmentada. De facto, no que se refere 

à linguagem das palavras de Pierrot, parece constantemente almejar-se encontrar, entre os 

                                         
8 Jean-Luc Godard, Histoire(s) du Cinéma, [Video] ([DVD: 2011], 1998), Episódio 4b. 
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fragmentos dispersos, alguma conexão originária entre os nomes e as coisas. Mas também 

a imagem do filme parece desfazer a imagem, à procura, nesse processo de interrupção 

constante do fluxo contínuo e cronológico narrativo, de um sentido potencial elementar. A 

pintura revela-nos o mundo, apresenta-nos o mundo enquanto espaço mediúnico que visa 

a totalidade: ela é, antes de mais, mancha, criação de espaço:  

Velasquez, a partir dos cinquenta anos, já nunca pintava uma coisa definida. Errava à volta dos 

objectos com o ar e o crepúsculo, surpreendia, na sombra e na transparência das profundezas, 

palpitações coloridas das quais fazia o centro da sua sinfonia silenciosa. Apenas alcançava, no 

mundo, as suas misteriosas trocas, que fazem com que as formas e os tons penetrem uns nos outros. 

(...) O espaço reina.9. 

Porque será que Godard utiliza, nesta espécie de epígrafe fílmica, uma referência 

de Élie Faure relativa a Vélasquez, se, como ele mesmo refere10, o cinematógrafo começa 

com a pintura moderna? Pedro, o Louco está cheio de imagens de pintura moderna, Jean 

Renoir, Picasso, Matisse. Aparentemente não há no filme quadros de Velásquez. No 

entanto, Velásquez foi um retratista, que queria dar a ver um rosto, o exterior das pessoas, 

mas que deixa passar qualquer coisa nos seus quadros, para além do exterior11. Deixa passar 

uma espécie de mancha. A mancha é, segundo Walter Benjamin12, uma espécie de potência 

de transmissibilidade, matriz formante, que tal como a língua pura apela ao nome. É 

enquanto composição ou configuração, que a mancha se diz ou nomeia. Em oposição à 

mancha, o sinal é sempre aquilo que aponta para outra coisa, fixando-se como modo de 

querer dizer. Godard situa com muita evidência a linguagem de Pierrot entre uma 

concepção burguesa da linguagem, afundada em significações e clichés arbitrários e uma 

concepção criadora de sentido que deve recriar a mancha, enquanto reservatório ou 

potencial necessário à criação de novas formas cinematográficas. O confronto entre os dois 

planos da linguagem é permanente e inevitável em Pierrot. Ele é a base desse acto crítico 

– de tradução, de conexão, sobreposição, cruzamento entre os elementos do plano do 

discurso falado e do plano do discurso por imagens, numa palavra, de todo um trabalho de 

                                         
9 Elie Faure, citado por Jean-Luc Godard, na abertura do filme: E. Faure, L’art moderne, His. 

Histoire de l’art, vol. 1 (Paris: Le Livre de Poche, 1964), 167–168. 
10 «É com Édouard Manet que começa a pintura moderna. Ou seja, o cinematógrafo. Ou seja, as 

formas que caminham em direcção à palavra»: J.L. Godard, Histoire(s) du cinéma (Gallimard-Gaumont, 
1998). 

11 Ideia expressa por J-L Godard em Cahiers du Cinéma, no 138, Dezembro de 1962, mas 
reencontramos em várias passagens de Élie Faure, referindo-se a Vélasquez. «A poeira que sobe inundando 
horizontamente os últimos raios de sol, envolve os seres numa névoa âmbar que as semi-apaga e dissolve no 
espaço, em manchas sombrias e trémulas». Faure, L’art moderne, 173. 

12 Molder, Matérias Sensíveis. 
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montagem, que envolve ou mistura num mesmo material, a montagem propriamente 

fílmica e a montagem enquanto método de pensamento. Godard, como as crianças, acredita 

na magia, utilizando a dispersão das línguas e das múltiplas linguagens humanas como 

fermento do pensar: fragmenta, desfoca, arrasta, sobrepõe e compara imagens, imagens e 

palavras, palavras e palavras, tipos de discurso, vozes, cores. Cria permanentemente linhas 

de fuga para a criação de novos planos linguísticos, ainda desconhecidos, ainda secretos. É 

este o estatuto do gesto crítico de Godard: o gesto que interrompe e fragmenta é um gesto 

reconfigurador e construtor. 

 

4. Uma festa surpresa em casa do Senhor e da Senhora Expresso: linguagem-

cliché 

Ferdinand não quer ir à festa. Diz à sua mulher que não irá, pegando no Élie Faure, 

que está a ler, sobre história de arte. Sentados na cama, olha para ela, que está de vestido 

justo, cor-de-cereja, e pergunta-lhe se não tem nada por baixo do vestido.  Mudando 

completamente a expressão do rosto, de uma expressão enfadada para um entusiasmo 

visível: “Tenho a minha nova cinta Scandale, que não se vê”, mostrando a Ferdinand um 

anúncio de Scandale na revista Marie Claire. Ferdinand substitui o livro de Faure pela 

revista e, sobre um grande plano da imagem publicitária, lê em voz alta: “Scandale, linha 

jovem”, ao mesmo tempo que reconhecemos a mesma voz (de Ferdinand-Belmondo-

Pierrot), em off, com uma entoação diferente: “Havia a civilização ateniense, houve o 

Renascimento e agora entramos na civilização do rabo”. É nesta civilização, a nova 

civilização da sociedade de consumo, que entramos com Ferdinand, que atravessa 

contemplativo e perdido uma sucessão de quadros que parecem clips publicitários, mas 

cuja composição é a da paisagem cinematográfica e não a da televisão. Todos parecem 

debitar um texto publicitário: os homens sobre Alfas Romeus, as mulheres sobre 

desodorizantes ou champôs. As frases sucedem-se umas às outras encadeando-se 

arbitrariamente. Godard apresenta-nos, aqui, a cultura como fenómeno de poder, no sentido 

benjaminiano do termo nas suas teses sobre a filosofia da história. É como se Ferdinand 

tivesse de repente entrado dentro de um grande anúncio publicitário que constitui, em si 

mesmo, o mundo do progresso, essa grande ficção sobre a qual a classe dominante vai 

continuamente fabricando a história. É desta narrativa instituída que Ferdinand foge, depois 

de, entre as conversas sobre perfumes, soutiens, carros e champôs, encontrar um cineasta 

americano - Samuel Fuller. Pergunta-lhe, então, com a ajuda de uma intérprete (os 
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americanos não falam a mesma língua que os franceses), o que é o cinema. As palavras 

com que o americano define o cinema podiam definir a guerra do Vietnam, que estava a 

acontecer quando o filme foi feito, ou qualquer outra guerra: “O filme é como uma batalha. 

Há amor, ódio, acção, violência e a morte. Numa palavra, a emoção”. 

 

5. O paradoxo como método criativo 

A passagem da primeira cena do filme e da sua atmosfera paradisíaca, no sentido 

da apresentação da mancha e da vida das formas, para a segunda, em que nos é apresentado 

um bloco de clichés e ideias feitas, apresentadas quer sob forma escrita, quer por imagens. 

De facto, acontece qualquer coisa neste filme que faz lembrar a situação que Walter 

Benjamin apresenta no seu fragmento de Rua de Sentido Único, “O revisor topográfico 

ajuramentado”: “A escrita, que encontrara refúgio no livro impresso, onde levava uma vida 

autónoma, é implacavelmente arrastada para a rua pelos reclamos e submetida às brutais 

heteronomias do caos económico. Essa é a severa escola de sua nova forma.”13 

A meu ver, o choque entre a mancha com que o filme abre e o bloco de clichés que 

se lhe segue logo imediatamente, na festa surpresa, cria, desde logo, no espectador, uma 

situação que ouso chamar de duplo-vínculo com o filme.  

Há um momento do filme em que Marianne e Ferdinand estão numa ilha. É como 

que a forma originária deste filme, e seu momento mais trágico, entendido no sentido que 

Benjamin dá a lutuoso. Godard tinha uma grande admiração pelo filme de Bergman, 

Mónica e o desejo, onde encontramos também o casal em fuga e o encontro da ilha como 

paraíso originário, mundo antes do homem. Ferdinand-Pierrot pergunta a Marianne Renoir: 

“Nunca me abandonarás?” e ela responde: “Não. De certeza” ou “Não. Evidentemente”. 

(“Mais non. Bien sûr”)14. Trata-se aqui de uma espécie de duplo-vínculo que poderia ter 

sido utilizado por Gregory Bateson, para definir este seu conceito. O duplo vínculo é certo 

comportamento que acontece quando alguém – por uma incapacidade de distinção entre 

modos de comunicação – não resolve certas experiências internas e bloqueia o seu 

comportamento. Por exemplo, alguém é confrontado simultaneamente com duas 

proposições paradoxais que se excluem mutuamente e às quais não pode responder sem ser 

                                         
13 Walter Benjamin, «Rua de Sentido Único», em Imagens de pensamento, trad. João Barrento, 

Obras escolhidas de Walter Benjamin / 2 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2004), 26. 
14 [00:48:26] 
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punido. No Budismo Zen, por exemplo, em que o objectivo é atingir a iluminação, o mestre 

Zen tenta iluminar o seu pupilo de várias maneiras. Uma das coisas que faz é colocar uma 

vara em cima da cabeça do pupilo e dizer: se disseres que esta vara não é real bato-te com 

ela, se não disseres nada, bato-te com ela15 Quando uma mãe diz a um filho, aos gritos: 

“Não grites!” Isto é uma estrutura paradoxal de duplo vínculo, ou, por exemplo, quando 

lemos num cartaz colado numa parede da rua “é proibido colar cartazes”. 

Seria fácil enumerar um sem número de enunciados paradoxais com que vivemos 

habitualmente. Bateson considera que o esquizofrénico, por exemplo, se encontra na 

mesma situação que o pupilo do mestre Zen, com a diferença de não encontrar a iluminação. 

Não ser capaz de ultrapassar o dilema criado pelas proposições conflituosas pode criar, 

segundo Bateson, comportamentos patológicos e gerar várias patologias diferentes. Mas o 

paradoxo pode ser terapêutico, se houver saída do dilema, ou seja, a confusão criada pelo 

duplo vínculo pode tornar-se um estímulo na procura de outra estrutura, de outro plano da 

linguagem, segundo Bateson, uma meta-linguagem. “Em vez de continuar a escolher uma 

alternativa, o paciente rejeita a própria ideia de que tem de escolher e lida com a classe 

(todas as alternativas) e não só com um (único) membro”16. Lidar com “todas as classes”, 

significa aqui, lidar com todas as linguagens possíveis, criando uma alternativa, uma linha 

de fuga por onde se pode seguir. Não se trata, portanto, de resolver o paradoxo, trata-se de, 

por um lado, confrontá-lo, numa suspensão do sentido, para olhar em volta. Neste sentido, 

podemos conceber o duplo vínculo como uma experiência necessariamente destrutiva, em 

que parece não é possível nenhuma via, mas a partir do qual se fura, se abre uma brecha, a 

partir da qual se podem ver e criar outras vias. Se existe uma tendência para provocação 

em Pierrot le fou, ela é sobretudo, uma provocação clínica, no sentido de instaurar uma 

espécie de duplo vínculo destrutivo, no seio do qual subsistem, em germe, as forças que 

permitem criar. Godard, o clínico, apresenta-nos um processo diagramático. 

Deleuze refere-se ao diagrama, que desenvolveremos mais à frente, relativamente 

ao processo de trabalho de Francis Bacon17, dizendo que não escutamos bem o que dizem 

os pintores: é que a tela nunca está em branco e “os dados figurativos já estão na tela”. Há 

então todo um trabalho preparatório, que antecede o acto do pintor, que é um trabalho de 

                                         
15 Alan Watts, Buddhism the religion of No-Religion (Love of Wisdom Library, 1996). 
16 Maria João Centeno, O conceito de comunicação na obra de Bateson: interacção e regulação, 

Livros Labcom (Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2009), 66. 
17 Gilles Deleuze, Francis Bacon : La logique de la sensation (Paris: Editions de la Différence, 

1996). 
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dissolução de formas predeterminadas, fixadas, enfim, de clichés e ideias feitas. Mas 

compreendemos que no processo de trabalho de Francis Bacon, o diagrama não precede, 

mas dá-se em simultâneo com a criação de novas formas. Ora, é esta desfiguração, para 

usar uma expressão de Lyotard18, que está em obra em Pierrot le fou, à medida que Godard 

cria a Figura.  

Encadear até perder o fôlego, diz Godard, fundir, nas digressões por costurar dos 

filmes feitos com agulha, os pedaços dispersos da nossa grande tela branca, essa que de 

tanto remendar, “acabamos por esquecer que é virgem, como um negativo que Dupont, 

Ilford ou Kodak”19 O diagrama, precisamente, produz essa virgindade de mundo. 

Acabamos por esquecer que a vida é a ser vivida e que o filme é ainda para fazer, 

precisamente por causa deste imenso material disperso.  

 

6. Um cineasta acrobata 

A fórmula “o filme que pensa” é uma das muitas, talvez a mais radical, que Godard 

inventou, sobre as ligações entre o filme e o pensamento. Por vezes Godard substitui 

“filme” por “forma”, “no cinema é a forma que pensa” – diz Godard – “no mau cinema é o 

pensamento que forma”20. “Com Édouard Manet começa a pintura moderna. Ou seja, o 

cinematógrafo. Ou as formas que caminham em direcção à palavra. Mais exactamente, 

uma forma que pensa”21. Se com Manet começa o cinematógrafo, Godard é um dos seus 

seguidores. São estas formas que caminham para a palavra que Pierrot le fou procura 

vislumbrar no seu estado mais puro, ou seja, a fazer-se. São elas as conexões entre os 

objectos, o ar à volta dos objectos de que fala Élie Faure22.  

Ferdinand-Pierrot é um homem dividido, entre o pensamento contemplativo da bela 

forma orgânica, ordenada e enquadrada, as convenções sociais, as regras gramaticais e todo 

                                         
18 Jean-François Lyotard, Discours, Figure (Paris: Editions Klincksieck, 1971). 
19 Jean-Luc Godard, «109: Let’s talk about Pierrot», em Godard on Godard: Critical Writings by 

Jean-Luc Godard, A Da Capo paperback (New York and London: Da Capo Press, 1972), 215–34. 
20 Alain Bergala, «Une Boucle bouclée», em Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Cahiers du 

cinéma, tome 2 (Paris: Cahiers du cinéma, 1998). 
21 Citação do filme “Histoire(s) du Cinéma”, de Jean-Luc Godard, Capítulo 3(a), 1998: “La monnaie 

de l'absolu”.  
22 Élie Faurre exprime esta ideia, comparando, por um lado o pensamento-mítico grego, a 

cosmogonia de criação judaico-cristã, com a pintura e com o cinema – o cinema aparece como forma 
contemporânea que cumpre uma função cosmogónica, mas com a estranha particularidade – o milagre, como 
se lhe refere Faure - de presentificar este movimento de formação. Em: Élie Faure, «Vocation du cinéma», 
em Fonction du cinéma. De la cinéplastique à son destin social, 1937, 87–115. 
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um sistema de códigos que tende sempre para o fechamento e Pierrot, um ser em fuga, que 

rompe com este sistema, se apaixona, foge com a sua amante, vive o labirinto a dançar, de 

forma dionisíaca. É esta duplicidade de Ferdinand-Pierrot, uma existência de ser de 

fronteira que caracteriza o seu pensamento fértil. Como ele diz, depois de resumir a 

Marianne o conto William Wilson, de Edgar Allan Poe: “Estamos na época dos homens 

duplos. Já não precisamos de espelho para falarmos sozinhos”. Ferdinand é uma espécie de 

acrobata, de o filósofo-artista. Da acrobacia do pensamento falaram-nos Godard e Valéry:  

Apesar do acrobata experimentar o equilíbrio mais instável, fazemos um voto. E este voto é 

estranhamente duplo e nulo. Desejamos que ele caia e desejamos que ele se aguente. E este voto é 

necessário; não podemos deixar de o formular, com toda a consideração e sinceridade. Pois, nesse 

instante, ele pinta ingenuamente a nossa alma. Ela sente que o homem cairá, deve cair, vai cair. E 

nisto, consuma a sua queda e defende-se da sua emoção, desejando aquilo que prevê. Por ela, ele já 

caiu. Ela não crê no que vê, o seu olhar não o seguiria na corda, não o puxaria mais para baixo, se 

ele não tivesse já caído. Mas vê que ele ainda se aguenta e deve consentir que haja razões que fazem 

com que ele se aguente, suplicando-lhes que durem23. 

Instalar-se entre o terreno da filosofia e um terreno de não-filosofia, entre arte e não- 

arte, é isto que fazem o filósofo-acrobata, o escritor-acrobata ou o artista-acrobata, segundo 

Deleuze e Guattari. Trata-se de delimitar essa zona impensável, conceptualmente 

impensável e afectivamente impensável – o seio de um problema -  e instalar-se nela, não 

para encontrar nesse lugar as suas oposições ou conflitos resolúveis, mas para ver, nele, 

paradoxos. O paradoxo é, na filosofia de Deleuze e Guattari um conceito operativo fulcral 

da teoria das ideias: a manifestação da filosofia não é o bom senso, mas o paradoxo, ele é 

“o pathos ou a paixão da filosofia”24. Não se trata aqui de um certo uso do pensamento ou 

de um simples jogo do pensamento, mas da sua estrutura genética elementar no momento 

em que ele é afectado pelo real. Digamos que a estrutura vital do pensamento é paradoxal 

e esta estrutura exprime-se efectivamente quando o pensamento se confronta com essa 

tarefa primeira, essencial que é – não a de conhecer nem a de descrever, mas – de pensar 

aquilo que não pode ser pensado, o “inefável” em si, o “impensável” no pensamento. Joga-

se aqui a grande divisão kantiana entre conhecimento e pensamento, entre juízos cognitivos 

e ideias. Estamos aqui no plano da ideia. O elemento de erupção do pensamento, a sua 

forma resplandecente e produtiva forma-se ou torna-se detectável quando o pensamento 

adquire a paixão ou a estrutura paradoxal suficiente para pensar aquilo que não pode ser 

                                         
23 Paul Valéry, «Autres Rhumbs», em Tel Quel II, vol. Œuvres, II, Bibliothèque de la Pléiade, [1943] 

(Gallimard, 1960), 695; citado por Godard, Histoire(s) du cinéma, sec. Episódio 4 A: Le contrôle de l’univers. 
24 Deleuze, Diferença e Repetição, 293. 
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senão pensado. Não se trata de produzir conhecimentos, mas sentido e conceitos. 

Ferdinand-Pierrot, como Godard, é como esses escritores-acrobatas, “metade filósofos, 

mas muito mais do que filósofos”25 que são capazes de um estranho e excessivo atletismo: 

eles estão, como o acrobata ou o equilibrista, na corda bamba e a sua vida reside nesse jogo 

constante, nesse movimento de criação de um equilíbrio precário e paradoxal, cuja natureza 

é a de estar entre dois mundos, nunca num ou noutro, mas nas passagens entre os dois. São 

atletas, “não atletas que tivessem formado os seus corpos e cultivado o vivido”26, mas 

atletas bizarros do tipo “campeão de jejum ou grande nadador que não sabia nadar”27. Trata-

se aqui de um atletismo afectivo e não de um atletismo orgânico ou muscular. Os atletas 

afectivos residem no paradoxo, habitam a bifurcação que desenham como fonte de toda a 

criação. A figura do paradoxo diz-nos o quê? Não se trata de uma contradição, o paradoxo, 

mas de alcançar um limite, o limite do pensamento. 

 

7. Uma tentativa de filme 

Ter uma ideia, para mim (...) é uma parte do corpo, tão real como isso. Quando mexo a minha mão 

- seja a do operário, quando enrosca um parafuso num Ford, quando acaricia o ombro daquela que 

ama ou quando pega num cheque – tudo isto é movimento (...). Uma ideia não é material, mas é um 

momento do corpo, como o corpo é um momento de uma ideia.28  

Esta acepção da ideia, em Godard, enquanto gesto, enquanto corpo que sente, mas 

também enquanto gesto que pensa com as mãos29. Por outro lado, estamos na esfera do 

ensaio, em que distinção entre um sujeito pensante e um objecto desaparece, dando lugar a 

uma experimentação da ideia, sempre numa tensão para o real que a determina.  

“Pierrot não é verdadeiramente um filme, mas uma tentativa de cinema e o cinema 

que tenta dar conta da realidade lembra-nos que há que tentar viver”30, diz-nos Godard, 

                                         
25 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 65. 
26 Ibid. 
27 Ibid., 163. 
28 Jean-Luc Godard, Introduction à une veritable Histoire du Cinéma (Paris: Éditions Albatros, 

1980), 53. 
29 Ideia desenvolvida por Godard, a partir da referência à obra do escritor suíço Denis Rougemont, 

Penser avec les mains (1936), que é um ataque explícito à crença na distinção entre pensamento e acção, com 
consequências políticas desastrosas. Godard, apresenta-nos nesse episódio uma sequência de sete imagens 
com as palavras de Rougemont: “Já é tempo do pensamento se tornar naquilo que verdadeiramente é: perigoso 
para o pensador e capaz de transformar a realidade. “Onde eu crio é onde sou verdadeiro” Rilke. (...) Alguns 
pensam, outros agem. Mas a verdadeira condição humana é a de pensar com as suas mãos”. Godard, 
Histoire(s) du Cinéma, Episódio 4A, «O controlo do universo», [00:07:00 - 00:07:20]. 

30 Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard: Interviews, ed. David Sterritt, Conversations with 
filmmakers series (University Press of Mississippi, 1998), 263. 
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aludindo provavelmente ao poema de Valéry, Cemitério marinho: 

Ergue-se o vento! Há que tentar viver!/ O sopro imenso abre e fecha o meu livro/ A vaga em pó ousa 

saltar das rochas/ Voais páginas claras, deslumbradas!/ Rompei vagas, rompei contentes o tecto 

tranquilo, onde bicavam velas!” 

Pierrot não é bem um filme, mas uma tentativa, um ensaio que se compõe 

poeticamente. “Um pensamento, mas um pensamento que tenta extrair de si mesmo o 

pensamento como um objecto, observar se esse objecto está vivo ou não, eliminar os 

mortos”31, na expectativa de saber que pontos fixos existem, como os aviões na pista, antes 

de descolarem. Agarrar um pedaço de vida em filme, coisa que só é possível à força de 

“encadear, encadear, encadear até perder o fôlego” e “fundir nas digressões por costurar, 

dos filmes com agulha, os pedaços dispersos da nossa grande tela branca”, essa que de tanto 

remendar, ano após ano, dia após dia, acabamos por esquecer que é virgem, como um 

negativo.  

A vida é o tema de Pierrot, ou antes, um princípio de vida, diz Godard, como os 

paralelos de Euclides são um princípio de geometria, e o filme? O filme é a criação de um 

aparelho de captura. “E a vida debate-se mais do que o peixe de Nanouk, foge-nos dos 

dedos como a lembrança de Muriel em Bolonha reconstruída, eclipsa-se entre as 

imagens”32. Como é que se captura a vida? Em que consiste este aparelho? Qual o seu 

elemento chave? O seu problema? Trata-se de saber, em cada filme, diz Godard, onde e 

porquê começar um plano e onde e porquê terminá-lo. A vida passa pelo ecrã e a lembrança 

que ela nos deixa está na sua imagem.  A pintura, o romance e a música encontraram 

algumas, poucas, formas de aprisionar a vida, mas, do ecrã, a vida escapa-se como a água 

a correr num lavatório: sempre a sair mais água da torneira e sempre a ser escoada. 

Apesar da constante alusão, em Pierrot, à forma literária, nomeadamente a um certo 

tipo de forma literária, de que Ulisses, de James Joyce, é uma referência chave, desde a 

narração que assume múltiplas formas, à organização fragmentária da narrativa, passando 

pela enumeração caótica dos capítulos, o filme, segundo Godard, não tem nada a ver com 

o romance. Ele é antes de mais a vida, e a vida “apenas podemos vivê-la e morrê-la, mas 

falar dela, bem – diz Godard – há os livros, sim, mas no cinema, não temos livros, só temos 

música e pintura, e estes também, como sabem, vivem-se, não se fala deles”33. 

                                         
31 Idem. 
32 Godard, «109: Let’s talk about Pierrot». 
33 Ibid. 
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Não há livros neste filme, então, segundo Godard. Mas o que significa dizer que 

“não há livros neste filme”, se o filme está cheio de livros? Na verdade, não é tanto uma 

questão dos livros que estão neste filme, mas das histórias, das suas personagens, dos seus 

afectos e perceptos, das suas forças. O que aparece no filme são figuras estéticas que 

passaram para o filme, exactamente como o “vermelho, azul, branco” de que falámos antes. 

Se Godard se refere, neste filme, à forma literária, tomando como referência chave, o 

Ulisses, é com o intuito de compor o seu diagrama de forças. Por outro lado, o facto de 

Godard ter começado por ser crítico de filmes através da escrita talvez tenha pautado a sua 

relação, relativamente ambígua, com a palavra. De facto, se, por um lado, “as explicações 

ficam para os livros”34, por outro, Godard encontra uma potente afinidade entre a literatura 

e o cinema: é que, ao contrário do que acontece com os pintores e com os músicos, diz ele, 

“quer os romancistas, quer os cineastas, estão condenados a analisar o mundo, o real”35. 

Encontramos ainda, em Godard, uma forte ligação a André Bazin.  Preserva-se a 

impressão de uma relação directa ao real, não propriamente ao real, mas à vida, e expressa 

sob a forma de dispositivos cinematográficos mais próximos do documentário e do cinema-

verdade, nomeadamente, o plano sequência, em Pierrot le fou, quando Marianne e 

Ferdinand rompem numa linha de fuga, bem como o recurso ao discurso directo, 

influenciado por Jean-Rouch, que apesar de ser pouco utilizado em Pierrot, não deixa de 

dar um ar da sua graça, como mera referência estilística.36  

Poderá dizer-se, até certo ponto, com Astruc, que Godard escreve com a câmara, 

sendo o seu cinema, nesse sentido, “um meio de expressão como qualquer outro, em 

particular a pintura e o romance”. Astruc encontrou finalmente no cinema, depois da sua 

fase de entretenimento ou de atracções, “uma forma na qual e pela qual um artista pode 

exprimir os seus pensamentos, por mais abstractos que eles possam ser, ou traduzir as suas 

obsessões exactamente como ele faz no ensaio contemporâneo ou no romance”. Mal sabia 

Astruc no que o cinema haveria de se tornar. Mas Godard sabe. De facto, ele define o filme 

como uma forma que pensa, mas esta forma é ela mesma pensamento, ou seja, o 

                                         
34 Ibid. 
35 Susan Sontag, «Godard’s Vivre sa Vie», em Styles of Radical Will, A Delta book (Dell Publishing 

Company, 1969), 196–209. 
36 Os segmentos em discurso directo apresentam-se à câmara, no minuto 27:18: “Laszlo Kovacs, 

nascido a 25 Janeiro de 1936 em Santo Domingos, a viver em França como refugiado politico. França, o país 
da liberdade, igualdade, fraternidade”; “Viviane Blassel, nascida a 21 de Março de 1943 em Marselha. Tenho 
22 anos. Trabalho no departamento de vendas de uma perfumaria em Auxerre”; “André, nascido a 25 de Maio 
de 1903, em Marbouie, Eure-et-Loir. Idade: 62 anos, actualmente, figurante de cinema”. 
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pensamento de que Godard fala quando exprime esta ideia confunde-se com a linguagem, 

não se transmite por ela. Em Astruc, apesar da ideia do filme como ensaio, o filme é ainda 

tomado como linguagem, no sentido de um meio de expressão de pensamentos. Ora, se a 

linguagem existe no filme de Godard, ela não existe apenas como instrumento ou veículo, 

mas encontra-se desdobrada numa tensão permanente, entre a linguagem enquanto 

conjunto de signos que dizem o filme, que o significam e a linguagem enquanto modo de 

expressão, que não diz, mas pensa. “Um filme não se diz, percebe-se”, afirma Merleau-

Ponty, autor a que Godard se refere várias, implícita ou explicitamente. O que ele procura, 

no fundo é um padrão, um denominador comum a todas as formas de expressão artística: 

pintura, literatura, cinema, música. Quando Pierrot explora o universo da linguagem, das 

palavras e dos significados no seu diário, na verdade ele procura uma espécie de fonte de 

sentido, um lugar onde se cruzam vários sentidos para uma palavra, os encadeamentos de 

sentido e de significados de uma palavra para outra e para outra. Mas o estudo de Pierrot 

sobre aquilo a que chamámos o mistério da linguagem, é feito, literalmente, sobre a vida: 

o caderno de notas ou o diário estão sempre numa imagem que é imagem de vida, de 

paisagem natural, de corpo-a-corpo, de contemplação. Na verdade, a fase do filme em que 

efectivamente vemos Pierrot escrever ou contemplar, pois ele passa mais tempo a sublinhar 

as conexões entre as palavras, sendo esta contemplação de Pierrot acompanhada por 

imagens, do seu ponto de vista subjectivo, ou pelas de Godard, cujo ponto de vista se 

confunde com o da personagem. O momento da estadia na ilha é o momento em que o 

encontro com o fundo primitivo da vida se dá, ou pelo menos se formula, pois não podemos 

deixar de sentir, em cada imagem, e por mais intensa que ela seja, a formulação de um 

pensamento a fazer-se. Encontramo-nos no lugar mais próximo, a que talvez só a poesia 

possa aceder, do paraíso perdido: das forças germinativas da natureza, da fusão da vida e 

da linguagem, do filme e da vida. No “Capítulo 8: uma cerveja no inferno”, Marianne e 

Pierrot, o último casal romântico como lhes chamou Godard, vivem a sua lembrança de um 

paraíso perdido, numa dimensão pré-linguística e não-humana. A extrema beleza deste 

capítulo, em que Pierrot e Marianne vivem como primitivos, de amor, de caça e de pesca, 

numa ilha, é intensificada pela sombra das ruínas. Aquele tempo já passou, toda a cena está 

como que construída como uma memória, o estilo e o ritmo alteram-se completamente: 

entramos numa atmosfera mais contemplativa e aparentemente menos violenta. Mas a 

ruína, o luto, manifesta-se nas palavras: Marianne, à beira mar, com a sua lenga-lenga, 

“Que é que hei-de fazer, que é que hei-de fazer?”, apela, como uma criança pequena, a um 

outro mundo que quer nascer. A sua lenga-lenga ou o seu grito apela por um fora da ilha, 
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tenta uma linha de fuga. É no reencontro com o paraíso perdido, com a natureza no seu 

esplendor e com a paixão no auge imediatamente anterior à decadência, que Pierrot vive 

mais intensamente o seu estudo sobre os mistérios da linguagem, as suas descobertas e 

frustrações.  

Ainda não temos a imagem, diz Godard, a imagem virá no tempo da ressurreição37: 

o cinema está envolto num mistério. Não se trata aqui de um enigma, no sentido que o 

enigma traz, oracular, de um desafio lançado aos homens, como o enigma da Esfinge 

lançado a Édipo Rei pelo oráculo.  Da resolução do enigma dependia a sua vida. Édipo 

resolveu o enigma e fez-se rei. “O enigma é um desafio que se resolve”. A estrutura 

enigmática do trágico pede uma resolução de um problema, de um obstáculo à vida. A 

natureza do mistério é ser irresolúvel, algo que se comunica - uma visão, uma potencia que 

encerra uma impotência. Onde a encontraremos? 

No interstício, esse espaço intermédio de difícil definição. O todo, no cinema 

moderno, caracteriza-se por uma certa maneira de ligar as imagens, seja a partir de cortes 

irracionais ou de ecrãs negros ou brancos, trata-se de fazer a imagem valer por si38. Godard 

exprime várias vezes uma ideia39, tão marcante nos seus filmes, de que a montagem, no 

cinema mudo, estava intrinsecamente ligada à encenação ou à mise en scène - ou seja, à 

concepção do plano enquanto cena e à sua composição - como uma melodia está ligada ao 

ritmo. A mise en scène, tal como explicita uma das comuns traduções portuguesas utilizadas 

para o conceito, encena um acontecimento para o mostrar, transforma-o numa cena, de tal 

forma que seja apresentável. Como se fosse uma primeira apresentação que prepara uma 

segunda40. O método do entre não é um método dialéctico. Ou pelo menos, não se trata de 

uma dialéctica de imagens que vise uma resolução, como a dialéctica definida e praticada 

por Eisentein, mas uma montagem que tem como método impor um interstício na imagem, 

impor um fora da imagem ao seu interior. 

 

 

                                         
37 Godard, Histoire(s) du Cinéma, 1A. 
38 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 235–6. 
39 Jean-Luc Godard e Alain Bergala, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, [1985] (Paris: Cahiers 

du cinéma, 1998), 404. 
40 A noção de cena atravessa pintura, teatro e cinema, bem como a literatura. Virginia Woolf 

desenvolve de forma límpida a cena literária, como veremos noutro capítulo, que se caracterizando sobretudo 
por estabelecer uma certa constelação espacio-temporal que funciona como núcleo dramático.  
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8. A voz de Pierrot: palavra em transformação 

“A palavra que age de acordo com a significação pura que transforma torna-se 

trágica. A palavra enquanto suporte puro da sua significação é a palavra pura. Mas a seu 

lado existe uma outra, que se transforma a partir do seu ponto de origem, em direcção a 

outro, o da sua foz”41. Ao princípio de linguagem do drama-trágico lutuoso, Benjamin 

chama “palavra na transformação”. Trata-se de uma vida da palavra que decorre no plano 

do puro sentimento, na qual ela se purifica, ao passar de som da natureza a puro som do 

sentimento. Na palavra na transformação, a linguagem é apenas um estádio de passagem 

ou de transição naquilo a que Benjamin chama “o ciclo da sua transformação”. O drama-

trágico lutuoso comunica-se nesta palavra que descreve o processo de transformação que 

vai desde o som natural, passando pelo lamento, até à música.  

A típica tragédia do filme noir em que parece, à primeira vista, consistir a história 

de Pierrot não é, como sabemos, acompanhada por uma estrutura narrativa trágica, tal 

como foi definida na Poética de Aristóteles. A estrutura de Pierrot, para além de 

completamente irregular do ponto de vista da forma narrativa, pois cada episódio ou 

capítulo se configura de maneira diferente, como se nos fossem apresentadas várias 

possibilidades de títulos e capítulos, não cumpre o princípio cronológico, ainda que no final 

sejamos capazes de reconstituir a cronologia. Mas é na voz do filme, uma voz que 

continuamente se transforma num espaço e num tempo indeterminados, que encontramos 

a expressão de um drama de outro tipo: o drama trágico lutuoso, que Benjamin distingue 

da tragédia. No trecho acima encontramos dois modos de ser da palavra: a palavra pura 

que, na tragédia, é trágica sem mediação e a palavra na transformação.  A palavra trágica, 

“que age de acordo com a significação pura”, tal como se exprime na tragédia, assenta num 

conjunto de princípios do discurso falado entre seres humanos, emergindo ao mesmo tempo 

que o trágico e apresentando cada palavra ou cada fala como tragicamente decisiva 

relativamente à acção trágica. Palavra e acção estão, na tragédia, inexoravelmente ligadas, 

constituindo-se como forças dominadoras e leis indissolúveis. Por sua vez, a palavra na 

transformação é o princípio de linguagem do drama trágico alemão. A voz do luto não é, 

como na tragédia, uma “força dominadora”, mas um “sentimento”42. Benjamin coloca a 

questão de saber que relação metafísica ou que conexão interna terá o sentimento lutuoso 

com a palavra, com a fala humana, que seja capaz de provocar a sua passagem do plano do 

                                         
41 Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, 269. 
42 Ibid. 
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puro sentimento para a ordem estética, quer dizer, como é que a linguagem, que absorve 

em si o luto, é, ao mesmo tempo, expressão desse luto. Há uma vida da palavra que passa 

de som da natureza a puro som do sentimento e o drama lutuoso é esse drama no qual se 

descreve esse percurso que, do som natural, passando pelo lamento, leva à música. 

Diz-nos Benjamin, que “a essência do drama trágico já está contida naquela 

sabedoria antiga que diz que toda a natureza começaria a lamentar-se se lhe fosse dado o 

dom da linguagem”43. Este processo, esta passagem do som da natureza ao puro som do 

sentimento não é uma travessia contínua: “a meio deste caminho a natureza vê-se traída 

pela linguagem e aquele enorme constrangimento do sentimento torna-se luto”. A natureza 

vê-se traída pela palavra, enquanto mundo da significação, tempo histórico sem sentimento, 

e fica paralisada, abrindo-se uma fenda nessa palavra trágica, e emergindo a palavra 

enquanto elemento de transformação, que não significa senão a si mesma e ao sentimento 

mudo da natureza, ao luto, apenas comunicável na música, segundo Benjamin.  

A voz, as vozes, em Pierrot, devem ser tomadas no sentido benjaminiano da palavra 

na transformação. As vozes de Marianne e Pierrot, monocórdicas, alternantes e 

discordantes, parecem vir de um tempo fora do tempo, o da eternidade reencontrada no 

paraíso perdido. É por isso que a vida que Godard procura filmar não pode ser filmada no 

presente, mas é preciso fazê-la sempre retornar numa declinação potencialmente infinita, 

ou seja, sem que o retorno seja o de um passado idêntico a si próprio. São vozes 

desencarnadas, que levam a cabo uma estranha troca sem diálogo. Como vozes de amantes 

que sempre se conheceram, que se reencontram eternamente no filme, nesse mundo feito 

do que acontece entre eles, da história da sua viagem, da sua errância, do diálogo surdo dos 

amantes. 

À primeira vista pode parecer que a narração das vozes é uma narração 

retrospectiva, que começa pelo fim e anda para trás. Mas a verdade é que as vozes de 

Pierrot não têm referente narrativo, nem no fim nem a meio, nem no princípio. Elas estão 

sempre num meio que não é um meio que se possa medir, o seu tempo é indeterminado. 

Também o lugar de onde falam nos é desconhecido, parece ser um lugar fora do filme, 

como que em cima, a pairar sobre o filme, mas ao mesmo tempo as vozes são imanentes 

ao filme, exprimem-no, a vários níveis e como que do seu interior: um interior que está 

fora, um fora que está dentro. 

                                         
43 Ibid., 271. 
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A fronteira entre interior e exterior é esbatida, anulada, revolvida. Há uma constante 

passagem da voz off para a voz in. No início do filme, por exemplo, quando Ferdinand-

Pierrot lê, na banheira, o livro de Élie Faure, não só é a mesma voz como é o mesmo livro 

que a voz lê, mas ao mesmo tempo, o tom da voz, diz-nos que não é a mesma voz, criando-

se uma indeterminação do mesmo tipo da que acontece entre Pierrot e Marianne, na sua 

viagem a duas vozes, que ora conversam, em cena, ora estão em off,  esbatendo as 

diferenças entre o discurso indirecto e o discurso directo e produzindo uma voz que 

atravessa vários locutores, classicamente distintos, mas aqui envolvidos numa única voz, 

polifónica. 

A voz destes amantes alcança uma espécie de grau zero da voz off, como sugere 

Serge Daney, num texto de 1977 (sobre Bresson, O Diabo Provavelmente, a voz off e outras 

coisas) que vem marcar retroactivamente a violência do surgimento da imagem ou a sua 

imprevisibilidade. É uma voz que não relata a narrativa e parece até criar uma linha de fuga 

relativamente a ela, arrancando a acção ao contínuo temporal e abrindo uma brecha de onde 

surge a imagem. Se, em A Imagem-Tempo, Deleuze insiste na dimensão romanesca deste 

filme de Godard, essa ideia tem sobretudo que ver com a potência que a voz off adquire 

neste filme, de romper com o curso natural das coisas: se se trata de uma potência 

romanesca, é no sentido preciso que lhe deu Bakhtine, em Estética e Teoria do Romance. 

Bakhtine estabeleceu uma oposição entre discurso poético e discurso romanesco. O 

discurso poético é um discurso directo, orientado para o seu objecto e encontrando apenas 

a resistência do objecto, e não a resistência do discurso do outro. É uma dinâmica que 

acontece entre a linguagem e o objecto. O discurso romanesco, pelo contrário, visa o 

objecto, não em si mesmo, mas no lugar de convergência entre duas vozes divergentes e 

discordantes. Ele visa o objecto, mas sempre no fluxo de uma palavra que se transforma, 

entre essas duas vozes. Se Godard usou, segundo Deleuze, todas as técnicas do discurso 

indirecto livre, a expressão desta ideia aproxima-se da ideia de polifonia de Bakhtine.  

 

9. Palavras e imagens: o jogo do camião 

Vimos como a nomeação, momento originário da palavra, se perde quando a palavra 

é meramente um significado no meio de um sistema arbitrário de signos. “A ideia é do foro 

da linguagem (ein sprachliches), ela é aquele momento da essência da palavra em que a 
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palavra é nome”44. 

 Em Pierrot le fou, assistimos a uma tentativa de tripla reivindicação ao direito à 

nomeação, sendo que os três planos se vão entrecruzar, sobrepor, confundir, sem que por 

isso deixem de se distinguir. Em primeiro lugar, o nível do texto (palavras, significados, 

argumento, obra literária, etc.); em segundo lugar, o nível da imagem (os objectos, as 

paisagens, as coisas, o plano, o quadro); finalmente, em terceiro lugar, um plano (vazio?) 

em que não estamos nem no plano da palavra nem no plano da imagem, mas, entre os dois, 

no plano da forma – uma forma que pensa. É no nome, nesse lugar feito da tensão entre o 

exprimível e o inexprimível, que a imagem e palavra se encontram, em Pierrot, é nele que 

elas se articulam ou se conectam, sem nunca se confundirem e numa constante tensão uma 

para a outra. 

 Encontramos, nos Diálogos45, entre Godard e Marguerite Duras, sobre as 

complexas relações entre a literatura e o cinema, uma abordagem à relação entre a imagem 

e a palavra, a partir de uma espécie de jogo que tem como ponto de partida o filme de 

Duras, O Camião (1977). Neste filme, uma escritora mostra-se face ao actor (Gerard 

Dépardieu), lendo o texto de um hipotético filme onde uma velha mulher recebe boleia de 

um condutor de um camião, numa estrada em Yvelines, França. As sessões de leitura são 

alternadas com planos em que vemos o camião, as paisagens que ele atravessa, mas nunca 

os seus ocupantes. 

O texto conta que, na cabine, a viajante à boleia fala e o homem escuta-a, da mesma 

maneira que no confronto (face a face) entre a escritora e o actor, relativamente passivo do 

ponto de vista do diálogo, pois só responde de vez em quanto uma palavra ou outra, ou põe-

se a ler, mas escuta. O “jogo do camião” constitui-se, então, como esta partilha – 

aparentemente desigual – do veículo único da palavra, que pode ser feito com qualquer 

pessoa e em qualquer lugar. Sobre este jogo entre a palavra e a imagem, podemos ler, num 

diálogo entre Godard e Marguerite Duras :  

Godard: – Mas pelo menos uma imagem precisa um pouco de...  

Duras: – Eu preciso das duas coisas, sobre o ecrã, sem que perturbem aquilo a que eu chamo a 

‘amplitude da palavra’. Em geral acho que quase todas as palavras perturbam o texto. Elas impedem 

                                         
44 Benjamin, apud Maria Filomena Molder, Semear na Neve (Lisboa: Relógio d’Água, 1999), 94. 
45 Marguerite Duras e Jean-Luc Godard, Dialogues, ed. C. Béghin (Paris: Post-éditions, 2014), 143–

158. 
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o texto de ser ouvido. E o que eu quero é qualquer coisa que deixe passar o texto. Todo o meu 

problema é esse. É por isso que Índia Song (1975) foi feito em voz-off”  

Godard: – Que deixe passar o texto? Que o transporte também? Como o navio transporta a uma 

carga?  

Duras: – Sim. Como um camião o transporta.46 

O problema de Godard não é o de como transportar o texto, mas o oposto: como 

transportar as imagens. Godard e Duras são como que “irmãos inimigos”, diz Godard, ele 

do lado da imagem, ela do lado do texto ou da escrita. Se Duras desconfia das imagens, se 

precisa de dizer, para ver, Godard desconfia das palavras, do poder das palavras. O camião, 

em Godard, transporta as imagens. O texto deve ser lido através de algo que lhe seja 

estranho, exterior, algo que ao mesmo tempo lhe faça resistência: uma imagem. Se Duras 

impregna a imagem da palavra escrita, Godard impregna a palavra de imagem, fazendo-a 

passar por um processo de transmutação ou transformação.   

Mas, por sua vez, as imagens procuram palavras essenciais. Se as formas caminham 

para a palavra, diz Pierrot no seu diário, “as palavras, no meio das trevas, têm o estranho 

poder da clareza: das coisas que elas nomeiam, mesmo estando estas últimas 

comprometidas no horizonte do quotidiano, a linguagem, retém frequentemente apenas a 

sua pureza”47. Este encaminhamento das formas para a palavra que retém frequentemente 

apenas a sua pureza, remete-nos para o poder da nomeação, enquanto potência criadora. Se 

em Pierrot nenhuma imagem parece ser feita, vista ou aceite sem a presença de um texto, 

ao ligarem-se intimamente imagens e palavras, trata-se sempre de fazer passar, na imagem, 

uma forma que pensa, um poder de nomeação.  

                                         
46 Ibid., 147. 
47 Jean-Luc Godard, Pierrot le fou, DVD, The Criterion Collection, 2008 (SNC, 1965), [01:17:54 – 

01:18:07]. 
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Capítulo 2 

 
 

I. MUNDOS POSSÍVEIS: A EMERGÊNCIA DA IMAGEM 

 

1. Tradução e conto : a poética da transmissibilidade em Walter Benjamin 

O pensamento de Benjamin sobre a tradução e o conto, ou a arte de narrar, ressoam 

de forma particularmente fecunda, pelo que nos pareceu natural, servindo os nossos 

propósitos, concentrarmo-nos nesta intersecção. Consideramos, tal como Alexis Nous1 que 

a tradução está para o plano da linguagem, como o conto está para o plano narrativo. Entre 

os textos em que Benjamin desenvolve estes dois temas passam-se treze anos: o primeiro 

texto, A tarefa do tradutor2, de 1923, surge como prefácio à sua tradução alemã dos 

Tableaux Parisiens de Baudelaire. O segundo texto, O contador de histórias,3 de 1936, que 

será traduzido para o francês pelo próprio Benjamin como Le Narrateur, não pode deixar 

de ser iluminado pela sua aproximação a um outro texto escrito na mesma época, A Obra 

de arte na era da sua reprodutibilidade técnica (1935)4 , que trata do valor das obras de 

arte no contexto moderno da sua recepção e da sua transmissão e do problema da perda da 

sua “aura”. A reflexão de Benjamin sobre a perda da aura e o declínio da experiência 

                                         
1 Alexis Nous, «Le conteur comme traducteur», em Littérature orale: Paroles vivantes et mouvantes, 

ed. Decour (Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2003), 297–306. 
2 Benjamin, «A tarefa do tradutor», 91–109. 
3 Benjamin, «O Contador de histórias» Seguimos a tradução de João Barrento de Der Erzähler 

(1936), sublinhando a explicitação do tradutor, em nota de rodapé da edição referida, acerca a sua opção em 
traduzir Der Erzähler por «O contador de Histórias». O ensaio foi traduzido por Benjamin para o francês, 
com o título Le Narrateur, apesar de, como indica João Barrento, o próprio Benjamin se referir à questão do 
título, numa carta de 13 Dezembro de 1939, ao filósofo Paul Landsberg: “Voilá «Le narrateur», mais il 
faudrait bien plutôt traduire: «Le conteur» (Benjamin, Linguagem Tradução Literatura, 147.). A opção de 
João Barrento em traduzir Der Erzähler  por O contador de histórias, a contrapêlo do que tem sido habitual 
noutras versões, deve-se, por um lado, à intenção do tradutor em «ir ao encontro de toda a intenção do ensaio 
de Benjamin, que é a de recuperar uma forma e uma figura que o romance e o progresso técnico e social 
(através da informação) colocaram na sombra ou fizeram mesmo desaparecer», por outro, ao facto do termo 
«O Narrador» perverter o seu sentido original: «enquanto termo técnico, narrador é uma categoria da teoria 
da narrativa» (Ibid.), para além de que, no seu uso corrente, a palavra «narrador» perde o perfil próprio, 
referindo-se a todo aquele que narra, nomeadamente o romancista, que está fora do âmbito semântico do 
contador de histórias. Não deixará, contudo, de ser relevante, parece-nos, o facto de Benjamin, apesar da 
referida nota na carta a Paul Landsberg, ter traduzido Der Erzähler por «Le Narrateur» e não por «Le 
Conteur». Tomemos então em consideração a polissemia fecunda do termo alemão. 

4 Existem quatro versões do ensaio A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. A 
primeira foi redigida no final de 1935. Em 1936 Walter Benjamin modificou-a substancialmente com vista à 
sua publicação que só teve lugar depois da sua morte, em 1955. Em 1936 Benjamin redigiu, com a ajuda de 
Pierre Klossowski, uma versão francesa do texto, destinada à Zeitschrift fur Sozialforschung, que foi 
publicada nos Écrits français de Walter Benjamin (Gallimard, 1991). A quarta e última versão data de 1939. 
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apresentam-nos uma tradição condenada a desaparecer, que em grande parte já desapareceu 

e é neste contexto que conto e a tradução podem, bem como o cinema, ser tomados como 

focos de perpetuação e renovação dessa natureza em declínio. 

Se a tradução de uma obra original vai depender sempre, como veremos, daquilo a 

que Walter Benjamin chama a sua traduzibilidade, também a visão benjaminiana da arte de 

contar esboça, como sua condição, uma transmissibilidade do contar. Se a tarefa do tradutor 

é a de produzir uma passagem que permaneça passagem, não como quer a ideia comum de 

tradução, uma chegada, mas uma relação que permanece relação, também a tarefa de contar 

se apresenta sobretudo como uma relação aberta entre muitos e sempre inacabada. Tanto 

no caso do conto como no caso da tradução não é nem numa intriga ou numa fábula, no 

primeiro caso, nem no significado do que se traduz, no segundo, que Benjamin se centra, 

mas na língua pura, no querer dizer, a força que põe a linguagem numa relação consigo 

mesma. 

 

2. O contador de histórias 

O contador de histórias é o homem que poderia deixar arder completamente o pavio da sua vida na 

chama suave da sua narrativa. É nisto que reside a aura incomparável que envolve o contador de 

histórias. 

Deixar arder completamente o pavio da sua vida na chama suave da narrativa é uma 

poderosa imagem, que dá conta de uma viva tensão em que repousa a arte de narrar. Há 

dois parâmetros essenciais que vão construir temporalidade do conto: a rememoração e a 

morte. Pelo conto, o narrador deixa o seu traço na trama da vida: “a marca própria de quem 

conta é detectável na história narrada, tal como a marca do oleiro no vaso de barro”5. Mas 

este traço é testemunha da íntima relação entre o acto de contar e a morte:  a morte é essa 

experiência intransmissível que, no entanto, funda o valor de toda a experiência e, portanto, 

também das histórias que se transmitem. Aquele que morre é aquele que funda, sobre o 

acabamento da vida, uma sabedoria ou um saber. “Ora, acontece que não são apenas o saber 

ou a sabedoria dos homens, mas sobretudo a sua vida vivida (e é essa a matéria de que se 

fazem as histórias) que ganha forma transmissível precisamente naquele que morre”6. Na 

hora da morte todos se tornam dignos de serem escutados.  

                                         
5 Walter Benjamin, «O Contador de histórias», em Linguagem Tradução Literatura, trad. João 

Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 5 (Assírio e Alvim, 2015), 162. 
6 Ibid., 160. 
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Benjamin liga o declínio do conto à transformação da ideia da morte operada na 

sociedade burguesa do século XIX, que evacua a morte da esfera do quotidiano e da cena 

empírica, retirando-lhe o carácter público e colectivo. “Antes não havia casa nem quarto, 

onde não tivesse já morrido alguém (...). Hoje, as casas burguesas vivem em espaços que 

mantêm livres da morte, habitantes seguros da eternidade”7. A morte torna-se heterotópica. 

Conta-se sempre a alguém uma experiência que se viveu, presencialmente ou à 

distância, mas que se viveu, e conta-se essa experiência por necessidade, por razões que 

decorrem de estar vivo e de ir morrer, de uma aprendizagem que é preciso transmitir, de 

uma experiência que é preciso manter viva. Contar uma história a alguém é contar uma 

experiência que se teve e é sempre, também, actualizá-la, dar-lhe vida, uma vida que não é 

apenas a daquele que conta, uma vida que é do outro que ouve, de outros que a terão ouvido, 

vivido ou contado antes, de outros que ainda virão. De cada vez que uma história é contada, 

há uma mutação, uma renovação, uma transmutação da experiência. Neste sentido, uma 

história são sempre histórias, uma multiplicidade de experiências. No momento em que se 

conta uma história, por exemplo, quando um avô ou uma avó conta uma história a uma 

criança, há qualquer coisa que acontece, que passa de uma pessoa para outra, há uma 

experiência que é sempre comunitária - quem escuta uma história forma uma sociedade 

com aquele que conta. A força do conto, que Benjamin opõe ao mito, ainda hoje é o 

primeiro conselheiro das crianças, pois em tempos foi o primeiro da humanidade8. 

Benjamin distingue dois grupos de contadores de histórias: o sedentário e o viajante. 

Os seus representantes mais arcaicos são o marinheiro e o camponês e estes dois grupos 

podem definir linhagens distintas de contadores de histórias. Porém, eles são antes de mais 

nada tipos arcaicos de contar histórias, de cuja íntima interpenetração depende o 

desenvolvimento das narrativas em toda a sua amplitude histórica. Encontramos a imagem 

de uma fusão entre estes dois tipos na Idade Média, com o seu sistema corporativo das 

oficinas, com os mestres sedentários, que já tinham feito as suas viagens antes de se fixar, 

e os aprendizes viajantes. 

Os dois grupos representam as distâncias do espaço (os viajantes) e as distâncias do 

tempo (os sedentários) que vão definir os tipos de matérias que relatam, numa trama 

singular de espaço tempo, que corresponde à definição da aura: “o que é a aura? Uma trama 

                                         
7 Ibid. 
8 Ibid., 170. 



 86 

singular de espaço e de tempo: a única aparição de um longínquo por mais próximo que 

possa estar”. 

Viajantes ou sedentários, os contadores de histórias eram sempre portadores de um 

saber do passado e o acto de contar uma história, num provérbio ou num conto popular, 

estava carregado comum fazer, com uma “indicação de ordem prática”. Mas “é cada vez 

mais raro encontrarmos pessoas que sejam capazes de contar uma história como deve ser”9. 

Esta mesma ideia era exposta em Experiência e pobreza, escrito em 1933, onde Benjamin 

desenvolve o problema do declínio da experiência no contexto da catástrofe da guerra e da 

possibilidade de um novo tipo de experiência. “Antigamente sabia-se exactamente o 

significado da experiência, ela era comunicada aos jovens, de forma concisa, com a 

autoridade da velhice, em provérbios”10. O declínio da experiência instalou-se 

profundamente no homem moderno, o que talvez seja natural numa geração que viveu, 

entre 1914 e 1918, uma das mais terríveis experiências da história: “não é verdade que no 

fim da Guerra os homens regressavam mudos dos campos de batalha? Não mais ricos, antes 

mais pobres em experiências partilháveis?”11. Mas, diante à experiência da catástrofe, que 

história se poderá contar? Face à catástrofe já nem de experiência se poderá falar, mas sim 

de um choque e de uma não inscrição da experiência. O que havemos de dizer nós, nos 

nossos dias, ao sermos testemunhas dos genocídios mais bárbaros? Este tipo de experiência 

escapa de tal forma à capacidade da nossa estrutura de percepção e de intelecção, que a 

verdade é que não podemos falar de experiência. Não se pode ver, não se pode sentir, apesar 

da urgência em ver e em sentir, uma experiência que ultrapassa os limites da compreensão. 

E é assim que se perde a transmissibilidade, a capacidade de partilhar. Alguns anos depois, 

escreveram-se muitos livros sobre a guerra e, no entanto, eles não continham experiências 

transmissíveis de boca em boca. Como transmitir a experiência da guerra? 

A natureza da arte de contar é épica e a sua tradição é oral. A antiga noção de 

diegese, que Platão define no livro III da República12, fazendo a apologia do poeta épico e 

a crítica ao poeta trágico, pode iluminar o carácter épico do conto, a que Benjamin se refere 

no texto sobre o contador de histórias. Aquilo que Platão critica aos poetas trágicos é o seu 

recurso à imitação ou à mimese e o facto de o poeta proferir um discurso como se fosse 

                                         
9 Ibid., 148. 
10 Benjamin, «Expérience et pauvreté». 
11 Benjamin, «O Contador de histórias», 148. 
12 Platão, A República, trad. Maria Helena da Rocha Pereira, 7a ed. (Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, sem data), liv. III, pp. 101–160. 
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outra pessoa (393c). Proferir um discurso como se fosse outra pessoa é recorrer à imitação, 

afastando-se da ideia de verdade, mas é, também, afastar-se da experiência do próprio 

relato. Se, para Platão, a poiesis é diegesis, ou seja, toda a poética é narrativa (diegesis), é 

no sentido em que pela diegesis o poeta alcança mais directamente a vida em que participa. 

O aedo ou o rapsodo recitam oralmente uma experiência participando nela; o poeta imitador 

não relata uma experiência, mas representa uma experiência, transformando-a numa 

representação que substitui a experiência. Para Platão a importância do mantimento da 

integridade da figura daquele que conta e do seu relato oral, liga-se à sua extrema 

desconfiança daquilo que afaste este relato da sua fonte viva. Trata-se, na verdade, de 

defender da linguagem a expressão poética e o verdadeiro conhecimento que, para Platão, 

é pré-linguístico. Platão faz parte dessa tradição que acredita, como nos disse Giorgio Colli, 

que “as doutrinas filosóficas são transmitidas com o ensinamento oral”13 Compreendemos, 

então, que, relativamente à palavra, Platão tenha uma enorme desconfiança, que 

encontramos exposta no Crátilo. A posição de Crátilo é uma posição que poderíamos 

chamar de naturalista, pois para ele os nomes devem denominar apenas aquilo que 

denominam por natureza e não por convenção. Para Platão, o verdadeiro conhecimento é 

pré-linguístico, e os nomes devem guardar o mais possível a sua relação com a natureza ou 

com o ser vivo em que participa. A grande desconfiança de Platão é a desconfiança para 

com a palavra escrita, no sentido em que esta é inerte e é exterior à vida e à natureza. Ora, 

o poeta épico distingue-se do poeta trágico – especificamente no que se refere ao uso da 

palavra – no sentido em que ele a usa o mais possível intacta, digamos, tal como ela 

participa na própria vida, em vez de a usar como imitação, como cópia de outra coisa, 

afastando-a sempre cada vez mais da verdade. À luz de Platão, o contador de histórias de 

Benjamin será épico, no sentido de um relato que transmite a matéria ou a experiência viva 

da palavra. Esta ideia será reforçada por Benjamin relativamente ao teatro épico de Brecht, 

que será analisado mais à frente.  

Se a arte de contar histórias se viu mutilada pela experiência da guerra, o primeiro 

grande indício da decadência da arte de narrar foi, na era moderna, o advento do romance, 

com o advento da tipografia. A natureza do romance é completamente diferente da dos 

contos tradicionais, pois ele não provém de qualquer tradição oral, nem é assimilado por 

ela e não pode prescindir do livro. Se é da assimilação de uma oralidade que decorre de 

uma partilha da experiência, que se constitui a experiência do contar e a sua 

                                         
13 Giorgio Colli, La Ragione Errabonda, ed. Enrico Colli (Milano: Adelphi, 1882), 86. 
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transmissibilidade, o romancista, por sua vez, vive em isolamento: o movimento do 

romance é o da introspecção, não há exteriorização, no sentido de se dirigir a um outro, não 

há uma partilha da experiência que se conta. Também Giorgio Colli exprimiu uma visão 

que podemos aproximar da de Benjamin, opondo a experiência – que para Colli é a 

experiência da antiguidade – ao texto escrito, avaliando as consequências avassaladoras da 

imprensa e da técnica sobre o homem moderno: a redução da sua actividade espontânea e 

plena, por um lado, e o isolamento, por outro: “o homem moderno escreve os seus 

pensamentos, as suas poesias, etc. e espera ou a glória por parte dos muitos (um espectro) 

ou uma ressonância nos poucos. Mas estes não lêem ou lêem quando o autor já está 

morto”14 .  

Segundo Benjamin, o romance centra-se em dois problemas chave, ou um, pois um 

decorre do outro: sentido da vida e enclausuramento. Perguntar pelo sentido da vida é 

qualquer coisa que não se poderá abarcar na sua totalidade, pois a vida vive-se. Sentido e 

vida estão intimamente ligados. Mas o romance transforma a vida no seu objecto, 

enclausura-a num sujeito para lhe dar uma unidade. Só assim se pode dar conta do sentido 

da vida e, finalmente, encontrar uma moral para a história, com a palavra fim. Benjamin 

diz, pelo contrário, que não existe qualquer narrativa para a qual não faça sentido perguntar 

“e como é que a história continuou”, pois a natureza da narração autêntica é o seu 

inacabamento, enquanto a do romance é o seu fechamento. Com o desenvolvimento da 

imprensa e com o apogeu da burguesia, não só o romance encontra as condições favoráveis 

à sua instauração enquanto prática narrativa dominante como há outra coisa que vem pôr 

em risco qualquer resquício de comunicação autêntica: a informação: “Todas as manhãs 

somos informados sobre o que de novo acontece à superfície da Terra. E, no entanto, somos 

cada vez mais pobres de histórias de espanto”15. Não haver espanto decorre do facto de, 

quando os acontecimentos chegam até nós, estarem já completamente impregnados e 

saturados de explicações, servindo, acima de tudo, a informação. 

A experiência do contar não explica nem interpreta aquilo que conta, se o fizer, 

destruirá a possibilidade da transmissibilidade da própria experiência, na qual reside o 

sentido do acto de contar. É isto que acontece na antiga história que Benjamin nos traz de 

Heródoto, sobre o Rei Psaménite, rei dos egípcios, que foi vencido, feito prisioneiro e 

                                         
14 Ibid., 85. 
15 Benjamin, «O Contador de histórias», 154. 
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depois humilhado pelo rei dos Persas, Cambises.  

[Cambises] deu ordens para que expusessem Psaménite na estrada pela qual iria passar o cortejo 

triunfal dos Persas. E organizou ainda as coisas de modo a que o prisioneiro visse passar a filha, 

agora na condição de serva, com o cântaro para ir à fonte. Enquanto todos os egípcios se lamentavam 

e clamavam perante este espectáculo, Psaménite permaneceu calado e impassível, de olhos postos 

no chão; e pouco depois, ao ver passar o filho, arrastado na fileira dos que iam ser executados, 

manteve-se também impassível. Mas, ao deparar com um dos seus criados, um homem velho e pobre, 

no meio dos prisioneiros, começou a bater com os punhos na cabeça, dando sinais da mais profunda 

tristeza. 

Segundo Benjamin, este relato é um testemunho da mais autêntica arte de narrar, no 

sentido em que, do ponto de vista da informação, ele é praticamente nulo, limitando-se a 

descrever aquilo que foi presenciado, sem qualquer explicação ou interpretação do 

narrador. Se nos perguntarmos, hoje, porque terá o rei Psaménites reagido daquela forma, 

apenas na nossa própria experiência deste relato vislumbraremos uma resposta. Tal como 

as sementes de que fala Benjamin, que ficaram hermeticamente fechadas durante milénios 

nas câmaras funerárias das pirâmides, conservando até hoje o poder de germinar, também 

o relato contém, em germe, as sementes que o tornam, até hoje, susceptível de 

desenvolvimentos: a nossa experiência é como o sol e a água que podem fazer germiná-las 

e é este poder de germinação que possibilita a sua transmissibilidade. 

Compreender-se-á então que Benjamin vá mais longe e pergunte ainda “se a relação 

que o contador de histórias tem com a matéria, a vida humana, não é ela própria uma relação 

artesanal, e se a sua tarefa não é a de trabalhar a matéria-prima das experiências – as alheias 

e as próprias – de forma sólida, útil, e única16. Giorgio Agamben, no seguimento desta ideia 

de Benjamin, fala dessa silva (floresta) que o verdadeiro contador alcança: “aquele que toca 

na sua matéria encontra facilmente as palavras para dizê-lo. Onde acaba a linguagem, 

começa, não o indizível, mas a matéria da palavra. Quem nunca alcançou, como num sonho, 

esta substância lenhosa da língua, a que os antigos chamavam silva (floresta), ainda que se 

cale, está prisioneiro das representações”17. A pergunta de Benjamin, que surge já no final 

do texto sobre o contador de histórias, remete-nos para o núcleo central deste ensaio, a 

saber, para além das considerações sobre o declínio da figura arcaica do narrar, ou no seu 

âmago, encontramos um exercício místico que parece alcançar um nível mais originário de 

responsabilidade ética, que precedeu a destruição da experiência. Encontraremos esta ideia 

                                         
16 Ibid., 177. 
17 Agamben, Ideia da prosa, 14–15. 
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desenvolvida a partir das obras e da figura do justo de Leskov, como veremos mais à frente. 

Voltando a Giorgio Colli, apesar das suas severas críticas à palavra escrita, a dado 

momento encontramos um louvor à escrita: “se a vida nascente jaz sepultada no passado, 

se a nossa existência só pode extrair um significado por meio de uma escavação nessas 

trevas, de modo a fazer esguichar aquilo que está esquecido, então à escrita pode caber um 

elevado apreço, quando for usada como instrumento dessa escavação”. Colli sugere um 

critério para avaliar toda a literatura: enquanto a sua natureza for a da simples 

reconfiguração dos acontecimentos, ela atenuará sempre a natureza e o imediato, numa 

forma abstracta. No entanto, se ela for ditada pelo esforço e pela urgência de rememoração, 

diz Colli, então, será resgatada por essa nostalgia do instante e do imediato. “A 

rememoração é a musa do autor da prosa”, diz-nos, por sua vez Benjamin, nos seus 

fragmentos sobre o romance a narrativa18. Resgatar o instante e o imediato por um esforço 

de rememoração corresponde a recuperar a vida, aí onde ela se encontra perdida ou presa. 

Mais à frente debruçar-nos-emos sobre a ideia de rememoração (e também de escavação). 

Foquemos por agora este “chamar da obscuridade aquilo que parece perdido, mas que não 

está perdido, diz Colli, pois está sempre “lá em baixo, pronto a cintilar de novo”, pronto a 

germinar, quando for restaurada a sua imediatez. Pois, também em Benjamin, se trata de 

alcançar, nas mais longínquas camadas da história, uma experiência da velha humanidade, 

uma voz que já tem pouco de humana: a voz silenciosa da natureza. Neste sentido, os 

contadores de histórias, mensageiros de experiências, serão sempre escavadores e 

tradutores. 

 

3. O intraduzível da tradução e o movimento intenso da língua 

A tradução é a passagem de uma língua a outra, por uma cadeia contínua de 

transformações19. Vimos, no capítulo anterior, como a linguagem, segundo Benjamin, é 

essencialmente tradução: ela está imediatamente envolvida no mundo e cada língua está 

empenhada na tradução de cada outra língua, pois só na tradução a linguagem das coisas 

pode ser absorvida pela linguagem do conhecimento e do nome. Benjamin funda o conceito 

de tradução no acto de nomear e toda a tradução transportará sempre consigo vestígios 

                                         
18 Walter Benjamin, «Paralipomena: fragmentos sobre romance e narrativa (entre 1928 e 1935)», em 

Linguagem Tradução Literatura, trad. João Barrento, Obras escolhidas de Walter Benjamin / 5 (Lisboa: 
Assírio e Alvim, 2015), 213. 

19 Benjamin, «A tarefa do tradutor», 21. 
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desse mesmo acto. À pergunta sobre o que nos diz afinal uma obra literária, Benjamin 

responde-nos, no seu texto sobre a tradução, que ela diz muito pouco para aquele que a 

compreende, afastando resolutamente a literatura, como fará mais tarde por relação à 

narração, do plano da informação e do enunciado. A recusa, para a linguagem humana, de 

um estatuto instrumental e da ordem da comunicação20 será reforçada no contexto da 

tradução.  

Reduzir a tradução a um puro meio de informação, seria como reduzir toda a 

literatura a à informação sobre o conteúdo dos livros. Ora, aquilo que uma obra literária 

contém, para lá da informação (de que se ocupam os maus tradutores) é provavelmente, diz 

Benjamin, aquilo que nela existe de inapreensível, de misterioso e de poético. Como se 

pode reconstituir este mistério?  

“A tradução é uma forma. Para a apreender enquanto tal, é necessário regressar ao 

original, pois nele reside a lei da tradução contida na sua traduzibilidade”21. A tradução é 

uma forma, no sentido goethiano do termo, ou seja, no sentido em que se constitui como o 

regresso à sua matriz. O conceito de forma deve ser visto no conceito do pensamento 

morfológico de Goethe, diz-nos Maria Filomena Molder, “como figura particular de uma 

matriz do desenvolvimento, como o crescimento derivado, fixado provisoriamente, de uma 

imagem originária, como seja o crescimento particular desta e daquela planta a partir da 

matriz da folha”22. A relação entre a tradução e o original terá como estrutura este princípio 

formante segundo o qual, “tal como as manifestações da vida se relacionam da forma mais 

viva com o vivo sem significarem nada para ele, assim também a tradução nasce do original 

– de facto, não tanto da sua vida, mas da sua “sobrevivência””23. 

A traduzibilidade das obras é inerente a certas obras, o que não significa que a 

tradução seja para elas essencial, mas que há uma significação inerente aos originais que 

se manifesta na possibilidade de estes serem traduzidos. Arrisquemos afirmar que esta 

dimensão da possibilidade de tradução ou a traduzibilidade de uma obra é, ao mesmo 

tempo, a matéria inapreensível e o sentido de toda a tradução. É a traduzibilidade que 

                                         
20 Importa distinguir entre o sentido do termo ‘comunicação’ a que se refere o texto aqui em causa, 

tomada no seu sentido mais pobre, próximo da noção de informação, e um modo mais elevado de 
comunicação, enquanto experiência de comunicabilidade, que encontrámos expressa no texto de Benjamin, 
sobre o Narrador, de que a passagem sobre a analogia entre marca do narrador no conto e a marca da mão do 
oleiro no vaso de argila é uma imagem pregnante.  

21 Benjamin, «A tarefa do tradutor», 92. 
22 Maria Filomena Molder, «A Interrupção Catastrófica da Tradução: A Torre de Babel», em O 

Absoluto que pertence à Terra (Vendaval, 2005), 82. 
23 Benjamin, «A tarefa do tradutor», 93. 
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permite que qualquer tradução, por melhor que possa ser, nunca signifique nada para o 

original, mas entre com ele numa íntima conexão24. A ideia da vida e da sobrevivência das 

obras de arte deve, segundo Benjamin, ser compreendida num sentido totalmente objectivo 

e não metafórico, sendo que o âmbito da vida se determina sempre historicamente. As 

traduções, que não são meros meios de transmissão de conteúdos, “nascem quando, na 

sobrevivência de uma obra, esta atinge o seu período áureo” e quando, nelas, a vida do 

original alcança o seu desenvolvimento último, mais amplo e sempre renovado.  

As línguas não são estranhas umas às outras. Elas são aparentadas, à priori e para lá 

de todas as relações históricas concretas, num querer dizer (das Meinen), ou seja, no facto 

de, em cada uma delas como um todo, se querer dizer uma e a mesma coisa - qualquer coisa 

que, no entanto, não é acessível a nenhuma delas isoladamente, mas apenas à totalidade das 

suas intencionalidades que se complementam umas às outras:  

“Nas palavras Brot e Pain o que se quer dizer é o mesmo, mas não o modo de o 

querer dizer. É devido a esse modo de querer dizer que as palavras significam coisas 

diferentes para um Alemão e para um Francês, que elas não são permutáveis e que, em 

última análise, tendem para a exclusão mútua; e é por via disso que querem dizer que elas, 

tomadas em absoluto, significam algo que é o mesmo e idêntico”25. 

Há, então, no interior de cada língua, uma tensão entre o querer dizer [das Meinen] 

– a que deve aspirar toda a tradução – e o modo de querer dizer [die Art des Meinens] – a 

realização particular de cada língua, aquilo que distingue cada língua de cada outra.  

Se a tradução é uma forma, um movimento para um original, que nele próprio 

contém a traduzibilidade26, o parentesco entre duas línguas não é no entanto assimilável a 

uma vaga semelhança e aquilo a que a tradução aspira, enquanto forma, sempre provisória 

e temporária de nos confrontarmos com a estranheza das línguas, está longe de ser a 

semelhança com o original. Aquilo a que a tradução aspira indirectamente é a essa língua 

mais elevada, língua pura, que está “intensamente oculta nas traduções”, que é intraduzível, 

mas que se pressente em todas as línguas.  

Não só o parentesco entre as línguas não envolve semelhança, como também não 

pode ser definido pela identidade da descendência (apesar, segundo Benjamin, do conceito 

                                         
24 Ibid. 
25 Ibid., 97. 
26 Molder, «A Interrupção Catastrófica da Tradução: A Torre de Babel», 82. 
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de descendência continuar a ser imprescindível para a determinação de um uso mais restrito 

da língua). Há uma conexão histórica vital - de interrupção, reconfiguração - entre a 

tradução e o original, pelo que, havendo uma sobrevivência do original na tradução, ela não 

será nunca da ordem de uma teoria imagem-cópia. “Podemos identificar a tensão entre 

querer dizer e modo de querer dizer no interior de cada lingual com a sua musicalidade, a 

que Benjamin chamou a sua musicalidade”27. O núcleo genético ou a força motriz da 

tradução – que acontece nestas suspensões de sentido – é, então, podemos dizer, de ordem 

afectiva e é essencialmente intraduzível.  

A traduzibilidade envolve, então, um sair de si, num movimento em direcção a um 

outro, a uma língua estranha ou estrangeira, mas neste sair de si, ao mesmo tempo que se 

rompe com o movimento contínuo das línguas, suspendendo-se a sua continuidade, 

alcança-se um sentido oculto que reside num nível de linguagem mais definitivo, digamos. 

A tarefa do tradutor envolve precisamente um trabalho de dar expressão à íntima relação 

entre as línguas, levado à prática, de forma embrionária e intensiva, um processo de 

integração das várias línguas numa língua única: um processo que decorre da própria vida 

das línguas, e que nelas faz eclodir a semente da língua pura.  

Não só não faz parte da essência da tradução aspirar a uma semelhança com o 

original, como não será também na subjectividade do tradutor que se encontra, segundo 

Benjamin, a essência da tradução, como exprime o seu texto, citando Rudolf Pannwitz: “O 

erro fundamental de quem traduz é o de fixar o estado da língua própria, que é obra do 

acaso, em vez de a fazer entrar num movimento intenso por intervenção da língua 

estrangeira”28 . No movimento da tradução, não é então de uma equivalência que se coloque 

ao nível das línguas que se trata, fixando a identidade própria da língua e de quem traduz, 

mas a identidade apaga-se para fazer valer uma alteridade que se exprime na sua 

historicidade.  

 

4. Criaturas, ajudantes, originais  

Parti à procura dessas espécies de partículas dotadas de uma energia tanto maior quanto mais 

pequenas e difíceis de identificar29 

                                         
27 Ibid., 83. 
28 Benjamin, «A tarefa do tradutor», 97. 
29 Michel Foucault, «La vie des hommes infâmes [198]», em Dits et écrits: 1954-1988 (Paris: 

Editions Gallimard, 1994), 237–53. 
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O Original (...) lança em seu redor uma luz branca lívida, semelhante àquela que acompanha, na 

génese, o começo das coisas30  

São criaturas que falam uma língua inteiramente nova, com uma dimensão arbitrária e construtiva e 

que se caracterizam por uma recusa com qualquer semelhança com o humano31.  

Benjamin caracterizou o mundo de Kafka como um mundo complementar, fazendo-

o acompanhar de Paul Klee, mundo em que encontramos certas criaturas difíceis de definir. 

Procuremos circunscrevê-las a elas e ao seu mundo, alargando-o ainda um pouco mais, por 

outros afluentes. Comecemos pela última citação. Encontramos, na leitura que Benjamin 

faz, no texto sobre o contador de histórias, do escritor russo Nicolas Leskov, as criaturas 

efabuladoras cristalizadas na figura do Justo. Os seus contos são formas híbridas, 

“bastardas”, de lendas e contos de fadas. A leitura benjaminiana deste escritor ultrapassa 

seguramente a esfera do estudo monográfico, apresentando-nos uma espécie de 

antropologia histórica do contar. Segundo Catherine Géry32, tradutora dos contos de 

Leskov para a língua francesa, o autor russo reinventou uma forma de narração ou de escrita 

a partir do modelo oral do conto popular russo (o skaz), criando um reservatório de 

tradições “genialmente manipuladas” em que o arcaísmo se torna um instrumento da 

modernidade. Géry acentua que o perfil interventivo do jovem jornalista Leskov encontrou 

continuidade nos seus contos de maturidade, num jogo de reflexos constante entre a 

linguagem e a sua concepção do mundo, sendo as suas escolhas narrativas sempre escolhas 

políticas: o homem é definido como um “portador de narrativa” e a ficção é tomada por 

Leskov e pelas suas personagens como um verdadeiro instrumento de conhecimento. 

Compreendemos facilmente, então, que a escolha de Benjamin de Leskov, como figura 

emblemática para o seu contador não seja anódina, tendo em conta a obra de referência, de 

Georg Lukàcs, no domínio dos estudos literários marxistas, várias vezes citada no texto de 

Benjamin33. Nos contos de Leskov, o herói é o próprio contador e a acção é a própria 

palavra do contador, que diz traduzir livremente os seus “fluxos de consciência”, saturados 

de criações verbais, no início, elaboradas partir do princípio da etimologia popular, mas 

evoluindo no sentido de “um esgotamento de um procedimento de escrita nos limites da 

narração”34. Os contos de Leskov constituem-se como manifestações intrínsecas das 

                                         
30 Gilles Deleuze, Critique et Clinique (Paris: Editions de Minuit, 1999), 106. 
31 Benjamin, «Expérience et pauvreté», 372. 
32 «Nikolas Leskov, entre tradition et modernité. Entretien.», vox-poetica. Lettres et sciences 

humaines, sem data, http://www.vox-poetica.org/entretiens/intGery.html. 
33 Georg Lukàcs, La Théorie du roman, trad. Jean Clairevoye (Paris: Denoël, 1968) na qual Lukàcs 

procura fazer coincidir as estruturas sociais, culturais e mentais com as estruturas narrativas e estéticas. 
34 «Nikolas Leskov, entre tradition et modernité. Entretien.» 
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mentalidades populares, restaurando a memória histórica dessas personagens “sem voz”, 

que não têm nada de pessoal, que são anónimas ou marginais, “dando-lhes a palavra e 

fazendo desta palavra o objecto e o sujeito da narração”35.  

Segundo Monnoyer36, no prefácio ao texto Le Narrateur (Der Erzähler), Benjamin 

devolve a tentativa de Leskov à sua fonte: modelar numa galeria de personagens 

irredutíveis, originais, por vezes associais, a figura central do justo (o termo é do escritor 

russo)”. Os justos, “Pawlin, Figura, o artista das cabeleiras, o guarda dos ursos, a sentinela 

solícita”, reunem-se em volta do contador de histórias apresentando-se como 

materializações da sabedoria, da bondade, da consolação do mundo. O justo de Leskov é, 

segundo Benjamin, o advogado da criatura, mas também a sua suprema encarnação. Trata-

se de uma figura que ganha muitas vezes características maternais, mesmo hermafroditas, 

apresentando-o Leskov como uma espécie de mãe originária (Urmutter). No conto “Kotin, 

o Provedor de comida e Platónida”, um camponês hermafrodita, Pisonski, é criado durante 

doze anos pela sua mãe como uma rapariga, enquanto, ao mesmo tempo, a sua parte 

masculina se vai igualmente desenvolvendo, convertendo-se o seu hermafroditismo, nas 

palavras de Leskov, em “símbolo da encarnação humana do divino”37, constituindo-se 

como ponte entre este mundo terrestre e o outro.  E em “Figura”, a imagem da mãe é 

descrita nestes termos:   

Não comia nem carne nem peixe, porque sentia essa imensa compaixão para com os seres vivos. O 

meu pai, por vezes censurava-a por isso, mas ela respondia: “Se eu mesma criei os bichinhos como 

se fossem meus filhos, como posso eu comer os meus próprios filhos?” E também em casa dos 

vizinhos não comia carne. E dizia. “Eu vi-os vivos, conheço-os a todos. Como iria eu comer seres 

que conheço tão bem?38 

A mãe originária (Urmutter) de “Figura” é testemunha de uma era ante-dilúvio. Ela 

recusa-se a envolver-se nessa incorporação carnívora das criaturas, provando descender de 

Adão, que de acordo com o Génesis era vegetariano. 

As criaturas que tomam conta da arte da efabulação de Leskov, potentes, 

subterrâneas, masculinas e ao mesmo tempo maternais, não são, segundo Benjamin, 

audíveis na voz humana, mas apenas na “Voz da natureza”, que é o nome de um conto de 

Leskov. O protagonista deste conto demonstra a simpatia que têm os contadores de histórias 

                                         
35 Ibid. 
36 Walter Benjamin, Ecrits français (Paris: Gallimard, 1991), 199. 
37 Benjamin, «O Contador de histórias», 172. 
38 Excerto do conto «Figura» de Leskov, apud ibid., 172. 
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para com os malandros e os vigaristas e sobretudo, com os “sem voz”: era um pequeno 

funcionário, Filip Filipovich, que “não tinha nenhum posto de importância, já que não era 

funcionário do estado nem militar, mas tão-somente um humilde encarregado do depósito 

de provisões, onde, com as ratazanas ia roendo as bolachas e as solas do Estado... E com o 

tempo lá conseguiu construir, de tanto roer, uma bela casinha de madeira”39. Neste conto, 

Filipovich oferece-se para hospedar em sua casa um marechal que estava de passagem pela 

sua terra e, apesar do marechal julgar que em tempos o teria conhecido, Filipovich não lhe 

dizia nada sobre quem era, preferindo, certo dia, que fosse o som de uma trompa de cobre, 

“a voz da natureza”, a revelar, afinal, de onde é que se conheciam: Filipovich tinha sido 

músico do regimento de caçadores do Marechal. Talvez devido à sua voz inaudível, estas 

personagens tenham adquirido outras faculdades, menos humanas, e tenham um acesso 

privilegiado às profundezas da natureza inanimada, aos seus elementos inumanos, à sua 

voz. A figura do Justo emerge, no entanto, de forma ainda mais intensa no conto “A 

Alexandrite”, em que Wenzel, o seu protagonista, é um artesão e gravador de pedras que 

alcançou na sua arte a perfeição e que consegue observar, numa pedra semipreciosa, uma 

profecia natural da natureza petrificada e inerte sobre o mundo histórico em que ele vive, 

alcançando uma profundidade quase mística, diz-nos Benjamin, citando Paul Valéry:  

Os objectos sobre os quais recai o seu olhar perdem o nome: sombras e luz constituem sistemas 

muito particulares, colocam perguntas muito próprias que nada devem às ciências, nem derivam de 

nenhuma prática, mas que apenas recebem a sua existência e o seu valor de determinados acordes 

que acontecem entre a alma, o olhar e a mão de alguém que nasceu para os apreender e os fazer 

nascer dentro de si.40 

Esta coordenação mística tão delicada de gestos – os olhos, a alma e a mão – talvez 

possa tomar-se como símbolo do contador de histórias, absorvido no processo de escavar 

experiências (Erfahrung). Como representante do justo, Wenzel mantinha esse profundo 

contacto com o criatural, mesmo na sua forma petrificada, inanimada e no seu estrato mais 

baixo – o da pedra (exemplificada, no conto, pelo piropo). Há, no justo, uma 

“responsabilidade ético-teológica mais originária”, diz-nos Beatrice Hanssen41, mas 

importa talvez perguntar porquê, nesta mística surpreendente, esta descida ao nível do 

mineral inanimado e a uma história natural, anterior a toda a história humana.  

                                         
39 Ibid., 174. 
40 Ibid., 177. 
41 Beatrice Hanssen, Walter Benjamin’s Other History: Of Stones, Animals, Human Beings, and 

Angels, Weimar and Now: German Cultural Criticism (Los Angeles / London: University of California Press, 
1998), 158. 
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É que a pedra42 semi-preciosa, representando o estrato mais baixo da criatura, 

exprime a voz do narrador sem nome, a natureza. E Wenzel, aproximando a sua orelha da 

pedra, desce no tempo, “até esse estado mais originário da natureza – antes de ser nomeado 

e sobrenomeado (überbenennen) pela linguagem humana, advertindo os seus leitores a 

tornar-se receptivos a este narrador sem nome 43 

As criaturas parecem situar-se numa estranha objectividade ou elementaridade, 

aceder a uma experiência primitiva. Benjamin fala-nos daqueles seres que podem ser 

construtores, acedendo a um novo tipo de experiência e começando, em absoluto, do nada, 

recomeçando do zero. Exemplos desses seres são as criaturas de Paul Klee e dos homens 

dos contos fantásticos de Scheerbart, que “rejeitam a imagem do homem tradicional, 

solene, nobre, adornado com todas as oferendas do passado, dirigindo-se ao contemporâneo 

nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época”44. São criaturas que 

falam uma língua inteiramente nova, com uma dimensão arbitrária e construtiva, que 

contrasta com a dimensão orgânica, e que se caracterizam por uma recusa de qualquer 

semelhança com o humano, até no que se refere aos nomes próprios. Por exemplo, as 

personagens do livro de Scheerbart (Lesabéndio), chamam-se Peka, Labu, Sofanti. Ou os 

russos, refere Benjamin, que dão aos seus filhos nomes "desumanizados", como Outubro, 

aludindo à Revolução, ou Pjatiletka, aludindo ao Plano Quinquenal, ou Aviachim, aludindo 

a uma companhia de aviação. Uma mobilização da língua ao serviço da luta e do trabalho, 

da transformação da realidade e não da sua descrição.  

Estas criaturas são difíceis de definir e de identificar. Elas rompem com o plano das 

línguas e com o plano orgânico de uma narrativa a contar, revelando ou iluminando uma 

outra espécie de natureza. Foi também esta outra natureza que Foucault encontrou nos 

registos dos homens infames. O texto A vida dos homens infames é uma análise sobre a 

mutação da fábula no Ocidente depois do século XVII e sobre o destino de homens 

vulgares. Nele, é traçado o nascimento do discurso sobre a infâmia, que “tem por objecto 

dizer o mais indizível, o pior, o mais secreto, o mais intolerável, vergonhoso”, ao contrário 

                                         
42 O interesse de Benjamin pelas pedras aparece expresso também no seu estudo sobre o drama 

barroco, numa discussão sobre a teoria da melancolia, em Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, 
159–63, onde Benjamin sublinha, na pedra, o seu lado negro e a sua vinculação à terra, ligados à disposição 
melancólica;  esta ideia é também desenvolvida na obra de Hanssen, Walter Benjamin’s Other History: Of 
Stones, Animals, Human Beings, and Angels, 158. 

43 Hanssen, Walter Benjamin’s Other History: Of Stones, Animals, Human Beings, and Angels, 158. 
44 Benjamin, «Expérience et pauvreté», 364–73. 
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da fábula, cujo objecto é “aquilo que merece ser dito”45. 

Não se trata, como refere Foucault, de um livro de história, mas de uma antologia 

de existências: “vidas de algumas linhas ou páginas, de infortúnios e aventuras sem fim, 

embrulhadas num punhado de palavras”, encontradas ao acaso, em documentos de arquivo. 

Existências de que temos registo unicamente porque, a dada altura das suas vidas, tiveram 

de se confrontar com o poder, pois se não fosse esse encontro não havia nada que apontasse 

o seu trajecto fugaz por este mundo. Existências puramente verbais, então, o que faz destes 

infelizes, como refere Foucault, seres quase ficcionais. Mas a sua ficção, “devem-na eles a 

essa lenda negra, mas sobretudo seca, reduzida a isso que um dia foi dito num encontro 

improvável, que chegou até nós”46. Uma ficção que não é transmitida por qualquer 

necessidade profunda, seguindo trajectos contínuos e que é, por natureza, sem tradição, 

feita de rupturas, de apagamentos e de esquecimentos, de cruzamentos, de reaparições. 

Apenas descontinuamente e por sacudidelas, podem os relatos destas vidas chegar-nos e é, 

desde o início, o acaso que os transporta. Foucault aproxima-se muito da acepção de 

tradição em Benjamin, que é sempre a tradição dos oprimidos – dos esquecidos, destinados 

a não deixar vestígio na terra, dos sem nome – e que só pode emergir de falhas no fluxo 

contínuo da história. Temos, por exemplo, fragmentos, de registos de internamento do 

início do século XVIII:  

Mathurin Milan, trazido para o hospital de Charenton em 31 de Agosto de 1707: «a sua loucura foi 

sempre esconder-se da família, de levar a cabo, no campo, uma vida obscura, ter processos, prestar-

se ao gasto e a fundos perdidos, passear o seu pobre espírito em caminhos desconhecidos e julgar-

se capaz dos mais altos empregos»47.   

Este é um dos muitos exemplos. O trabalho de arquivo que interessa a Foucault 

prende-se com esta espécie de vibração que lhe acontece quando encontra, nas vidas 

ínfimas e infames transformadas em cinzas pelas próprias frases que as abateram, essa 

centelha de vida única. Face a este e a outros fragmentos semelhantes, Foucault descreve-

nos a impressão que experimentou, como se aquelas notícias, que surgiam subitamente 

através daqueles dois séculos e meio de silêncio, tivessem sacudido nele mais fibras do que 

aquilo a que se chama habitualmente literatura, sem que ele consiga de modo preciso dizer 

se aquilo que o moveu “terá sido mais a beleza daquele estilo clássico, desenhado em 

poucas frases sobre personagens sem dúvida miseráveis ou se teria sido, antes, o excesso, 

                                         
45 Foucault, «La vie des hommes infâmes [198]», 251. 
46 Ibid., 242. 
47 Ibid., 237. 
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a mistura de obstinação sombria e de monstruosidades daquelas vidas, nas quais sentimos, 

sob as palavras lisas como a pedra, a derrota e a crueldade”48. Interessa sublinhar que o 

homem infame não se define por nenhum excesso no mal, mas como um homem 

completamente banal, infame no sentido etimológico do termo, mas que é bruscamente 

posto à luz devido a um qualquer fait-divers, uma queixa dos vizinhos ou uma convocatória 

da polícia, por exemplo. Ser anónimo e ser iluminado ou posto à luz – eis as duas 

características, aparentemente contraditórias, que definem o homem infame, aproximando-

o das criaturas fabuladoras que procuramos aqui circunscrever.  

Foucault interessou-se, nesta recolha, por um determinado perfil: pessoas que 

tivessem efectivamente existido, mas cujas existências tivessem sido ao mesmo tempo 

obscuras e infortunadas; cujos episódios fossem contados apenas em algumas frases, o mais 

breves possível e que essas narrativas não se apresentassem como simples anedotas 

estranhas ou patéticas, mas que, de uma maneira ou de outra, pois eram sobretudo 

denúncias, fizessem efectivamente parte da história minúscula daquelas existências, da sua 

infelicidade, da sua raiva ou da sua loucura incerta. Finalmente, que do choque dessas 

palavras e dessas vidas nascesse para nós ainda um certo efeito de beleza misturada com 

temor. O choque dessas palavras lisas e aparentemente sem vida advém daquilo a que 

Deleuze chamou um conjunto de signos, no sentido em que excedendo todo o vivido, 

forçam o pensamento a pensar: “armadilhas, armas, gritos, atitudes, truques, intrigas, que 

tiveram como instrumento as palavras”49. 

O interesse por estas existências reais, às quais se pode objectivamente conferir um 

lugar e uma data, por detrás daqueles nomes que já não dizem nada, não se prende com um 

gosto pelo retrato. É provável até que a maior parte daquelas palavras objectivas e rápidas 

fossem “falsas, injustas, mentirosas”. Assim, não lhe interessavam os textos que fossem 

mais fieis à realidade ou que tivessem maior valor representativo, elimina todos os textos 

que pudessem ligar-se à imaginação ou à literatura, bem como todos os textos como diários, 

lembranças, quadros, ou seja, todos aqueles que, apesar de contarem efectivamente o real, 

guardavam relativamente ao mesmo, a distância do olhar, da memória, da curiosidade ou 

do divertimento. Interessavam-lhe unicamente aqueles textos que tinham “uma relação ou 

o maior número de relações possíveis com a realidade: não apenas porque se lhe referiam, 

                                         
48 Ibid. 
49 Ibid., 240. 
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mas porque nela operavam como uma peça na dramaturgia do real, quer constituíssem o 

instrumento de uma vingança, a arma de um ódio, um episódio numa batalha, a gesticulação 

de um desespero ou de um ciúme, um suplício ou uma ordem”50. Palavras, fragmentos de 

discurso, que tiveram efectivamente um papel nesse real de que falam e que se encontram 

atravessados por ele. 

Por sua vez, o interesse de Foucault dirigia-se a essas personagens em si mesmas 

obscuras, pertencentes “a esses milhares de existências que estão destinadas a não deixar 

vestígio; que houvesse nas suas infelicidades, nas suas paixões, nos seus amores e nos seus 

ódios algo de cinzento e de banal que contrastasse com aquilo que habitualmente se estima 

ser digno de ser contado” e que, ainda assim, fossem atravessadas “de um certo ardor”, e 

animadas “por uma certa violência, energia, um excesso na sua maldade...”51.  

Foucault pretendia produzir uma espécie de lenda dos homens obscuros, a partir 

destes fragmentos de discurso ocorridos no seio desse confronto infeliz ou raivoso com o 

poder. Lendas e não fábulas pois há neles, como em todas as lendas, um certo equívoco 

entre o real e o ficcional: “o lendário, qualquer que seja o seu núcleo de realidade, não é 

mais do que a soma daquilo que é dito. Ele é indiferente à existência ou inexistência daquele 

cuja glória transmite”52. 

Uma violência dos signos, que excede todo o vivido, capaz de forçar o pensamento 

a pensar. Aquilo que atravessa os textos, as palavras, é da ordem da intensidade, de uma 

intensidade que se diferencia, ao mesmo tempo, por uma espécie de indiferenciação. 

Criaturas sem voz, mas videntes, como as de Leskov, bárbaras, como se refere Benjamin 

aos seres de Klee e Scheerbart, também os infames de Foucault, se juntam a este cortejo de 

figuras mutantes, personagens de uma fabulação superior, que rompe com o plano da 

representação, mas também com o plano imaginário ou do mito.  

São figuras de um outro mundo, como a criatura mutante do conto de J.H.Rosny53, 

dotada de um conjunto de características não-humanas que configuram todo um outro tipo 

de experiência. No conto, narra-se o seu nascimento e crescimento, que é o de um monstro, 

                                         
50 Ibid., 239. 
51 Ibid. 
52 Ibid., 241. 
53 J.H. Rosny, Un autre monde (Paris: E. Plon, Nourrit, 1898) Romance de ficção científica de 1895, 

de um autor algumas vezes citado por Deleuze em Diférence et Répétition, J.H.Rosny, por causa da sua ideia 
da intensidade enquanto diferença, desenvolvida em: J.H. Rosny, Les sciences et le pluralisme, Nouvelle 
collection scientifique (Paris: F. Alcan, 1922). 
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e a sua convivência com as pessoas normais. Esta criatura é a única que consegue perceber 

aquelas duas espécies de seres extraterrestres, ou talvez seja melhor chamar-lhes extra-

humanos, pois eles co-habitam a terra com os humanos, mas são imperceptíveis ao olho 

dos homens. Ela é mutante, humana e ao mesmo tempo não-humana, por todo um conjunto 

de traços: é leve como uma pena, tem um discurso quase incompreensível devido à sua 

rapidez extrema e tem uma visão diferente que lhe permite ver coisas que os outros não 

vêem e não ver coisas que os outros vêem, mas, sobretudo, os seus olhos conseguem 

suportar, sem qualquer incómodo, a luz demasiado branca do sol. Todo o processo de 

metamorfose que afasta, cada vez mais, esta criatura da sua definição humana, 

aproximando-a de qualquer coisa cada vez mais indefinível torna, no entanto, evidente que 

alguma coisa se passa do ponto de vista da percepção da criatura: ela não vê como um 

humano, não sente, não pensa e não se exprime como um humano e aquilo que para um 

médico é uma doença, um sinal de cegueira, por exemplo, é na verdade o sinal de uma 

potente visão, de uma saúde de outra natureza. A história desta criatura é narrada na 

primeira pessoa. Só podia sê-lo, pois ninguém poderia ter, dela e do mundo, a experiência 

que ela nos narra. A criatura de Um Outro Mundo pode comparar-se àquelas estranhas 

ficções que assombravam o pensamento de David Hume que, confrontando-se com os 

limites da percepção humana e com a definição da subjectividade, criou, na sua obra, “um 

mundo ficcional, estranho, estrangeiro, visto por outras criaturas; mas também o 

pressentimento de que esse mundo já é o nosso, e essas outras criaturas, nós mesmos”54.  

Também as figuras animais das narrações de Kafka são criaturas que parecem 

apontar para um outro reino, que não o reino animal que conhecemos. Benjamin, numa 

carta de 1934 a Gershom Sholem na qual responde a comentários de Scholem sobre o seu 

texto sobre Kafka escrito em 1931, refere tomar como ponto de partida para o seu texto 

sobre Kafka “a pequena esperança e sem sentido, bem como as criaturas a quem esta 

esperança é dirigida que são, por outro lado, as criaturas nas quais esta absurdidade está 

reflectida”55. Benjamin fala-nos das criaturas de Kafka, ao referir-se a uma conversa entre 

Kafka e Max Brod, que começara com a Europa actual e acabara com o declínio da espécie 

humana, e cita Kafka: “Oh não, o nosso mundo é só uma má disposição de Deus, um seu 

dia mau”, “há esperança fora desta manifestação do mundo que nós conhecemos”, “Oh, 

                                         
54 Deleuze, L’île déserte. Textes et entretiens 1953-1974. 
55 Walter Benjamin, G. G. Scholem, e G. Smith, The Correspondence of Walter Benjamin and 

Gershom Scholem, 1932-1940 (Harvard University Press, 1980), 135. 
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imensa esperança, uma quantidade de esperança infinita – só que não é para nós”56. 

Benjamin associa estas palavras de Kafka a essas estranhas figuras da sua literatura que são 

as únicas que escaparam do círculo familiar e para as quais há muita esperança. São os 

ajudantes, que se distinguem dos animais e das criaturas híbridas, como Odradek (do conto 

“A preocupação de um pai de família”), o cordeiro-gato (do conto “Um Cruzamento”) ou 

Gregor Samsa (A Metamorfose). Estas criaturas estão ainda sob o domínio do círculo 

familiar, sob a autoridade do pai: é em casa dos pais que Gregor Samsa acorda transformado 

em insecto, é o pai de família que fica perplexo com os encontros peculiares com Odradek 

e com a estranha hipótese que esta criatura possa sobreviver depois da sua morte e é essa 

criatura híbrida, entra gato e cordeiro, foi herdada do pai. Ser animal significa, para 

Benjamin, ter renunciado à figura e ao saber humano por uma espécie de vergonha.  

Essas figuras para as quais ainda há esperança são os ajudantes, como o nome de 

um romance de Robert Walser – O Ajudante, que Benjamin refere como uma das obras 

preferidas de Kafka. Os ajudantes, ou coadjuvantes, são também “actantes” recorrentes nos 

contos maravilhosos russos cuja morfologia Propp estudou. São figuras recorrentes na obra 

de Kafka: o homem confiante que é desmascarado em “Meditação”, o estudante que 

aparece no balcão à noite, como suposto vizinho de Karl Rossmann, os loucos que vivem 

na cidade do sul e nunca se cansam. O “crepúsculo no qual elas existem é reminiscência de 

uma luz incerta”57 e, ao contrário das criaturas-animal como Odradek, do qual Kafka nos 

diz que “tomado como um todo parece certamente sem sentido, mas à sua maneira, 

acabado”58, são, à semelhança dos gandharvas, criaturas celestes mitológicas hindus, seres 

em estado de inacabamento. Os gandharvas eram geralmente híbridos, parte animal 

(pássaro ou cavalo), parte humanos e tinham capacidades especiais para a música, cantando 

para os deuses. Eles eram mensageiros entre os deuses e os homens. Os ajudantes de Kafka 

não têm nunca lugar fixo, feições claras e inconfundíveis e “ainda não saíram 

completamente do ventre da natureza”59. Destas figuras diz Agamben, seguindo Benjamin, 

que não há “nenhuma que não pareça prestes a subir ou a cair; nenhuma que não se 

confunda com o seu inimigo ou com o seu vizinho; nenhuma que não tenha completado a 

sua idade e que, no entanto, não seja ainda imatura; nenhuma que não esteja profundamente 

                                         
56 Benjamin, «L’image proustienne [Zum Bilde Prousts, 1933]», 412. 
57 Benjamin, «L’image proustienne [Zum Bilde Prousts, 1933]». 
58 «A preocupação do pai de família», em: F. Kafka, Parábolas e fragmentos, trad. J. Barrento 

(Lisboa: Assírio & Alvim, 2004). 
59 Benjamin, «L’image proustienne [Zum Bilde Prousts, 1933]», 413. 
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exausta e, contudo, ainda no início de uma longa viagem”60. São geralmente seres mais 

inteligentes e mais dotados do que os outros, sempre absortos em imaginações e projectos 

para os quais parecem dispor de todas as qualidades, embora não consigam concluir nada, 

não senso ajudáveis, no seu obstinado “para nós não há nada a fazer”61. Porém parece haver 

no seu gesto sempre inacabado uma inesperada graça e uma peculiar agilidade dos 

membros e das palavras, que testemunha a sua pertença um mundo que alude a uma 

cidadania perdida – um mundo complementar. Os ajudantes de Kafka são então 

mensageiros que, apesar de desconhecerem os conteúdos das cartas que devem entregar, 

parecem exprimir no seu gesto, feições, no seu olhar e na sua maneira de andar, a própria 

mensagem.  

Uma característica dos ajudantes é o seu papel secundário, apesar de fulcral.  Os 

ajudantes, por exemplo, na literatura infantil, são aquelas aquelas criaturas fabulosas, 

pequeninas ou então muito grandes – gnomos e larvas, génios e fadas, grilos e caracóis, 

gigantes – que nos momentos perigosos surgem por milagre para salvar os heróis da 

história. Mas no fim da história estas personagens caem no esquecimento, enquanto os 

protagonistas vivem felizes para sempre. Não sabemos nada destes seres, a quem se deve 

tudo. Também encontramos ajudantes entre os objectos, quando guardamos, o mais intacta 

possível, numa gaveta ou numa caixinha, uma coisa que nos parece já inútil, mas a que não 

queremos renunciar por nada deste mundo, como diz Agamben. Talvez Rosebud, o 

pequeno trenó de Charles Foster Kane62, fosse um destes objectos, ou o falcão maltês, que 

no fim da história, se revela afinal, “feito da mesma matéria de que são feitos os sonhos”63. 

Também as Iluminações de Meca, do sufi Ibn-Arabi, se dedica aos “ajudantes do 

Messias”, sem os quais o Messias (Mahdi) não tomava nenhuma decisão, figuras que no 

tempo profano possuem já características messiânicas, pertencendo já ao último dia. Talvez 

por isso, diz-nos Agamben, fossem estrangeiros entre os árabes, embora falassem a sua 

língua, sendo, efectivamente, tradutores da língua de Deus para a língua dos homens. Os 

mensageiros, as criaturas intermediárias, são difíceis de identificar. Benjamin evoca, em 

Infância Berlinense, o corcunda, esse “inquilino da vida torta”64. Quando se olha para ele 

                                         
60 Agamben e Assmann, Profanações [Profanazioni, 2005], 27. 
61 Ibid., 32. 
62 Referência ao filme Citizen Kane (1941), de Orson Welles. 
63 Frase de Sam Spade, na cena final do filme O falcão maltês (1941), de Jonh Huston, cujo 

argumento é baseado no romance homónimo de Dashiell Hammett (1930) 
64 Walter Benjamin, Imagens de pensamento, trad. João Barrento, Obras escolhidas de Walter 

Benjamin / 2 (Lisboa: Assírio e Alvim, 2004), 118. 
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perde-se a capacidade de prestar atenção. Ele é “o representante do esquecido, que se 

apresenta para exigir em qualquer coisa a parte do esquecimento”, qualquer coisa que tem 

a ver com o fim dos tempos. Os seus defeitos físicos são a forma que as coisas assumem 

no esquecimento. É para “eles e seus semelhantes, os incompletos e os ineptos”65, que ainda 

há esperança. O ajudante é então a figura daquilo que se perde ou da relação com o perdido, 

aquilo que acaba sempre por esquecer-se, na massa do que se perde irrevogavelmente. Esse 

caos informe de esquecido não é, no entanto, inerte e ineficaz, agindo, insistindo e 

determinando todo o nosso saber e toda a nossa consciência. 

Não será Bartleby, o escrivão do conto de Melville, que deixou de escrever e que 

exaspera os restantes pelo seu silêncio, um ajudante? Com a sua estranha frase: “Eu preferia 

não” (“I would prefer not to”)? A história de Bartleby é narrada por um antigo advogado 

que tem um escritório com dois escrivães e que contrata outro, Bartleby. Um dia, o patrão 

– o narrador – pede ao escrivão Bartleby para rever um documento, ao que ele lhe responde: 

“Eu preferia não”. A esta recusa várias se seguirão, elas são, ao todo dez. Um primeiro 

paradoxo deste texto é quando o narrador, ao propor uma descrição desse homem, refere 

que o fará, apesar de não existirem até à data materiais suficientes para uma biografia 

satisfatória. A escassez de fontes bibliográficas de Bartleby significa que o narrador não 

pode senão virar-se para a sua própria experiência, o que faz do seu escrito um testemunho 

que altera necessariamente o estatuto do texto. Porém, o que é relevante é a palavra utilizada 

no início do texto, para descrever Bartleby: ele é unacountable, cuja raiz, account, se traduz 

por registo (Bartleby era escrivão), mas que podemos traduzir por inenarrável ou 

inexplicável. Ou seja, o narrador encontra-se, à partida, diante dessa impossibilidade de dar 

conta de algo de que não se pode dar conta - algo de inexplicável ou de inenarrável - por 

falta de fontes, mas também, porque é intrinsecamente inalcançável. 

Bartleby, esse homem “magro e lívido” pronuncia a dita frase de uma maneira 

estranha, logo, envolta numa a-gramaticalidade peculiar, como refere Deleuze66 e depois 

Agamben67, pois o mais natural seria dizer, I had rather not, (Eu prefiro não o fazer) em 

vez de I would prefer not to (Eu prefiro não), o que nos transporta para aquelas maneiras 

de dizer das crianças, que são tanto mais intensas quanto mais escapam à gramática. 

Podemos, eventualmente, pensar tratar-se de uma má tradução de uma língua estrangeira: 

                                         
65 Agamben e Assmann, Profanações [Profanazioni, 2005], 27–31. 
66 Deleuze, Critique et Clinique, 90. 
67 Giorgio Agamben, Bartleby ou la création, trad. Carole Walter (Paris: Circe, 2014), 44. 
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na verdade é como se a frase abrisse, no meio da língua, uma racha que a perturba, fazendo 

emergir nela uma língua estrangeira. Na verdade, a expressão não está propriamente 

incorrecta do ponto de vista gramatical, ela é simplesmente bizarra: pois a terminação not 

to, deixa indeterminado aquilo a que se refere. De cada vez que Bartleby pronuncia a frase, 

a estupefacção reina em seu redor, tudo parece desabar, como se, com aquela frase, ele 

tivesse dito tudo, esgotando, de uma só vez, toda a linguagem. Uma outra consequência da 

frase de Bartleby é o seu efeito contagiante: a dada altura, tanto o narrador, como os outros 

escrivães, dizem I would prefer...  

A frase de Bartleby não consente, mas também não recusa, como diz Agamben68, e 

“nada lhe é mais estranho que o pathos, heroico, da negação”. A sua estranheza reside 

sobretudo no facto de ela abolir o termo para o qual remete e, ao mesmo tempo, abolir 

também o outro termo que parecia querer preservar, pois qualquer preferência se torna 

impossível. Há uma indistinção, uma indiscernibilidade entre os termos, entre o falar e o 

não falar. Enquanto elemento completamente estranho e original, o que a frase produz é 

uma interrupção do curso das coisas, permitindo a emergência da língua muda das coisas. 

“Preferir não” é uma suspensão de uma correspondência entre as palavras e as coisas e é 

enquanto tal que surge como um meio de sobrevivência ou de resistência. Não escrever, 

não falar. Segundo Agamben, Bartleby não deixa apenas de escrever, mas à potência de 

escrever, ele substitui a potência de não escrever, uma potência que tanto pode a potência 

como a impotência. É um meio de sobrevivência no sentido em que, se Bartleby tivesse 

respondido que “Sim”, que escrevia, que “Não”, que não ia fazer as compras, ele nunca 

sobreviveria, seria vencido. A frase é um meio de sobrevivência, porque se constitui como 

uma suspensão do sentido, uma reviravolta total do sentido habitual que temos da 

linguagem e da sua relação com os fenómenos, reviravolta esta, a única que permite o 

surgimento do novo. 

O que acontece quando se arranca, de dentro da língua, palavras de uma língua 

estrangeira – como acontece com a frase de Bartleby – é afectar-se a língua de uma espécie 

de murmúrio incompreensível, monstruoso, de um silêncio absoluto. Depois da fórmula de 

Bartleby não há mais nada a dizer, as cinco palavrinhas transbordam, como gigantes, não 

só as leis gerais da língua, os seus pressupostos, mas também as particularidades mais 

simples da palavra. São como vestígios, fragmentos ou projecções de uma língua original 
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única, primeira, adâmica, “e transportam toda a linguagem ao limite do silêncio e da 

música”69.  

Mensageiro ou construtor de uma língua estrangeira, Bartleby é um original. Os 

Originais são “Figuras de vida e de saber, eles sabem qualquer coisa de inexprimível, vivem 

qualquer coisa de insondável, Não têm nada de geral e não são particulares: escapam ao 

conhecimento, desafiam a psicologia”70. Deleuze refere-se a um comentário de Melville 

sobre as personagens dos seus romances (Batleby, Achab, Claggart, Cereno, Billy Bud...), 

onde o escritor americano diz que não se devem confundir os verdadeiros “Originais” com 

as personagens simplesmente notáveis ou  particulares. É que os particulares, que podem 

ser até muito numerosos, num romance, têm características que determinam a sua forma, 

propriedades que compõem a sua imagem e recebem sempre influência, quer do seu meio, 

quer uns dos outros. Ora, um romance com vários originais é inconcebível. “O Original”, 

ao contrário das personagens particulares, é uma potente figura solitária que extravasa toda 

a forma explicável e emite traços de expressão excessivos e extravagantes, são seres da 

“Natureza primeira, mas que não são separáveis do mundo ou da natureza segunda e 

exercem nela o seu efeito: eles revelam o seu vazio, a imperfeição das suas leis, a 

mediocridade das criaturas particulares, o mundo como mascarada71. 

O original deve ser tomado como aquele que é tomado por essa estranha potência 

– potência impotente ou impotente potência – como aquela que nos descreve Hofmannsthal 

na sua Carta a Lord Chandos, quando Philip Chandos é tomado por uma espécie de 

perturbação monstruosa da linguagem, revelando-se incapaz de aceder às essências 

fundamentais do “eu” ou do “mundo”. “É a custo se sei se sou ainda o mesmo a quem a 

sua preciosa carta se dirige”72. Lord Chandos está incapaz de se reconhecer a si mesmo, 

incapaz de perceber uma combinação de palavras como uma imagem conhecida, e não só 

vê as palavras como se fosse a primeira vez, como se sente a si mesmo como um ser que 

extravasa os limites da natureza humana: “Tudo quanto existe apresentava-se-me, então, 

numa espécie de bebedeira contínua, como uma grande unidade: o mundo espiritual e o 

mundo material pareciam não constituir antítese, tão pouco as maneiras corteses como as 

brutais, a arte e a barbárie, a solidão e a sociedade (...) e em todas as naturezas sentia-me 
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eu mesmo”73. A Carta de Lord Chandos é sobre a falência da linguagem, mas sobretudo 

sobre a emergência de uma nova língua, uma língua de silêncio: uma língua de que não se 

conhece uma só palavra, uma língua com que as coisas mudas nos falam. 

Se há um devir-animal no “Original”, isto dizer que, entre as palavras, vive um puro 

afecto ou um puro acontecimento. “Escrever como um rato que agoniza”, como dizem 

Deleuze e Guatarri sobre Kafka, é atingir um ponto ou uma zona de indiscernibilidade, 

entre a língua ou a escrita e o animal74. Não se trata de uma metáfora. É um animal que 

vive, literalmente, nas palavras e que não pode viver fora das palavras, pois são elas que 

lhe dão a vida, mas são também elas que ele excede. Um animal real, puro afecto ou 

acontecimento puro que, ao emergir, força a língua a contorcer-se, por vezes a estrangular-

se, mas também a abrir-se e a libertar-se. Podíamos defini-lo como um ser de papel, mas 

há nele essa intensidade excessiva, que transborda qualquer papel ou qualquer ecrã de 

cinema. O animal sobrevive, conserva-se, dura, para lá do material onde emerge.  

É importante recordar como as criaturas efabuladoras são, desde os tempos mais 

remotos, criaturas ambivalentes e como esta ambivalência se liga ao conceito de 

pharmakon. O texto ou a literatura como pharmakon é sugerido já por Platão75, quando 

Sócrates e Lísias discutem as virtudes da palavra escrita sobre o discurso oral, e Sócrates 

compara o texto escrito a um pharmakon, sendo atravessado por uma espécie de loucura 

(mania), cuja força encontramos no Fedro. A natureza da literatura é ambígua, tal como o 

pharmakon, que pode ser traduzido ao mesmo tempo por remédio e por veneno e é por esta 

razão que Platão concede, como já vimos, uma superioridade à fala relativamente à escrita. 

A literatura é então atravessada por uma ambivalência – encantamento, feitiço ou virtude 

de fascinação – como sugere Derrida76, que pode ao mesmo tempo ser benéfico e maléfico.  

Para dar só um exemplo, Apolo, o deus-rato, ser mitológico subterrâneo, tinha uma 

natureza dupla: o Apolo da peste, rato que propagava a peste e, por outro lado, Apolo 

protector dos ratos77, um duplo poder, de dar o mal e a cura. Ou a figura da serpente, outro 
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exemplo, cuja potência simbólica é definida por Aby Warburg como o símbolo mais natural 

da imortalidade e do renascimento, do sono mais profundo e da vida mais intensa78. 

Na literatura de Kafka, a figura do rato surge como essa vida das profundezas da 

terra, combate subterrâneo entre uma multiplicidade de instintos e o ser humano, a dada 

altura, dá-se conta de que não é mais que um ninho de ratos povoado de segundas intenções. 

Se a escrita se torna animal é porque dela irrompe um excesso de expressão que carrega 

traços que marcam uma lógica extrema e sem racionalidade. Um excesso de expressão que 

desfaz a imagem do pensamento, que é o próprio pensamento sem imagem, sem 

representação, tornando-se a efabulação uma potência do pensamento.  Se a escrita se torna 

animal ou se há um uso animal da língua, quando se escava uma língua estrangeira na 

própria língua, levando-a, num rodopio, até aos seus limites79, é porque esses seres que 

emergem na língua, que são capazes, nos seus interstícios, de visões que já não são de 

nenhuma língua, têm a potência de um pharmakon, que leva a vida à potência absoluta de 

uma “grande Saúde”80. Mas de que visões são eles capazes? Pois eles deixam de ser capazes 

de “conceber”, como nos diz Maria Filomena Molder81 relativamente à mulher sem sombra, 

do conto homónimo de Hofmannsthal. A mulher sem sombra, vinda de um reino longínquo 

habitado por seres que não conhecem a duração, a impenetrabilidade ou o peso da matéria, 

substituiu, por amor, a ligeireza pelo peso e a transparência pela opacidade, adquirindo um 

corpo e casando-se com o imperador de um reino de que ignoramos o lugar e o tempo. Mas 

o corpo da imperatriz guardava ainda vestígios da sua pátria longínqua. Era um corpo que 

não era afectado pela luz. “A mulher sem sombra é a mulher que não pode conceber” e esta 

é a primeira narrativa de Hofmannsthal em que ouvimos os apelos das crianças que ainda 

não nasceram, quando estão quase a nascer, que queriam nascer e que pedem que alguém 

esteja pronto para as ouvir e receber. Não poder conceber evoca a ruptura com um mundo 

e a emergência de um outro.  

 

 

                                         
Robert Laffont, 1995). 

78 Aby Warburg, Le rituel du serpent, trad. Sibylle Muller, Philip Guiton, e Diane H. Bodart (Paris: 
Macula, 2003), 117. 

79 Deleuze, Critique et Clinique, 11–17. 
80 Gilles Deleuze e Claire Parnet, Dialogues (Paris: Flammarion, 1977), 12. 
81 Maria Filomena Molder, «Énigme de la deuxième partie. Au sujet d’une lettre de Wittgenstein.», 

Rue Descartes/87, Janeiro de 2003, http://www.ruedescartes.org/articles/2003-1-enigme-de-la-deuxieme-
partie/1/. 
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5. Da percepção à imagem dissemelhante: Sexta-feira ou os limbos do Pacífico 

Deleuze82 diz, num texto chamado A ilha deserta – causas e razões das ilhas 

desertas, que sonhar com ilhas é sempre sonhar que se está a separar ou que já se está 

separado, longe dos continentes. Ou então que se recomeça do zero. Pensemos nas ilhas 

como ilhas reais, como figuras literárias arcaicas, mas sobretudo como conceitos ou 

personagens conceptuais. Nesta tripla acepção, a ilha condensa, no seu âmago, um duplo 

sentido. Por um lado, ela é a matriz dramática de um conflito inaugural – o combate vivo 

entre a terra e o mar. As ilhas desertas podem ser de dois tipos: continentais e oceânicas, 

consoante o seu modo de formação. As ilhas oceânicas são ilhas acidentais e derivadas que 

nasceram de uma desarticulação ou uma fractura, separando-se de um continente. As ilhas 

oceânicas são ilhas originárias que podem ser constituídas de corais, apresentando-nos um 

verdadeiro organismo, ou surgir de erupções submarinas, emergindo lentamente. Quer 

sejam originárias, quer sejam continentais, as ilhas dão testemunha dessa oposição 

profunda entre o oceano e a terra. Na ilha, o oceano e a terra só podem ter horror um ao 

outro, só podem estar em conflito, ou não haveria ilha. Por outro lado, o impulso humano 

de povoar a ilha, de a tomar para si, de a territorializar, substitui esse conflito inaugural 

feroz por uma colonização humana, que de alguma maneira domestica essa violência 

inserindo-a num modelo ou numa estrutura: o par sujeito colono - objecto colonizado. Neste 

contexto, diz-se que a ilha é deserta, no sentido em que é virgem, convidando a que nela 

nos instalemos. É enquanto espaço habitável e neste sentido dominável que a ilha é 

produtora de “sonhos de fundação, fantasmas de renovação, de recreação do mundo e de 

si”, ou seja, produtora de uma dimensão imaginária que só pode ser erigida tomando esse 

combate vivo entre a terra e o mar como terminado, ou pelo menos dominado. A recriação 

do mundo e de si é então acompanhada de um fazer de conta que esse combate já não existe. 

Mas a ilha é ainda deserta num outro sentido: a ilha é o que o mar circunda e aquilo 

em torno do que se dão voltas, como de se de um ovo se tratasse. Ovo do mar, é como se a 

ilha, arredondada, tivesse posto, em seu redor e fora de si, o seu deserto. Neste sentido, não 

é a ilha que é deserta, mas o oceano que a circunda inteiramente e no qual a ilha emerge. É 

o mar que vai configurar a ilha com as suas marés, constituindo-se o mar como 
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“reservatório de todas as possibilidades de existência”83 da ilha. Assim, mais do que 

deserta, pois ela pode conter em si “as mais vivas fontes, a fauna mais ágil, a flora mais 

colorida, os mais surpreendentes alimentos, os mais vivos selvagens e, como seu 

mais  precioso fruto”84, a ilha é desertada, desertada pelo mar deserto que a circunda 

totalmente. 

Num texto que surgiu como posfácio ao romance de Michel Tournier, Sexta Feira 

e os limbos do Pacífico, «Michel Tournier et le Monde sans Autrui»85, Deleuze desenvolve 

uma análise do texto de Tournier. A aventura do náufrago Robinson, completamente só 

(até encontrar Sexta-feira) numa ilha deserta no meio do Pacífico, envolve um processo de 

metamorfose que se dá em três fases. Veremos como a aventura de Robinson envolve um 

projecto filosófico: o do desfazer da imagem de pensamento, rumo a um pensamento sem 

imagem ou a um outro tipo de imagem, pura. Desde a construção de imagens, ao processo 

de desfazer a imagem, passar-se-á, na ilha, por todo um questionamento e uma redefinição 

da percepção humana e da subjectividade.  

Deleuze distingue entre o romance de Michel Tournier e o de Daniel Defoe, 

Robinson Crusoe, de 1719. Ambos os romances partem de uma mesma premissa, uma ilha 

deserta e um náufrago. No entanto, enquanto o romance de Defoe tem como problema 

chave o da origem, o de Tournier, problematiza o fim. Ter como problema a origem 

significa que se trata de reproduzir na ilha uma imagem humanizada e toda uma civilização 

com o seu património histórico, social e económico. O problema, em Robinson Crusoe, 

estava mal colocado porque à questão de saber o que pode acontecer a um homem sozinho 

numa ilha deserta, responde-se com um projecto de reproduzir um mundo análogo ao nosso. 

A ‘colonização’ de Robinson, ainda que seja um começo do zero, pois ele está só naquela 

ilha selvagem, nunca é bem um começo do zero e nunca é bem um verdadeiro começo, mas 

um recomeço, uma reconstituição dos trabalhos e das conquistas da humanidade, das quais 

também esta decorre. Trata-se de uma origem na qual está já pressuposto aquilo que se 

pretende engendrar: com os restos de civilização que traz do naufrágio, Robinson pretende 

reproduzir o mundo que conheceu e perdeu. Este mundo que Robinson reproduz, a partir 

da origem, é o mundo real.  

                                         
83 Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane (Gallimard, 1987), 110. 
84 Deleuze, L’île déserte. Textes et entretiens 1953-1974, 14. 
85 Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, Collection Folio (Paris: Gallimard, 1969), 

257–283 Todas as citações deste texto de Deleuze são feitas a partir desta edição. 
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Ora, seria necessário conduzir Robinson a um mundo completamente diferente do 

nosso, com fins diferentes e divergentes, converter a ilha – por um desvio – num outro 

mundo, e é isto que faz Tournier. Em Sexta feira e os limbos do Pacífico, o alvo não é a 

humanização, mas a desumanização: “o encontro da libido com os elementos livres, a 

descoberta de uma energia cósmica ou de uma grande Saúde elementar”86 

Há, na aventura de Robinson na ilha, três grandes fases que podemos esquematizar: 

Num primeiro momento, o caos é a condição inicial de Robinson na ilha: 

completamente só e sem qualquer referência humana, perde a noção de si próprio e de 

outrem, aproxima-se do animal, chafurdando num charco, no meio dos ovos de sapo, perde-

se no caos. Há um momento em que o cão que viajava com a tripulação, Tenn, e que 

também sobreviveu, encontra Robinson e não o reconhece como homem. É a perda da 

humanidade, a perda da estrutura de outrem, numa ilha a que Robinson chama a ilha da 

Desolação. 

Depois a ilha revelou-se deserta. Avançava numa paisagem sem viva alma. Atrás de mim, o grupo 

de infelizes companheiros afundava-se na noite. As suas vozes estavam mortas há muito tempo e a 

minha começava a cansar-se do seu solilóquio. Desde então prossigo com um horrível fascínio o 

processo de desumanização cujo trabalho inexorável sinto em mim87.”  

Num segundo momento Robinson parte rumo à conquista da sua lucidez e do seu 

eu perdido. Para isto, Robinson precisa de voltar a subjectivar-se, voltar a ter um rosto e 

voltar a ter um território. Movido pela necessidade de sobrevivência, faz da ilha um mundo. 

A reconstrução ou o reencontro com o seu Eu envolve algumas decisões determinantes: 

Robinson decide explorar a ilha e, para isso, resgata aquilo que ainda pode ser resgatado 

do navio, o Virginie, nomeadamente ferramentas de trabalho. Decide também fazer um 

registo dos seus dias, escrevendo um diário, e encontra uma maneira de medir o tempo, 

com um relógio de água que constrói, uma espécie de clepsidra improvisada com uma 

garrafa. Neste segundo momento, Robinson faz da ilha o seu seu objecto. A relação sujeito–

objecto, como veremos, é a reconstituição da estrutura de Outrem. Robinson organiza o seu 

dia-a-dia na ilha, de acordo com uma ordem de razões, cria leis, distingue-se da ilha, 

trabalhando-a, organizando-a: lavra a terra, semeia os cereais. Dá um sentido ao mundo 

com toda a sua herança civilizacional, racional. Tem como objectivo construir um barco 

para fugir da ilha – o Evasão e à ilha Robinson chama agora Speranza. Tenn, o seu 
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companheiro de travessia volta e junta-se a Robinson, o que é, para ele um sinal de que terá 

sucedido na sua tarefa de humanização.  

O retorno de Tenn preenche-me, pois ele atesta e recompensa a minha vitória sobre as forças 

dissolventes que me arrastavam para o abismo. O cão é o companheiro natural do homem, não da 

criatura nauseabunda e degenerada que a infelicidade, arrancando-o ao humano, pode fazer dele 88 

Num terceiro momento, Robinson e a ilha constituem um único plano, numa 

imanência e já não numa relação de transcendência. A mutação de Robinson revela-se 

como uma mutação profunda da percepção, ou por outra - pois percepção deixa de ser uma 

palavra adequada visto ter-se abdicado da estrutura sujeito-objecto – uma mutação 

profunda da experiência. Robinson acede à ilha na sua elementaridade, ao seu movimento 

formante e genético, tornando-se ele mesmo elementar.  

Vinte e oito anos, dois meses e dezanove dias. (...) Se ele não tivesse naufragado nos recifes de 

Speranza, agora seria quase quinquagenário. Os seus cabelos estariam grisalhos e as articulações 

estalariam. (...) Na verdade era hoje mais jovem do que esse jovem homem devoto e avaro que 

embarcara no Virginie. Pois era jovem, apenas de uma juventude biológica, putrescível, como que 

carregando nela o movimento da decrepitude. Era agora de uma juventude mineral, divina, solar. 

Cada manhã era para ele um primeiro começo, o começo absoluto da história do mundo89 .  

A tese que o romance de Tournier desenvolve é: O que vai acontecer, no mundo 

insular, sem outrem? O que significa estar sem outrem? Questão que arrasta consigo uma 

outra: o que significa outrem? Deleuze vai definir Outrem, como veremos, como uma 

estrutura da percepção, começando por definir os seus efeitos. 

Vejamos quais são os efeitos de outrem. Percebemos, que em torno de cada objecto 

ou de cada ideia que pensamos, se organiza um mundo marginal constituído por um fundo 

ou um arco de onde podem sair outros objectos e outras ideias, de acordo com leis de 

transição que regem a passagens de uns aos outros. É assim, por exemplo, que ora 

observamos um objecto, ora nos desviamos dele, deixando-o entrar novamente nesse fundo 

e saindo desse mesmo fundo um novo objecto que capta a nossa atenção. É a existência 

deste mundo marginal que permite que os objectos não nos firam e que o seu aparecer não 

cause em nós qualquer violência, como se os víssemos pela primeira vez. Um mundo 

marginal é um mundo dotado de continuidade e amplitude, constituído por um campo de 

virtualidades e potencialidades que sabemos se podem actualizar. Graças a ele, todos os 
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objectos que percepcionamos dispõem de uma certa margem – sabemos que há outros 

objectos como este, mais ou menos parecidos com este. Ora, é a possibilidade da aparição 

de outrem que ilumina, mesmo se vagamente, este universo de objectos situados no mundo 

marginal, pois a parte que eu não vejo dos objectos pode ser vista por outrem. Os objectos 

que estão atrás de mim fazem sentido, pois formam um mundo, não para mim, mas para 

outrem e se não posso vê-los, posso, no entanto, prevê-los – pois outrem “assegura as 

margens e as transições no mundo. Ele é a doçura das contiguidades e das semelhanças. 

Ele regula as transformações da forma e do fundo, as variações de profundidade. Impede 

os assaltos por trás. Ele povoa o mundo de um rumor benevolente”90. 

A estrutura de Outrem relativiza, assim, o não sabido e o não percebido. Também 

o meu desejo passa sempre por outrem ou que tenho um objecto de desejo: desejo sempre 

algo visto, pensado, possuído por outrem possível. Um dos efeitos mais importantes da 

presença de outrem enquanto estrutura da percepção é a distinção entre a consciência e o 

seu objecto. A distinção entre sujeito e objecto decorre da estrutura de Outrem. Ora, 

Segundo Tournier, o problema do conhecimento nasce de um anacronismo, pois ele implica 

a simultaneidade do sujeito e do objecto, mas o sujeito e o objecto não podem coexistir, 

pois eles são uma e a mesma coisa que é desligada: “o sujeito arranca-se do objecto, 

despojando-o de uma parte da sua cor e do seu peso, alguma coisa rebentou no mundo e 

todo um conjunto de coisas se desmorona convertendo-se em mim”91. Faz-se do sujeito um 

objecto desqualificado. Para cada objecto, o seu sujeito correspondente: “A luz torna-se 

olho e já não existe como tal: ela não é mais do que a excitação da retina. O odor torna-se 

narina – e o próprio mundo revela-se inodoro. A música do vento nas árvores é refutada: 

não era mais do que um abalo de tímpano”92. 

Para além da distribuição das categorias da percepção no espaço, distribuem-se as 

dimensões do tempo, o antes e o depois, o que e o que se poderá passar. Quando – sem 

estar assustado – vejo um rosto assustado, o que eu vejo é a expressão de um mundo 

possível, de um possível mundo assustador, de um mundo que eu ainda não vejo. Neste 

momento, introduz-se uma distinção temporal e outrem faz com que a minha consciência 

caia necessariamente num “eu era”, pois só posso desenvolver esse outrem que surge – por 

exemplo, o mundo espantado - se fizer passar o precedente. 
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Se Outrem não existir, não só a distinção entre sujeito e objecto não existe, pois eles 

são um só, mas também não há passado: a consciência e o objecto colam-se num eterno 

presente. Os dias, como diz Tournier, deixam de se ligar uns aos outros e mantêm-se numa 

constante verticalidade. Como não se diferenciam pela sucessividade, parecem-se todos 

uns com os outros, como um eterno dia.  

Que acontecerá, então, se outrem faltar? Como se orientam o sabido e o não sabido, 

o percebido e o não percebido? Se perco a referência de outrem, resta-me “a brutal oposição 

do sol e da terra”, uma luz insustentável e de um abismo obscuro”. Tudo ganha um carácter 

absoluto: “A minha visão da ilha está reduzida a si mesma, o que não vejo é uma incógnita 

absoluta, em todos os lugares onde não estou actualmente reina uma noite insondável”93 

Mundo absoluto, cru, sem potencialidades nem virtualidades: é o desmoronamento da 

categoria do possível. 

Neste mundo sem outrem, em vez de linhas mais ou menos harmoniosas, que saem 

de um fundo para a ele voltar, de acordo com uma certa ordem do espaço e do tempo, o que 

há é linhas abstractas, luminosas e contundentes e nada mais do que um sem fundo que 

tudo parece querer sugar. Perde-se a distinção entre fundo e forma – agora temos o sem 

fundo e a linha abstracta. Só há elementos e tudo é implacável, pois deixou de existir 

continuidade, extensão, passagem de umas coisas nas outras. “Os objectos aparecem 

ameaçadores e descobrimos maldades que já não são as do homem. Cada coisa, tendo 

abdicado do seu modelo, reduzida às suas linhas mais duras, esbofeteia-nos e golpeia-nos 

pelas costas”94. Acabaram-se as transições e a doçura das continuidades e das semelhanças 

que nos permitia habitar o mundo. Tudo é profundidade e distância absoluta, diferença 

absoluta, ou então o contrário, eterna e absoluta repetição.  

Se outrem é a expressão de um mundo possível, de um possível mundo que eu ainda 

não vejo, a noção de possível não é uma categoria abstracta que tenha a ver com algo que 

ainda não existe. O possível é precisamente aquilo que existe perfeitamente, mas que não 

existe fora daquilo que exprime (actualmente). Um rosto assustado não se assemelha à coisa 

assustadora, mas implica-a ou envolve-a como algo diferente de si, numa espécie de torção 

ou de dobra que põe o expresso naquele que exprime. Quando, finalmente, eu próprio 

apreendo, por minha conta, aquilo que outrem exprimia, isto significa que eu explico ou 
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desenvolvo outrem, desenvolvo ou exprimo essa possibilidade, actualizando-a. Outrem dá 

assim uma realidade ao possível que envolve, quer dizer, ele é a própria existência do 

possível envolvido. Compreendemos então que o eu, o sujeito, seja o desenvolvimento ou 

a explicação dos possíveis – o seu processo de realização actual – e Outrem, enquanto 

estrutura, seja a expressão de um mundo possível, sendo que se tem de distinguir 

claramente as duas acepções de outrem: 

Antes de mais nada devemos dar a maior importância à concepção de outrem como estrutura: não 

enquanto “forma” particular num campo perceptivo (...) mas sistema que condiciona o 

funcionamento do conjunto do campo perceptivo em geral. Devemos então distinguir Outrem a 

priori, que designa esta estrutura, desse outrem-aqui e desse outrem-ali, que designam termos reais 

que efectuam a estrutura neste ou naquele campo95. 

A questão determinante para Deleuze, relativamente ao problema da percepção, é a 

de saber se as categorias que a psicologia moderna elaborou, pertencem ao próprio campo 

da percepção, sendo-lhe imanentes, ou se remetem para sínteses subjectivas que se exercem 

sobre uma matéria da percepção. No primeiro caso temos uma teoria da percepção que se 

define como monista e imanente, no segundo, ela está ancorada num dualismo que se define 

por pela distinção entre a matéria do campo perceptivo e as sínteses pré-reflexivas do eu. 

Ora, aquilo em que consistiria o verdadeiro dualismo, segundo Deleuze, seria a distinção 

entre os efeitos da “estrutura outrem” no campo perceptivo e os efeitos da sua ausência, ou 

seja, como seria a percepção se não existisse outrem, pois outrem não é uma estrutura como 

as outras, no campo de percepção, mas a estrutura que condiciona o conjunto do campo da 

percepção, tornando possível a constituição e a aplicabilidade das categorias. Ao Eu 

transcendental de Kant, às síntese pré-reflexivas de Husserl, Deleuze, substitui Outrem 

enquanto estrutura do possível. O problema da experiência do Outro ocupou, por sua vez, 

a subjectividade, o Eu ou o sujeito, “define-se por um e como um movimento (...) de se 

desenvolver a si mesmo”96. Um movimento de se desenvolver a si mesmo é um movimento 

de devir outro, que se constitui sempre, na leitura deleuziana de David Hume, que está 

inexplícita, mas claramente no texto sobre Tournier, num duplo movimento: o sujeito é 

sempre esta ultrapassagem e jogo de reflexos, a partir da crença no outro e da invenção de 

si.   

O que acontece a Robinson, finalmente, na terceira fase da sua aventura na ilha? A 
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estrutura de Outrem construída por Robinson não deixa propriamente de funcionar. Na 

verdade, ela esteve sempre em risco e Robinson sentia muitas vezes que o seu domínio lhe 

escapava, a ele, o “Senhor”, o administrador da ilha e às suas leis. Aos poucos, dá-se conta 

de que Outrem, apesar de necessário, não é indispensável. Que se não existe se constrói, 

mantendo o mesmo padrão de relação. E a isto parece juntar-se uma espécie de 

pressentimento de mudança:  

Construí, continuo a construir, mas na verdade a obra prossegue em dois planos distintos e em dois 

sentidos opostos. Pois se na superfície da ilha prossigo a minha obra de civilização – culturas, 

pecuária, edifícios, administrações, etc. – copiada a partir da sociedade humana e portanto, de certa 

maneira, retrospectiva, sinto-me o teatro de uma evolução mais radical que se substitui às ruínas que 

a solidão criou em mim, soluções mais originais, todas mais ou menos provisórias e como que 

tacteantes, mas que se assemelham cada vez menos a um modelo humano97 

O problema decorria provavelmente do modo como estavam determinados os 

moldes da relação de Robinson com a ilha, que assentavam em critérios de identidade e de 

semelhança. Mas a ilha era indeterminável, e a organização da estrutura do Senhor e do seu 

domínio, do sujeito e do objecto, ainda que amenizasse a profundidade e tornasse a ilha 

habitável, não conseguia evitar momentos de emergência um de uma forte agressividade 

do sem fundo. O pressentimento da metamorfose ocorre antes ainda da chegada do índio a 

que Robinson baptizará de Sexta-feira - que “não é nem um nome de pessoa, nem  um nome 

comum, ficando a meio caminho entre os dois”98. Ele compreende que a ilha administrada 

não durará muito mais tempo e que uma outra forma de vida se preparava para substituir o 

comportamento humano a que Robinson tinha sido fiel desde o naufrágio. Havia outra ilha 

escondida na ilha administrada. Também Sexta-feira – puro horizonte de indeterminação – 

deixa de ser tratado como sujeito ou como objecto e elimina toda a hierarquia entre os 

termos. Ele não surge como um mundo possível para o qual a ilha está disponível, mas a 

vida que ali surge já não é a de uma pessoa ou de um indivíduo, mas uma vida singular. 

Robinson, a ilha e Sexta-feira pertencem agora ao mesmo plano, co-existem. A pessoa foi 

substituída por uma vida impessoal, ainda que singular: um acontecimento puro, dos 

acidentes da vida interior e exterior, da subjectividade quer da objectividade. Explode a 

estrutura de outrem e explode então Robinson, quer dizer, explode o fora e o dentro, e 

deixam de se distinguir. Neste novo Robinson, homem sem nome, mas que não se confunde 

com nenhum outro, já não há qualquer intenção fenomenológica de constituição de um 
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mundo a partir de uma consciência. Não se trata aqui de uma adequação entre consciência 

e mundo e toda a suposta homogeneidade de uma consciência transcendental desabou. O 

que há é uma nova experiência entre os indivíduos que se constituem na vizinhança daquilo 

que eles envolvem, entrando-se num terreno de indeterminação. O sentido não é de todo 

substituído por um não sentido, mas é pensado de maneira completamente diferente: como 

imerso num sistema infinito de singularidades convergentes, em vez de organizado por uma 

unidade sintética previamente dada por uma razão e lógica intencional. O sentido passa a 

ser pensado como “problemático” – sendo o campo de problemas um acontecimento que 

escapa a todas as respostas e em que nenhuma direcção é predeterminada. Mas será que 

depois da dissolução do sujeito da tradição de Descartes, Husserl e Kant, da dissolução 

também da linguagem que permitia conviver com aquilo que não fazia sentido, o que se 

segue é novamente o abismo do caos? A resposta será negativa: não é o caos, mas o 

Caosmos. A imanência, o plano que insiste e se mantém, sem perder o contacto com o caos, 

mas o caos deixa de ser abissal e passa a estar como que espraiado no plano que sobre ele 

se estendeu. A imanência é como que essa consistência, essa frágil e poderosíssima 

dinâmica de forças que mantêm uma constante troca entre a superfície e a profundidade, 

fazendo com que o pensamento constantemente se renove, tal como durante a tempestade, 

em que sentimos o emergir da profundidade e a mistura dos elementos, a terra revolve-se e 

as camadas profundas sobem, as árvores, frutos, folhas, tudo remexido, partido, para voltar 

à terra. Esta ascensão à superfície da ilha é a mesma que a ascensão à superfície de Alice, 

a sua grande aventura99 em Alice Do outro lado do espelho (cujo título original era As 

aventuras subterrâneas de Alice), a dissolução da falsa profundidade e a descoberta de que 

tudo se passa na fronteira.  

A grande aventura de Robinson é a descoberta do Outro, a descoberta de que a perda 

de Outrem, em vez de desorganizar o mundo e de o tornar inabitável, o abre a uma 

possibilidade de salvação, constituindo-se também ela enquanto espaço intermédio entre 

um interior e um fora absoluto. Aquilo que Outrem escondia emerge, vem à superfície: uma 

imagem desconhecida das coisas começa a separar-se, uma espécie de duplo aéreo ou 

vaporoso da terra. Essa imagem que não se refere a nada, o duplo, o dissemelhante: o Outro. 

A verdadeira reestruturação, a verdadeira criação, acontece com Sexta-feira. Sexta-feira é 

um índio que Robinson salva por acaso da condenação pelos seus congéneres. Quando 

Robinson o encontra, a estrutura Outrem já tinha desaparecido e Sexta-feira, em vez de 

                                         
99 Deleuze, Logique du sens. 
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exprimir um mundo possível, exprime um duplo irredutível, único e verdadeiro que, ora 

funciona como um objecto insólito, ora como um estranho cúmplice, ora como escravo, ora 

como detentor de um segredo novo que ameaça a ordem da ilha, um misterioso fantasma 

sem rosto ou mutante. Ele está como que para lá ou para cá de si mesmo. Não se trata de 

Outrem, mas do Outro. Não é uma representação, feita por semelhança, não é uma 

possibilidade que ainda não sou, é um duplo: esse “revelador dos elementos puros, aquele 

que dissolve os objectos, os corpos e a terra”. O Outro, enquanto duplo, existe na relação 

necessária e elementar cúmplice-duplo ou cúmplice-elemento. Já não há possível, esgotou-

se o possível. O duplo da ilha é o outro lado da ilha, o seu Fora, um pensamento-ilha, um 

pensamento sem imagem ou então uma pura imagem, no sentido que Bergson lhe dá, que 

já veremos qual é, que não se assemelha a nada, e que é a condição necessária para uma 

nova imagem de pensamento, no sentido que lhe deu Gilles Deleuze. O que acontece no 

romance de Tournier é que, ao mesmo tempo que é Robinson que se transforma, e que da 

segunda fase na ilha Speranza e da teoria da percepção a ela associada, se passa à terceira 

fase, gloriosa, da ilha, também a teoria da percepção se transforma numa teoria da imagem 

elementar ou dissemelhante. Mutação romanesca e mutação conceptual vão a par, 

partilham o mesmo movimento do caosmos oceânico e envolvem-se naturalmente.  

Podemos dizer que a ilha se tornou planetária100, uma ideia de Deleuze inspirada 

em Axelos Kostas101. O planetário não é o global, mas o itinerante e o errante, dizendo 

respeito a um movimento rotativo cujo trajecto ultrapassa as organizações e fixações de um 

sujeito por relação a um objecto. O planetário reata com um destino que seria preciso ler 

nos astros e nos planetas, reata com o fora irredutível à unidade, reencontrando as forças 

oceânicas. Planetário é a terra voltar a ser plana, no sentido em que as dimensões 

anteriormente preenchidas pelos mundos possíveis foram achatadas numa só, restituindo 

as forças elementares a elas mesmas numa constelação bruta de todas as suas dimensões e 

libertando o impensado do pensamento. A ilha ser planetária – Robinson ser planetário – 

significa ter criado e estruturado um plano que diz respeito ao jogo das forças elementares 

em causa no trabalho, na luta, na linguagem e no pensamento, no amor e na morte – refere-

se a essa dimensão elementar da vida que constitui a potência dos mitos, da poesia e da 

arte, da filosofia, mas também da ciência.  

                                         
100 Deleuze, L’île déserte. Textes et entretiens 1953-1974, 217–225. 
101 Kostas Alexos, Vers la pensée planétaire (Paris: Minuit, 1964). 
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6. Da percepção à imagem-movimento em Deleuze-Bergson  

O conceito de imagem-movimento é um conceito criado por Deleuze, em grande 

medida inspirado no pensamento de Henri Bergson. Ele apresenta três modalidades – a 

imagem-percepção, a imagem-acção e a imagem-afecção. A imagem afecção é uma 

suspensão – exactamente da mesma maneira que a frase de Bartleby o era -  é o primeiro 

vislumbre, como veremos, da imagem-tempo, outro conceito a que chegaremos. Vejamos, 

antes de mais, como se define a imagem-movimento, baseando-nos em dois textos: “A 

imagem movimento e as suas três variedades. Segundo comentário de Bergson”102 e o 

primeiro capítulo de Matéria e memória103. 

Da crise da psicologia clássica e da noção de percepção a ela associada, no final do 

século XIX e início do século XX, ao mesmo tempo que surge a imagem cinematográfica, 

um novo conceito de imagem começa a desenhar-se. Duas filosofias serão determinantes 

para esta revolução do conceito da imagem, a fenomenologia de Husserl e o vitalismo de 

Bergson. A posição da psicologia clássica consistia em pôr as imagens na consciência e os 

movimentos no corpo. A contemporaneidade entre a crise do conceito de imagem e o 

surgimento do cinema não será casual, talvez até o cinema se tenha constituído como uma 

perturbação que torna efectivamente impossível continuar a distinguir a imagem-

consciência do movimento-corpo. Deleuze apresenta-nos esta questão no primeiro volume 

da sua obra sobre cinema, num capítulo em que definirá, a partir de Bergson, sobretudo a 

partir de Matière et mémoire, o seu conceito de imagem-movimento e os três tipos de 

imagem-movimento no cinema104. Aquilo que a filosofia de Husserl e a filosofia de 

Bergson apresentam em comum é uma alternativa à dicotomia entre a imagem e o 

movimento, que é levada a cabo de modos muito diferentes nos dois pensamentos. Deleuze 

coloca as coisas nestes termos: “cada um lançava o seu grito de guerra: “toda a consciência 

é consciência de qualquer coisa” (Husserl), ou, mais ainda, “toda a consciência é qualquer 

coisa” (Bergson)”105. Em Husserl, a consciência é sempre, necessária e intencionalmente, 

uma consciência de qualquer coisa. Não há pensamento ou consciência pura ou vazia, ela 

contem sempre já os objectos, é sempre um visado intencional de qualquer coisa. Com 

                                         
102 Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement (Paris: Editions de Minuit, 1983), 83. 
103 Bergson, Matière et mémoire. 
104 Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement, 83. 
105 Ibid., 84. 
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Husserl, apesar de se ultrapassar o Ego Cogitum puro de Descartes, em direcção a um 

cogitatum, o objecto visado permanece distinto da consciência que o visa. A teoria da 

percepção fenomenológica conserva posições a que poderíamos chamar de pré-

cinematográficas, enquanto Bergson, apesar da sua condenação geral ao mecanismo 

cinematográfico do pensamento, em A Evolução criadora (1911), tinha, de facto, em 

Matéria e memória (1896), desenvolvido uma filosofia em que a percepção se aproximava 

de uma concepção cinematográfica:  

Tudo se passará então, para nós, como se refletíssemos nas superfícies a luz que emana delas, luz 

que, propagando-se sempre, jamais teria sido revelada. As imagens que nos cercam parecerão voltar-

se em direção ao nosso corpo, mas desta vez iluminada a face que lhe interessa; elas destacarão da 

sua substância o que tivermos retido da sua passagem, o que somos capazes de influenciar106. 

O modo como produzimos uma representação, a partir das imagens, passa por um 

jogo de reflexos, em que a luz emana das próprias coisas, sendo a nossa percepção uma 

espécie de ecrã que as reflecte. Esta visão, aparentemente tão próxima do cinema, parece 

ser contrariada quinze anos depois, vendo no cinema um falso aliado, no sentido em que o 

seu mecanismo reproduziria o mecanismo do nosso pensamento e da percepção natural. Ao 

contrário da fenomenologia, que toma a percepção natural como modelo do real, o real, 

para Bergson, é aquilo a que ele chama o devir, de que a nossa percepção extrai uma 

representação: “o devir é infinitamente variado (...) O artifício da nossa percepção, como o 

da nossa inteligência e da nossa linguagem, consiste em extrair desses devires muito 

variados, uma representação única do devir em geral”107. A este devir, fluxo do real, 

Bergson chama imagem ou sistema de imagens. Trata-se de um primeiro nível de imagens. 

O movimento cinematográfico, ao simular o movimento da percepção natural, não 

equivale, então, ao movimento real das coisas, esse estado em perpétuo fluxo e sem 

qualquer centro de referência, que constitui o devir. A partir dele, produz-se um corte da 

continuidade com vista à extracção de uma representação, e é deste recorte sobre o real que 

se deduz a percepção da consciência. A imagem é “uma certa existência que é mais do que 

aquilo que o idealista chama uma representação, mas menos do que aquilo a que o realista 

chama coisa – uma existência situada a meio caminho entre a “coisa” e a 

“representação”108. Porquê a palavra imagem? Porque é aquilo que aparece. A filosofia 

                                         
106 Bergson, Matière et mémoire, 33–34. 
107 Henri Bergson, L’Évolution créatrice, [1941], Bibliothèque de philosophie contemporaine (Paris: 

Presses Universitaires de France - PUF, 1991), 304. 
108 Bergson, Matière et mémoire, 2. 
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chamou sempre fenómeno “àquilo que aparece”, o fenómeno em Kant, por exemplo. 

Bergson chama imagem a esse fenómeno. Se aquilo que aparece – a imagem – está sempre 

em movimento, então, aquilo que aparece são imagens em movimento, é um permanente 

fluxo de imagens ou são imagens em fluxo e tudo o que existe são imagens em movimento. 

A imagem é aquilo que age e reage – age sobre outras imagens e reage à acção de 

outras imagens – e age e reage sobre todas as suas partes elementares, ou sobre todas as 

suas faces, que são em si mesmas, também imagens em movimento. Ela é, enquanto suporte 

de acção e de reacção, vibração. Bergson nunca diz que a imagem é movimento, mas que 

imagem é o real num fluxo contínuo, e é desta ideia que surge a noção deleuziana de 

imagem-movimento. Não há coisa, nem há consciência. Há imagens. Tudo são imagens, 

aparições, podíamos dizer, que agem e reagem umas sobre as outras. O estatuto da imagem, 

em Bergson, é completamente independente de uma consciência, pois uma imagem existe 

em si, enquanto variação contínua de movimento e não tem necessariamente de ser 

percebida. Quer dizer, há imagens que são percebidas e há outras que não são percebidas. 

Há movimentos que não são percebidos, que não são vistos. Uma molécula é uma imagem 

e é uma imagem justamente porque ela é idêntica aos seus movimentos. O movimento varia 

consoante os estados da molécula, mas ela é sempre este dinamismo de abalos e de 

vibrações submetidos a leis moleculares que definem a relação entre uma acção e uma 

reacção. Por outro lado, a consciência não tem qualquer privilégio sobre a imagem, pelo 

contrário, ela é uma imagem-movimento entre outras.  

A imagem é identificada com o movimento, mas também com a matéria. Temos 

uma tripla identidade: imagem-movimento-matéria. A concepção de Bergson da matéria é, 

como ele mesmo diz, uma concepção mais próxima do senso comum, que considera que a 

matéria existe independentemente da percepção que temos dela. Bergson chama imagem a 

essa matéria que já está aí, presente, apesar de não a percebermos exactamente como ela é.  

A matéria é aquilo que, não tendo virtualidade, não tem nada escondido. O plano 

infinito de todas as imagens constitui uma espécie de plano de imanência. Neste plano, a 

imagem existe em si e o em si da imagem é a matéria. Não algo que estivesse escondido 

por trás da imagem, mas, ao contrário, a identidade absoluta entre a imagem e o 

movimento109.  

Aquilo que conseguimos ver, a nossa percepção das coisas, é sempre um recorte ou 

                                         
109 Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement, 87. 
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um enquadramento das coisas, das imagens ou da matéria. “A coisa e a percepção da coisa 

são uma só e a mesma coisa, uma só e a mesma imagem, mas relacionada a um ou a outro 

sistema de referência”110. Por um lado, a coisa, a imagem em si, enquanto se relaciona com 

todas as outras imagens de que sofre a acção, reagindo imediatamente. Por outro lado, a 

percepção da coisa, ou seja, a mesma imagem relacionada com uma outra imagem especial 

ou viva que a enquadra, retendo dela apenas uma acção parcial e reagindo não 

imediatamente, mas mediatamente. O enquadramento, tal como Deleuze o define, parte da 

ideia de recorte de Bergson. Não podemos sentir as moléculas de um copo, elas estão lá, 

mas só podemos perceber o copo a partir do recorte que fazemos desse primeiro nível de 

imagem-copo. Todos os seres vivos  desde a bactéria mais minúscula, a monera, aos seres 

mais complexos  fazem o seu recorte, a sua percepção. Não é um privilégio humano. Todos 

eles agem e reagem activamente aos estímulos, constituindo, “no universo, centros e 

indeterminação”. O grau de indeterminação de um ser vivo mede-se pelo número e pela 

elevação das suas funções, ou seja, pelo grau de complexidade de cada ser vivo. Do mais 

simples ao mais complexo, se compararmos a actividade reflexa do sistema medular com 

a actividade cerebral, verificamos que a diferença entre os dois é sobretudo de 

complexidade e não de natureza: a percepção da monera, por exemplo, imita-se a uma 

reacção mecânica física à acção sofrida (é o que ela pode, a sua potência, para nos 

exprimirmos como Espinosa). O mesmo não se passa entre os vertebrados superiores, em 

que “se torna sem dúvida radical a distinção entre o automatismo puro, sediado sobretudo 

na medula, e a actividade voluntária, que exige a intervenção do cérebro”111.  

A distinção entre automatismo puro e actividade voluntária será determinante, no 

pensamento bergsoniano da percepção enquanto selecção de imagens: quanto maior for a 

suspensão ou a amplificação do intervalo entre o estímulo recebido e a acção, maior será o 

desenvolvimento do centro de indeterminação, maior a actividade voluntária. E o que 

distingue, sobretudo, o cérebro dos outros organismos sem cérebro é o facto deste poder 

                                         
110 Ibid., 88. 
111 Bergson descreve, passo a passo, o progresso da percepção externa, desde a monera, até aos 

vertebrados superiores: “Verificamos que no estado de simples massa protoplásmica a matéria viva já é 
irritável e contrátil, que ela sofre a influência dos estímulos exteriores, que ela responde a estes através de 
reações mecânicas, físicas e químicas. À medida que avançamos na série dos organismos, vemos o trabalho 
fisiológico dividir-se. Aparecem células nervosas, diversificam-se, tendem a agrupar-se em sistema. Ao 
mesmo tempo, o animal reage por movimentos mais variados à excitação exterior. Mas, ainda que o estímulo 
recebido não se prolongue imediatamente em movimento realizado, parece simplesmente aguardar a ocasião 
para o fazer, e a mesma impressão que transmite ao organismo as modificações ambientais, determina ou 
prepara a sua adaptação a elas. Entre os vertebrados superiores, torna-se sem dúvida radical a distinção entre 
o automatismo puro, sediado sobretudo na medula, e a atividade voluntária, que exige a intervenção do 
cérebro. Bergson, Matière et mémoire, 24–25. 
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não ficar no automatismo puro, dilatando a zona de indeterminação – o intervalo – entre 

uma acção e uma reacção e suspendendo-se desta forma a acção. Suspender a acção não 

significa, em Bergson, perder de vista a acção, mas um espaçamento produzido pela 

amplificação do centro de indeterminação que permitirá que o leque de reacções possíveis 

se torne muito mais vasto.  

É a partir da distinção entre automatismo puro e actividade voluntária, a nível da 

percepção (como selecção das imagens)112 que Bergson passará, no plano da memória 

(como reconhecimento das imagens)113, à distinção entre reconhecimento automático ou 

habitual e reconhecimento atento, que corresponde à distinção entre memória voluntária e 

memória involuntária114. 

Voltemos ao fluxo das imagens, que não pode ser representado. O recorte nesse 

fluxo, a representação, visa sempre, segundo Bergson, a acção e toda a sua filosofia se 

desenvolve no sentido da suspensão desta acção, com vista a uma outra relação – não 

automática – com as coisas. Os quatro maiores conceitos da filosofia de Bergson – duração, 

memória, impulso vital e intuição – são como que atravessados pelo conceito chave de 

intuição, que se constitui como a actividade de pôr e constituir os problemas e o método 

para eliminar falsos problemas. A grande característica da intuição é apresentar-nos as 

coisas directamente, em vez de serem inferidas de outra coisa. Esta relação da intuição com 

as coisas é, para Bergson, a marca da filosofia, ou seja, aquilo que a distingue das ciências 

por exemplo. “A filosofia pretende instaurar uma outra relação com as coisas e portanto 

um outro conhecimento”115 que a ciência precisamente nos oculta. Ora, o conhecimento 

intuitivo só pode desenvolver-se mediante um desprendimento do nível das imagens de 

segundo nível ou das representações, que cria uma concepção automática do tempo e das 

coisas, ou seja, mediante uma suspensão daquilo a que Bergson chama o mecanismo 

sensório-motor. 

Se as imagens agem e reagem umas por relação às outras e internamente, sobre 

todas as suas partes elementares, elas não o fazem então da mesma maneira, uma suspensão 

deste mecanismo sensório-motor significa que face à acção sofrida, não se reage 

imediatamente, mas prolonga-se o intervalo entre a acção e a reacção. Aquilo a que Bergson 

                                         
112 Ibid., cap. I. 
113 Ibid., cap. II. 
114 Ibid., 249–51; cap. II; Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 62 e segs (cap. 2: Du souvenir aux 

rêves). 
115 Deleuze, L’île déserte. Textes et entretiens 1953-1974, 29. 
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chamará conhecimento atento, e que distingue do conhecimento automático, decorre desta 

suspensão, maior ou menor, do mecanismo sensório-motor, o que vai envolver uma 

experiência completamente diferente do tempo. O que é importante perceber é que este 

recorte não acrescenta absolutamente nada à percepção, mas retira, ou seja, trata-se de uma 

representação por defeito. Da imagem presente, mas à qual não consigo aceder 

directamente, eu recorto ou retiro a minha imagem, assim, a imagem enquanto recorte é 

necessariamente uma diminuição do contínuo de imagens presentes.  

O contínuo das imagens em fluxo ou em movimento, a que Deleuze chamou plano 

de imanência, não é perceptível pela percepção comum, mas pode ser tornado sensível, 

através de um alargamento ou de uma amplificação do intervalo que existe entre a acção e 

a reacção. Se eu hesito na resposta, amplifico esse espaçamento, amplifico a zona de 

indeterminação e posso sentir, de alguma maneira, a imagem no seu fluxo contínuo. 

“Bergson não pede mais do que isto: movimentos e intervalos entre movimentos 

que servirão de unidades”116. Se o intervalo entre a acção e a reacção é aquilo que vai definir 

essas imagens entre as outras imagens, de um tipo particular, as imagens ou matérias vivas, 

a definição da operação do enquadramento, no cinema, é inspirada na percepção em 

Bergson, que acabámos de ver e que Deleuze retoma: “Os seres vivos deixam-se atravessar 

por acções exteriores que lhes são indiferentes; as outras, isoladas, tornam-se percepções 

pelo seu próprio isolamento”117. Chama-se percepção, então, à imagem reflectida por uma 

imagem viva (ou imagem especial, como lhe chama também Deleuze), que é, 

indissoluvelmente, um centro de indeterminação ou ecrã negro. Tanto as coisas como as 

percepções das coisas são preensões, no sentido em que captam a realidade. No entanto, as 

coisas são preensões totais objectivas, enquanto as percepções das coisas são preensões 

parciais e subjectivas.  

Deleuze, ao contrário de Bergson, vê no cinema uma grande vantagem. Como ele 

não tem centro determinado de horizonte, os cortes que ele opera não o impedem de voltar 

pelo caminho que a percepção natural desce.” ou seja, o cinema, “em vez de ir do estado 

de coisas acentrado à percepção centrada, pode subir para o estado de coisas acentrado, 

aproximando-se dele”118. É por isso que o cinema não tem por referência a percepção 

natural subjectiva, mas tende  naturalmente a aproximar-se desse “primeiro regime da 
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imagem-movimento, a variação universal, a percepção total, objectiva e difusa”119.  

Segundo Deleuze, há três modalidades da imagem-movimento. Já vimos que as 

percepções das coisas, enquanto percepções subjectivas, relacionadas a um centro de 

indeterminação, se distinguem da percepções totais objectivas, por eliminação ou 

subtracção, sendo sempre uma diminuição das próprias coisas. Mas nem todas as operações 

consistem numa subtracção ou diminuição: “quando o universo das imagens-movimento 

se relaciona com uma dessas imagens especiais que forma um centro em si, o universo 

curva-se e organiza-se, envolvendo-o. Continua-se a ir do mundo para o centro, mas o 

mundo adquiriu uma curvatura, tornou-se periferia, forma um horizonte”120. Este colocar o 

mundo em círculo, à volta do centro de indeterminação constitui a imagem-percepção, mas 

entra já na imagem acção. O próprio intervalo entre a acção e a reacção é constituído pelo 

lado da percepção enquanto centro de indeterminação e pela reacção retardada do centro 

de indeterminação que constituirá a acção. A imagem acção é inseparável da imagem-

percepção. Pela curvatura, do centro de indeterminação as coisas percebidas 

disponibilizam-me a sua face utilizável, aquela sob a qual posso agir e, entretanto, a minha 

acção retardada, tornada agora acção, aprende a utilizá-las. A percepção é sempre já 

constituída, como já tínhamos visto, em direcção a uma acção e passa-se insensivelmente 

de uma à outra. Acção e percepção são então os limites do intervalo. Mas o próprio 

intervalo, o entre os dois termos, é ocupado pela afecção. Na verdade, a afecção é aquilo 

que, no centro de indeterminação, surge entre uma percepção de alguma maneira 

perturbadora e uma acção hesitante, amplificando o intervalo e suspendendo a possibilidade 

de reacção. A afecção constitui-se como uma coincidência entre o sujeito e o objecto, quer 

dizer, como uma forma do sujeito (entro de indeterminação) se perceber a si mesmo ou 

experimentar-se como que do interior. 

Antes de passarmos ao Film de Beckett, e ao seu exercício que problematiza estas 

três modalidades da imagem, no processo de esgotamento do possível, importa 

compreender um pouco melhor como é que o cinema se relaciona, segundo Deleuze, com 

o movimento puro, com a imanência, ou com o fora. 

Enquadrar, cortar, recortar, é uma operação feita sempre por referência a um todo. 

No cinema, o enquadramento, tal como Deleuze o define é a determinação de um sistema 
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fechado ou relativamente fechado, que abarca tudo aquilo que se apresenta na imagem – 

cenários, personagens, objectos. Enquadrar é sempre limitar um conjunto, compondo um 

espaço como um receptáculo dinâmico, em que se envolvem outros conjuntos ou 

subconjuntos: cenas, imagens, personagens, objectos. A operação de enquadrar tem a ver 

com esta dinâmica que organiza as passagens entre os conjuntos. Por outro lado, o 

enquadramento envolve um fora de campo. Ou seja, aquilo que vemos no quadro envolve 

necessariamente um fora do quadro que não se vê: “a tela (observou Bazin) não é um 

enquadramento mas um esconderijo; a personagem que sai dela continua a viver: um 

“campo cego” duplica incessantemente a visão parcial”121. Um esconderijo que se dobra 

ou duplica, reenvia para um fora que não é um simples fora do espaço do quadro, mas esse 

real a partir do qual se recorta o quadro. É pelo corte móvel que o quadro realiza, que os 

seus diversos conjuntos se comunicam com um conjunto maior e mais vasto – o fora de 

campo. O que não vemos e não ouvimos está, no entanto, presente – isto é o fora de campo. 

Ele pode ser um esconderijo ou um quadro, consoante o quadro opera como um esconderijo 

móvel a partir do qual todo o conjunto se prolonga, num conjunto mais vasto com o qual 

comunica, como é o caso do enquadramento no cinema de Hitchcock, ou pode ser um 

quadro, à maneira de uma pintura, que opera um “fechamento de todas as componentes”. 

Mais aberto ou mais fechado, apenas aparentemente o quadro suprime o fora de campo. 

Todo o enquadramento determina um fora-de-campo, é ao mesmo tempo comunicante: “há 

sempre um fio que liga o copo de água com açúcar ao sistema solar e qualquer sistema a 

um sistema mais vasto122. Tal como o copo de água com açúcar se liga a um movimento 

mais vasto, ao Todo, também o quadro e a operação do enquadramento se liga a um campo 

mais vasto: fora de campo, conjunto de todos os conjuntos e que “forma uma continuidade 

homogénea, um universo ou um plano de matéria propriamente ilimitado”123. O fora-de-

campo não é um “todo”, mas é esse plano onde os vários conjuntos cada vez maiores têm 

necessariamente uma relação indirecta com o todo. Deleuze não abdica da noção de todo 

para definir o fora de campo não porque a noção de todo não faça sentido, mas por ser uma 

noção que não é um conjunto e que não comporta partes. O todo é, antes, aquilo que impede 

que cada conjunto, por maior que seja, se feche sobre si mesmo e o force a prolongar-se 

sobre um conjunto maior. O todo é como que o fio que atravessa os vários conjuntos, 
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possibilitando que cada um deles comunique com um outro, até ao infinito. O todo é o 

aberto. Não se trata de distinguir um espaço concreto e um espaço imaginário do fora de 

campo, como faz Noël Burch124, tornando-se o imaginário concreto, a partir do momento 

em que passa a ser enquadrado num campo. O fora-de-campo apresenta dois aspectos que 

diferem de natureza: por um lado, ele é relativo, no sentido em que um sistema fechado 

reenvia, no espaço, a um conjunto que não vemos e que pode, por sua vez, ser visto, ainda 

que suscitando um novo conjunto não visto, e isto até ao infinito. E um aspecto absoluto, 

pelo qual o conjunto fechado se abre a uma duração imanente ao todo do universo, que já 

não é um conjunto, nem é da ordem do visível. O aspecto relativo do fora-de-campo diz 

respeito àquilo que existe à volta, ao lado, noutro lugar. O aspecto absoluto do fora de 

campo é testemunha de uma presença inquietante, de um alhures fora do espaço e do tempo, 

que não podemos propriamente dizer que exista, mas antes que “insiste” ou “subsiste”125. 

Não há, como nos diz Pascal Bonitzer, numa objecção a Burch, um devir campo do fora-

de-campo que é sempre algo da esfera do imaginário, mesmo se for actualizado por um 

raccord. Há sempre qualquer coisa que permanece fora-de-campo. Para Bonitzer é a 

própria câmara que permanece fora de campo, mas segundo Deleuze o fora-de-campo 

contém, em si mesmo, esse dualismo interno, o aspecto relativo e o aspecto absoluto, que 

não se podem reverter na câmara.  

Um filme de Dreyer – pensemos especificamente em A Paixão de Joana d’Arc 

(1928) – tem esta característica de, ao mesmo tempo que fecha extremamente o campo do 

espaço na imagem, reduzindo-a mesmo até às duas dimensões, parecer abri-la ou introduzir 

nela uma dimensão trans-espacial, espiritual. “Quanto mais a imagem se fecha 

espacialmente, mais ela se torna apta a abrir-se sobre uma quarta dimensão que é o tempo, 

e sobre uma quinta que é o espírito”126 Dreyer cria um espaço, excêntrico, como lhe chama 

Bordwell127, um espaço afectivo, acrescentamos nós, construído a partir de um processo de 

abstracção que intensifica a tensão entre o fechamento do campo e a abertura, a partir dos 

grandes planos e dos close-ups. A composição do espaço apaga todas as coordenadas 

espaciais no sentido clássico do termo, criar um espaço inconsistente, cheio de falsas 

perspectivas e falsos racords, onde a distinção entre o fundo e a forma se esbate, onde os 

pontos de referência desaparecem com os enquadramentos enviesados, fragmentados, para 
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se abrirem a uma certa luz e à pura dinâmica expressiva entre rostos, caretas, corpos e 

posturas dos sucessivos close-ups. Cada realizador gere a tensão entre o campo e o fora-

de-campo à sua maneira, mas passa sempre por um processo de determinação do quadro, 

do plano e da découpage. Se o enquadramento é a arte de escolher as várias partes que 

entram num conjunto (personagens, coisas, etc.) e se este sistema é um sistema fechado – 

artificialmente fechado – o sistema fechado determinado pelo quadro será considerado 

pelos dados que ele comunica aos espectadores. O plano, por sua vez, definido enquanto 

determinação do movimento no sistema fechado128, é o intermediário entre o 

enquadramento dos conjuntos e da montagem do todo. Enquanto o quadro recorta o todo e 

opera mudanças de um conjunto num espaço, o plano opera mudanças ao nível do tempo. 

Para Deleuze o plano cinematográfico129 acede ao movimento puro de Bergson, ele é um 

corte móvel na duração e não imóvel, como formulara Bergson. Ele pode efectivamente 

exprimir o próprio tempo e apesar desta expressão ser de algum modo operada por uma 

consciência, pois o plano age como tal, se se fala de consciência nunca é da nossa, da do 

espectador, nem da de uma personagem, mas é a consciência da câmara, essa consciência 

não-humana. Como nos diz Bazin, o cinema regista não só o movimento, como a fotografia, 

mas capta a sua duração. O plano é o movimento considerado sob um duplo aspecto: 

translação de partes num conjunto que se estende no espaço e mudança de um todo que se 

transforma na duração”130. O plano é esse movimento que assegura a conversão e a 

circulação do movimento, dividindo e subdividindo os objectos que compõem um conjunto 

e reunindo-os duma mesma duração ou numa duração imanente ao todo do universo. 

Tal como o plano cinematográfico se relaciona sempre com o fora do sistema que 

o circunda, também a obra poética, literária ou musical mantém uma relação vital com essa 

dimensão. Neste sentido, o poema impresso não é nunca indissociável do poema não 

impresso que está escrito no seu verso e a obra literária é um gesto que se prolonga sempre 

na direcção, senão de um fora do texto, no sentido que lhe deu Barthes, pelo menos na 

direcção de um outro texto, um outro texto que será, digamos, o negativo potencial do texto. 

Uma ideia que se pode aproximar a este fora do texto ou outro texto é uma ideia que o 
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músico Glenn Gould exprimiu numa conferência que fez em 1964, sobre a linguagem 

musical131, expressa à volta do seguinte conselho dado aos novos estudantes de música: 

“Vocês não devem nunca deixar de ter noção de que todos os aspectos da aprendizagem 

que adquiriram e irão adquirir, só são possíveis devido à sua relação coma negação”, 

negação que se apresenta precisamente como o fora, enquanto plano de imanência. Glenn 

Gould relaciona a aprendizagem da música e todo o sistema de signos nela envolvida com 

uma potência que possibilita a sua existência, não enquanto princípio transcendente, mas 

princípio inerente e imanente a toda a linguagem. Se nos esquecermos disto, transformamos 

a linguagem, neste caso da música, num sistema fechado e dominado, positivista, científico, 

mas não artístico. Qualquer acto de criação, a poética, num sentido amplo, aponta para o 

facto de haver, ao mesmo tempo que os textos literários, com a sua gramática, ao mesmo 

tempo que a música, com a sua linguagem, ao mesmo tempo que o filme, com as suas 

imagens,  esse outro lado do texto, da partitura ou da imagem, essa vida irredutível a 

qualquer sistema de linguagem, que permite a criação, produzindo um ethos, um modo de 

existência ou de um éthopoiétos, para usar uma expressão de Michel Foucault132, que 

designa qualquer coisa capaz de transformar o modo de ser de um indivíduo e de o fazer 

habitar, é sempre criar e estimular a vida, aí onde ela está presa, compondo, a partir de um 

fluxo que se conecte com outros fluxos, um plano de imanência:  uma superfície de 

agenciamentos que se dobra, prolongando-se no seu verso, a Vida como “caos oceânico” 

virtual. Não há então separação entre arte e vida, mas continuidade. A criação artística é 

sempre a criação de uma possibilidade de vida ou de um modo de existência, mas um modo 

de existência totalmente novo. 

Mas como é que a produção do novo se pode relacionar com a negação, de que nos 

fala Gould? Ainda nessa conferência, Glenn Gould fala-nos de uma sua experiência que 

vale a pena contar brevemente, pois ela é muito elucidativa no que diz respeito à relação 

entre a negação (ou o fora de Deleuze) e o processo criativo. Diz ele que, certo dia, quando 

tinha uns quatorze ou quinze anos, ao ensaiar uma fuga de Mozart, ao piano, de repente, 

um aspirador começou a funcionar mesmo ao lado do piano. O resultado foi que nas 

passagens mais altas, a música de Mozart se envolveu de uma aura de vibração, como o 

efeito que se pode sentir, diz Gould, se cantarmos no duche com as duas orelhas cheias de 

                                         
131 Glenn Gould, «Advice to a graduation - Delivered at the Royal Conservatory of Music, University 

of Toronto», Novembro de 1964, http://www.collectionscanada.gc.ca/glenngould/028010-4020.06-e.html. 
132 Michel Foucault, L’Herméneutique du Sujet - Cours au Collège de France 1981-1982 (Paris: 

Gallimard / Le Seuil, 2001), 277. 



 130 

água e abanarmos a cabeça de um lado para o outro. E nas passagens mais suaves ele não 

conseguia ouvir absolutamente nada do que estava a tocar, sentindo apenas a relação táctil 

com o teclado, ela própria repleta das suas próprias associações acústicas. Apesar de não 

ouvir, conseguia, no entanto, imaginar o que estava a fazer.  

E o mais estranho diz Gould foi que “de repente (a música) soava melhor do que 

sem o som do aspirador e aquelas partes que eu efectivamente não ouvia soavam ainda 

melhor. Bem, durante muitos anos, e ainda hoje, se eu estiver com muita pressa para adquir 

e memorizar uma nova partitura, simulo o efeito do aspirador colocando alguns barulhos 

completamente contrários o mais perto possível do instrumento”133  

Gould conclui desta experiência, da conjugação acidental de Mozart e do aspirador, 

que o ouvido interno da imaginação é muito mais poderoso e estimulante do que qualquer 

observação externa. É uma espécie de ruído produtivo. Jean-Luc Godard, que gosta de usar 

este tipo de técnica, na primeira cena de Vivre sa vie (1962), faz qualquer coisa que 

podemos associar à técnica do aspirador de Gould. Do ponto de vista sonoro, coloca ao 

mesmo nível de intensidade o barulho de fundo do café onde a cena se passa e o diálogo 

entre o casal; do ponto de vista visual, filma com a câmara fixa, as personagens de costas, 

sentadas num balcão de café, fazendo com que o movimento dos empregados que andam 

continuamente de um lado para o outro, esteja em primeiro plano a atrapalhar a nossa 

tentativa de acesso aos rostos dos protagonistas, que se podem vislumbrar num espelho na 

parede do fundo. 

 

7. Esgotar o possível: ‘Film’, de Samuel Beckett 

Film134, de Beckett, toma como ponto de partida a antiga fórmula de Berkeley, Esse 

est percipi – ser é ser percebido. O filme apresenta uma experiência sobre a percepção no 

cinema e sobre o esgotamento do possível, e é a partir dele que Deleuze 135 definirá de 

forma esquemática as três variedades da imagem-movimento. Beckett propõe um exercício 

de apagamento do centro de indeterminação de Bergson ou da consciência das imagens, ou 

seja, procura aceder a esse primeiro regime da imagem, enquanto puro movimento 
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descentrado. A sua proposta, que antecede o argumento de Film, começa então pelas 

seguintes linhas: 

“Esse est percepi. É suprimida toda a percepção estranha, animal, humana, divina, mantendo-se, no 

ser, a auto-percepção. Procura do não ser em fuga pela percepção estranha, emergindo 

inesperadamente na inescapabilidade da autopercepção”136.  

Se Esse est percipi, se ser é ser percebido, trata-se em Film (1965) de escapar ao 

percipi da imagem, e portando às três variedades da imagem-movimento (ou talvez apenas 

a duas, veremos). A questão formulada em Film é: será possível escapar à percepção, à 

felicidade do “percipere e do percipi, se é dito que, enquanto vivermos, pelo menos uma 

percepção subsistirá sempre, a mais temível, a percepção de si por si? Como tornar-se 

imperceptível? Beckett elabora então um sistema de convenções cinematográficas para 

formular este problema. 

Film é uma espécie de filme de perseguição peculiar, que rompe com todas as regras 

do filme de perseguição. O, interpretado por Buster Keaton, é perseguido por alguém ou 

por algo que não nos é dado ver imediatamente. Vejamos os três momentos do filme. “O”, 

parece fugir, com passos rápidos, trémulos e movimentos ansiosos, num eixo horizontal, 

sempre ao longo de uma parede. Há um momento em que vai contra um casal de meia idade 

que o olha com apreensão e espanto. Segue depois por um eixo vertical, umas escadas, mas 

sempre encostado à parede. Quando ouve os passos de uma senhora com um vaso de flores 

que desce a escada, O imediatamente se esconde no vão da escada. 

Segundo Deleuze trata-se aqui de uma imagem-acção ou de uma percepção de 

acção, pois a personagem age. Esta imagem está submetida à seguinte convenção: a câmara 

(OE) só filmará O de costas, de um ângulo que nunca ultrapasse os quarenta e cinco graus. 

Quando a câmara ultrapassa este ângulo a acção sofre um bloqueio, é suspensa, a 

personagem pára, tapa o rosto com a mão. No segundo momento, a personagem entra num 

quarto, e como já não tem a parede para proteger um dos seus lados, a câmara redobra o 

ângulo de imunidade, ou seja, não pode ultrapassar o ângulo de quarenta e cinco graus, de 

cada lado. O percebe o quarto subjectivamente: os quadros, as coisas e os bichos que lá 

estão, enquanto a câmara percebe-os objectivamente O, o quarto, os quadros, as coisas e os 

bichos que lá estão. Trata-se aqui de uma percepção de percepção, ou seja, ou seja, a 

imagem-percepção é considerada sob um duplo sistema de referência. A câmara continua 
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a cumprir a condição de não ultrapassar o ângulo de imunidade, mas O, por sua conta, terá 

de expulsar todos os animais do quarto e tapar os outros (peixes, papagaio), tapar todos os 

quadros, janelas, enfim, tudo o que possa devolver um olhar, servindo de espelho, de tal 

maneira que a percepção subjectiva se vai apagando, restando apenas a percepção objectiva 

OE. 

O senta-se numa cadeira de baloiço, pega numas fotografias que parecem 

fotografias de família, eventualmente de si quando criança, com a sua mãe, e outras em que 

o vemos em adulto, folheia-as e rasga-as. Finalmente O fecha os olhos, e recosta-se na 

cadeira de baloiço, esgotado. Mas o perigo está à espreita. Com a extinção do ponto de 

vista subjectivo, a câmara libertou-se da restrição do ângulo de imunidade. Com precaução 

ela avança pelo domínio dos duzentos e setenta graus restantes, em direcção a O. 

Aproxima-se, mas O ainda contem uma réstia de percepção subjectiva e ela recolhe-se. 

Quando O adormece, ela avança novamente e aproveitando-se do seu torpor, consegue 

finalmente confrontá-lo de frente. Vemos finalmente O, de frente, ele tem uma pala num 

olho – a sua visão é monocular. Finalmente a câmara revela-se e vemos que ela é o duplo 

de O, o mesmo rosto, o mesmo olho tapado. A única diferença entre os dois é a expressão: 

uma expressão angustiada no caso de O e uma expressão atenta no caso de OE. No 

momento em que O vê OE, o seu rosto está como que espantado, mas é uma espécie de 

espanto de vazio. Estamos aqui no domínio da percepção da afecção, a mais assustadora, 

aquela que subsiste quando todas as outras se extinguem: a auto percepção, que subsiste no 

ser a todas as percepções desconhecidas, animais ou humanas.  

À imagem-percepção corresponde um ponto de vista subjectivo, à imagem acção, o 

ponto de vista da câmara, e à imagem-afecção uma espécie de ambivalência ou de intervalo 

entre estes dois pontos de vista: objectivo e subjectivo. Bergson define o afecto como “uma 

tendência motora sobre um nervo sensível” e Deleuze reformula: “uma série de micro-

movimentos sobre uma placa nervosa imobilizada”137.  

A imagem-afecção é aquela que resiste quando os extremos se apagam (percepção 

e acção, sujeito e objecto), que resiste ao apagamento da estrutura do possível, abrindo para 

uma outra dimensão, em que O, tal como Robinson na sua ilha, se confronta com um mundo 

que estava escondido pelo domínio da relação sujeito-objecto. Ela resiste, mas sobretudo 

ela faz emergir outra coisa, é que ela deixa de ser aquilo que relaciona, pela suspensão, uma 
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percepção e uma acção, deixando emergir outra relação, de outra natureza: a do centro de 

indeterminação com o seu Fora, que se exprime no duplo. Ela faz emergir o mundo antes 

do homem ou o mundo bergsoniano das imagens-matéria-movimento, o plano de 

imanência. Film remonta à imagem-movimento mãe, como diz Deleuze. E apesar de 

Deleuze se referir ao cinema experimental como seguindo uma certa tendência importante 

que é a de recriar este plano acentrado das imagens-movimento puras, na verdade é isto 

precisamente que caracterizará o regime da imagem-tempo, de que falaremos mais adiante, 

ainda que não seja para nele se instalar. 

A postura sentada de O, em Film, é a postura sentada, que é uma postura que, 

segundo Agamben138, se constitui como a cifra do esgotamento de toda a acção possível, a 

postura do esgotado que conseguiu desalojar o ser da sua demora na possibilidade.   

O que significa, então, sentar-se? Aqui a linguagem vem de modo providente em socorro ao 

pensamento. Nas línguas indo-europeias o estar sentado é associado à ideia de inoperosidade, de 

suspensão de toda atividade. Do latim sedeo derivam assim desidia e desidiosus, que significam a 

inércia, o estar sentado sem fazer nada, e sedare, que significa fazer cessar, pôr fim a uma ocupação 

ou a um movimento139. 

O estudo é uma figura do esgotado. O estudo já esgotou o possível, pois é em si 

mesmo interminável e inesgotável. Como o estudante, em Kafka ou em Melville, sempre 

sentado numa mesa, com a cabeça entre as mãos. “Quem estuda não pretende concluir nada. 

Como o talmudista (talmud significa “estudo”) comenta e retoma as prescrições da Tora 

até as tornar inaplicáveis, também o estudioso retoma e esmiúça as suas possibilidades de 

pesquisa uma atrás da outra infinitamente.  

Deleuze fala do mundo de Beckett e das suas personagens como um mundo em que 

se dá um esgotamento do possível, mas o esgotamento não é um simples cansaço. A questão 

do texto de Deleuze é: como se esgota uma possibilidade, o que é uma possibilidade 

esgotada? Pensar uma possibilidade esgotada não remete para uma possibilidade que tenha 

sido inteiramente realizada, em acto, e da qual já não reste nada. Esta é a condição do 

cansado, aquele que se abandona estirado na sua prostração140. A possibilidade esgotada 

não precede o acto para se esgotar, ela supera o acto e dura para lá do acto.  No cansaço 

ainda existe possível, mesmo se se estiver tão cansado que não se consiga realizar mais 
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nada. Mas o esgotado não tem possibilidades. Se esgotar o possível é, por um lado, desfazer 

a imagem, enquanto construção de um modelo de percepção assente na estrutura do 

possível, será também, como diz Beckett a dada altura, fazer a imagem. Encontramos neste 

texto de Deleuze sobre Beckett, a duplicidade da imagem ou essas duas acepções da 

imagem no sentido de Bergson: a imagem que se desfaz é a imagem enquanto 

representação, a imagem que se faz é essa emergência, que força o impensado. 

As imagens de que nos fala o texto emergem segundo um kairos ou um momento 

oportuno, “no momento em que elas rompem o processo”. Que processo? Diz-nos Deleuze 

que ela, a imagem, capta todo o possível para o fazer saltar e que quando dizemos: “fiz a 

imagem”141 quer dizer que desta vez acabou, que já não há possível. Dizer que já não há 

possível significa aqui dizer que a imagem se descolou do seu objecto, para ser ela mesma 

um processo, ou seja, um acontecimento como possível, que não tem de se realizar num 

corpo nem num objecto. Um sorriso sem boca assustador, em Beckett, um sorriso sem gato, 

em Lewis Carrol. “É precisamente isto a imagem: não uma representação de um objecto, 

mas um movimento no mundo do espírito. A imagem é a vida espiritual, a vida lá em cima 

de Molloy”142. Não é fácil fazer uma imagem. É um duro processo de hesitação, “quando 

pensava nela..., Não Não, não é isto...”, de queda, pois ela só se pode descrever a cair, de 

obscura tensão espiritual, trespassada por uma intenção segunda ou terceira como diziam 

os autores da idade média, trespassada por uma evocação silenciosa e ambígua, que é ao 

mesmo tempo uma invocação e mesmo uma convocação e uma revogação, ao erguer as 

coisas ou as pessoas ao estado de indefinido: uma mulher 143.  

 

 

8. Potências do falso 

A potência do falso é uma potência literal. No sentido comum, dizemos que algo é 

literal quando queremos referir-nos ao sentido próprio de uma palavra ou de uma expressão, 

sem remeter para um sentido que lhe seja exterior, como um sentido figurado ou 

metafórico, por exemplo. Deleuze desenvolve um conceito de literal que se afasta desta 

concepção comum, que tem em vista pôr em causa a distinção comum entre o sentido 

                                         
141 Beckett (The Image, 1958), apud Gilles Deleuze, «L’Épuisé», em Quad et autres pièces pour la 

télévision, por Samuel Beckett (Paris: Les Éditions de Minuit, 1992), 94. 
142 Ibid. 
143 Ibid., 97. 
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próprio e o sentido figurado. Quando Jean-Luc Godard, respondendo a uma questão que 

lhe colocam sobre o uso excessivo do sangue em Weekend (1967), diz que não é sangue, é 

vermelho144, ele está a apelar para o conceito de literal, mas não é simplesmente no sentido 

em que pretende dizer que não é uma metáfora. O vermelho, enquanto dado material não 

se restringe, por sua vez a um sentido próprio, mas a uma qualidade expressiva potencial. 

O literal não é então o próprio, diz-nos François Zourabichvili, afirmação que 

arrasta consigo uma crítica da noção de metáfora. 

Existe uma maneira fundamentalista de tomar as metáforas: limitando-nos ao sentido próprio das 

palavras, pretender delimitar rigorosamente o domínio da retórica ou da poesia e aquele do discurso 

verdadeiro (sem se questionar se o discurso verdadeiro da ciência, por sua conta, não estará cheio de 

enunciados metafóricos - “programa genético”, etc. -; sem se questionar também se uma tal 

demarcação é possível)145.  

François Zourabichvili viu no conceito de literalidade146 um conceito chave e 

transversal a toda a filosofia de Gilles Deleuze. Dizer que o literal não é o próprio envolve, 

necessariamente, na perspectiva de Zourabichvili, uma crítica da metáfora. Não se trata, 

em filosofia, de evitar o uso de metáforas ou o seu uso descontrolado, mas de questionar a 

pertinência do conceito de metáfora – será um bom conceito? Quer dizer, qual a sua função?  

A importância de um pensamento literal prende-se com a afirmação da imanência – do 

plano de imanência – afirmado por Deleuze e Guattari, um plano de imanência sobretudo 

espinosiano, mas também jamesiano, como veremos, no qual não existe nenhuma espécie 

de sistema dualista ou de plano transcendental que conceba o “dado puro” como um dado 

originário.147.  

“Todas as imagens são literais e devem ser tomadas literalmente”, diz Deleuze, 

sendo que o conceito de literalidade, apesar de ter ainda qualquer coisa do uso literário e 

comum da noção de literalidade, como aquilo que está no texto e não fora dele, ultrapassa 

                                         
144 Godard e Bergala, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 264. 
145 F. Zourabichvili e A. Sauvagnargues, La littéralité et autres essais sur l’art, Lignes d’art (Paris: 

Presses universitaires de France, 2011), 41. 
146 Zourabichvili desenvolveu o conceito de literalidade em várias obras, nomeadamente: 

Zourabichvili e Sauvagnargues, La littéralité et autres essais sur l’art; François Zourabichvili, «La question 
de la littéralité», em Gilles Deleuze, une vie philosophique, ed. Eric Alliez (Paris: Synthélabo, 1998), 531–
44; Paola Marrati, François Zourabichvili, e Anne Sauvagnargues, La philosophie de Deleuze (Presses 
Universitaires de France - PUF, 2004). 

147 São várias as referências ao conceito de literal/literalidade na obra de Gilles Deleuze, 
relacionando-se, em grande medida, com a distinção fundamental entre os conceitos de possível e de virtual 
e com o conceito de devir. Algumas referências fundamentais: Deleuze, Différence et répétition, 235, 246, 
257; Deleuze e Parnet, Dialogues; Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 245–46, 286–92; Deleuze, Critique et 
Clinique, 89 e segs; Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 32, 78. 
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em muito essa noção. A literalidade tem a ver com as próprias imagens: “quando uma 

imagem é plana, não se deve, nem mentalmente, restituir-lhe uma profundidade que a 

desfigurasse: é isto que é difícil, alcançar as imagens no seu dado imediato”148. E quando 

um cineasta diz: atenção, isto é só cinema, por exemplo, quando Godard afirma, em Vento 

de Leste (1970): “não é uma imagem justa, é apenas uma imagem” (“Ce n'est pas une image 

juste, c'est juste une image”), não se trata tanto de uma questão semântica como de uma 

ética que se deve compreender como um pensamento literal: interrogar a imagem, dar conta 

da imagem, trabalhá-la na superfície (e não profundamente, ou seja, enquanto significado). 

É também esta ideia que Benjamin exprime, no contexto do teatro de Brecht, relativamente 

à necessidade de pôr à prova o que se está a passar à frente dos nossos olhos”. A literalidade, 

enquanto encontro com a imagem que acontece diante dos nossos olhos, então, rompe 

necessariamente com o regime da imagem-acção. Vejamos de que maneira. 

A distinção entre verosímil e verdadeiro, que encontramos na Poética de 

Aristóteles, é uma distinção que, ao mesmo tempo que instaura a autonomia da poesis face 

à história e à sua busca pela verdade, associa o acto poético a uma ética universal e 

necessária. Segundo Aristóteles, o historiador diz “as coisas que sucederam”, enquanto o 

poeta “as que poderiam suceder”149. A distinção entre o real e o possível - o real como 

categoria histórica e o possível como categoria poética – determina a distância radical entre 

o ponto de vista do poeta e o ponto de vista do historiador. A ficção, tal como a concebemos 

ainda hoje maioritariamente, herda de Aristóteles o facto de laborar no âmbito desse vasto 

domínio do possível. Apesar do campo do possível, categoria estética e toda a criação, a 

poética aristotélica define-se como um campo de possibilidades simbólicas que, não tendo 

em vista a verdade, tem a verdade como referente, a partir dos conceitos de verossimilhança 

e necessidade. Neste sentido, o possível apresenta-se como aquilo que pode ser imaginado, 

concebido ou esperado, a partir de um determinado ponto de referência:  uma época 

histórica, uma consciência, enfim, um plano predeterminado a partir de um estado de 

coisas.  

Deleuze e Guattari, desenvolveram uma outra concepção do possível, não como o 

conjunto de alternativas reais ou imaginárias (ou isto, ou aquilo), mas – no presente – 

enquanto emergência dinâmica de novo. Encontramos esta acepção de possível já em 

                                         
148 Deleuze e Parnet, Dialogues, 134 sgs. 
149 Aristóteles, Poética, trad. Eudoro de Sousa (Lisboa: INCM, 1986). 
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Bergson150, que distingue entre o possível enquanto ideal que pré-existe ao real do possível 

concebido no sentido positivo, enquanto potência de criação do novo. O possível, nesta 

acepção positiva, não se constitui de acordo com uma relação de decalque entre uma 

imagem predefinida e um real, mas enquanto experiência propriamente real, que implica 

afirmar a relação radical com aquilo que ainda não pensamos (expressão herdada de 

Heidegger). Trata-se de uma experiência de estranheza, no sentido que vimos em 

Chklovsky, por exemplo. Todo o pensamento político de Deleuze, eminentemente estético, 

reside nesta concepção do possível que envolve, num salto existencial, uma profunda 

transformação do real. Há então uma diferença de estatuto fundamental entre o possível 

que se realiza, a partir de um plano predefinido, e o possível que se cria: “E aqueles que 

pretendem transformar o real à imagem daquilo que já está previamente concebido não têm 

em vista a transformação em si mesma”151.  

Deleuze definiu um regime da imagem cinematográfica a que chamou regime 

cristalino da imagem, no qual a narração é “falsificante” e fabuladora, distinguindo-o do 

regime orgânico da imagem. Sintetizemos os principais aspectos do regime cristalino da 

imagem, no que se refere à sua função narrativa. O regime cristalino da imagem distingue-

se do regime orgânico da imagem em quatro pontos-chave, que dizem respeito, 

respectivamente: em primeiro lugar, às descrições; em segundo lugar, à relação entre o real 

e o imaginário; em terceiro lugar, à narração; e em quarto e último lugar, à noção de 

verdade. Analisemos estes quatro aspectos. 

O primeiro aspecto tem a ver com as descrições. O regime orgânico envolve uma 

descrição, independente do seu objecto, ou seja, o objecto da descrição distingue-se da 

descrição que a câmara faz dele ou da forma como se descreve. 

O regime cristalino, por sua vez, envolve uma descrição que não se distingue de 

qualquer objecto ou que o substitui, “que o cria e apaga ao mesmo tempo, como diz Robbe-

Grillet”152 e no qual as descrições podem contradizer-se, sobrepor-se, deslocar-se, 

modificar as precedentes. Este primeiro aspecto implica uma dissolução da distinção entre 

um sujeito que representa um mundo e mundo representado, pois o que temos é uma 

descrição em que estes termos se misturam ou interpenetram, até dissolverem as suas 

                                         
150 Henri Bergson, «Le possible et le réel (1930)», em La pensée et le mouvant: essais et conférences, 

sem data, 56–65. 
151 Zourabichvilli, «La question de la littéralité». 
152 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 165. 
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fronteiras. O segundo aspecto tem a ver com a relação entre o real e o imaginário e decorre 

do primeiro. No regime orgânico, o real é sempre reconhecível, independentemente das 

interrupções que possa envolver, através de inserções de imagens irreais, de sonho ou 

imaginárias. O estatuto das imagens orgânicas é sempre localizável, ou seja, mesmo se 

transitarmos do real para o imaginário ou para o sonho e depois novamente para o real, 

saberemos sempre dizer que há uma oposição entre dois estatutos de imagens. No regime 

cristalino, os dois estatutos da imagem tornam-se indiscerníveis: o real e o imaginário ou o 

real e o sonho não só deixam de se discernir, mas a necessidade da distinção entre real e 

imaginário não se faz sentir e não pode fazer-se sentir, pois apenas nesse pequeno circuito 

em que o estatuto das imagens e o seu papel se torna indiscernível é que o acontecimento 

da imagem poderá emergir. É a isto que Deleuze chamará uma imagem-cristal, uma 

coalescência e indiscernibilidade de uma imagem virtual e da sua imagem atual, mas 

coalescência e indiscernibilidade de duas imagens distintas – sem identificação entre as 

duas imagens.  

O terceiro aspecto diz respeito à narração. A narração orgânica desenvolve-se a 

partir de “esquemas sensório-motores”, segundo os quais as personagens reagem a 

situações ou agem de forma a apresentar a situação”153. Trata-se sempre de uma acção – ou 

reacção – uma resposta a uma situação determinada, num espaço e num tempo localizáveis, 

definida essencialmente pela tensão de forças opostas e pela resolução dessas oposições 

num sentido único, de acordo com um princípio de economia (o caminho mais simples, a 

palavra mais eficaz, o menor meio para um máximo de efeito, etc.). A personagem da 

narração orgânica reconhece a situação e o espaço em que se encontra, tem um objectivo e 

confronta-se com os obstáculos necessários, no sentido de o alcançar. Na narração 

cristalina, o esquema sensório-motor desaba: as personagens não são capazes de reagir à 

situação154, ou porque não querem ou porque não podem, mas sobretudo, porque lhes é 

mais necessário ver o que há na situação dada do que superá-la. Não se trata, então, aqui, 

de um ver meramente orgânico. Por vezes, apenas a cegueira orgânica permite uma visão, 

como acontece ao Rei Édipo e em geral, na mitologia grega, aos profetas. A visão cristalina 

não é qualquer coisa que possibilita a acção, uma sua condição. A visão ocupa tudo, ocupa 

o lugar da acção, ocupa toda a imagem. Uma visão cristalina é necessariamente uma 

                                         
153 Ibid., 167. 
154 Deleuze desenvolve também esta ideia, da personagem que se torna vidente, na sua conferência 

em Gilles Deleuze, «Qu’est-ce que l’acte de création?», em Deux Régimes de Fous (Textes et Entretiens 
1975-1995), [1987] (Paris: Les Éditions de Minuit, 2003), 291–302. 
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imagem fragmentária e descontínua – a única capaz de se adequar ao possível enquanto 

irrupção do novo – “tudo é possível”, abre-se um campo de criação a partir do qual tudo 

está por fazer. Um espaço fragmentado e desconectado, como o espaço de Pickpocket de 

Bresson, por exemplo, é um espaço onde não há coordenadas espácio-temporais nem 

referências de localização geográfica, porque o espaço em que se está não é orgânico e 

localizável, mas um espaço cristalino e absoluto, em vias de se criar. 

O quarto aspecto tem a ver com a noção de verdade e é um aspecto que decorre de 

todos os outros, se bem que todos estes pontos se entrelacem de forma constitutiva. No 

regime orgânico, reina o primado da verdade, ou seja, parte-se de uma petição de verdade 

de base: a de que existe uma única verdade que nos salva (Deus, as Ideias platónicas, o real 

empírico ou a realidade objectiva...) e que se distingue do nosso conhecimento sobre ela, 

que é apenas uma representação que dela se faz. Deleuze sublinha sobretudo, no paradigma 

orgânico da verdade, o facto de ser uma verdade, uma unidade e uma identidade. O regime 

cristalino da imagem cria um modo de discurso que afecta a distinção entre o real e o 

imaginário, o sonho, o fantasma, ou as memórias, tornando-os indiscerníveis e pondo em 

causa a ficção, tomada como modelo de verdade preestabelecida, ou seja, como possível a 

realizar. A efabulação criadora ou potência do falso não tem a ver, então, com um uma 

potência do imaginário, dos sonhos ou das memórias de infância que se transponha para a 

ficção, para a literatura ou para o cinema. Imaginário é aliás uma noção “pouco 

determinada”, diz-nos Deleuze155. As poucas referências, na sua obra, ao conceito de 

imaginário, produzem um estranhamento que parece propor um aprofundamento do 

problema que não poderá, no entanto, ser levado a cabo neste contexto. Observemos apenas 

que é provavelmente a ausência de determinação do termo imaginário, que permite uma 

bifurcação do seu sentido para duas acepções distintas, que encontramos em momentos 

diferentes da filosofia de Deleuze. Por um lado, em Lógica do Sentido156, bem como em 

Cinema 2157 o imaginário está sob a égide da noção de cristal, definindo-se como “uma 

imagem virtual que se junta ao objecto real e inversamente, para constituir um cristal de 

inconsciente”. Por outro, no artigo sobre o imaginário, Deleuze questiona o uso deste 

termo: “será o imaginário um bom conceito? O imaginário é a imagem cristal. Ela foi 

determinante para o cinema moderno (…). Não creio numa potência do imaginário, no 

                                         
155 Gilles Deleuze, Pourparlers 1972-1990 (Paris: Minuit, 2003), 93–94. 
156 Deleuze, Logique du sens. 
157 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps. 
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sonho, no fantasma, etc”.158. Tal como o termo ‘possível’, o termo ‘imaginário’, não 

chegando nunca a indicar um conceito específico, aponta para esses dois regimes diferentes 

da imagem do cinema – orgânico e cristalino. Mas ultrapassa-os: encontramo-los, por 

exemplo, na distinção do historiador de arte Worringer, entre “o regime orgânico ‘clássico’ 

e o regime inorgânico ou cristalino, não menos vital que o outro, mas de uma potente vida 

não orgânica, bárbara ou gótica”159. São dois estados do estilo e não se pode dizer que algum 

deles seja mais verdadeiro que o outro, sobretudo porque apenas um deles – o regime 

orgânico – assenta num modelo de verdade. 

 

                                         
158 Deleuze, Pourparlers 1972-1990, 94. 
159 Ibid., 95. 
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II. EU, UM NEGRO, DE JEAN ROUCH 

 

1. Eu, é um outro: um novo griot 

A figura do griot1, contador de histórias da África ocidental, é uma figura dupla: 

figura activa tradicional e contemporânea, que encarna o poder da palavra, e construção 

mítica, ancorada na epopeia de Sundiata, mito de fundação da cultura mandinga. Jean 

Rouch foi considerado, pela comunidade songhay, um griot particular, que lhes possibilitou 

um legado especial, cinematográfico, e que agora faz parte da sua tradição. “Eu é um outro” 

(Jê est un autre) é uma afirmação de Rimbaud2 retomada por Deleuze, sobretudo no 

segundo volume sobre cinema, para dar conta deste fenómeno de passagem de que 

falaremos aqui e que ultrapassa a mera distinção identidade / alteridade. 

Eu, um negro3 é um filme de Jean Rouch, com setenta minutos e a cores, filmado 

em 1957 em Abidjan, capital da Costa do Marfim. Jean Rouch, antropólogo e cineasta, 

realizou a maior parte dos seus filmes na África ocidental, filmando os rituais e as formas 

de vida do povo Songhai. Apresenta-nos como seus totems, Robert Flaherty e Dziga 

Vertov, e os seus filmes caracterizam-se por aquilo que ele definiu em A câmara e os 

homens4 como uma antropologia partilhada e uma etno-ficção, em que a câmara se define 

como uma câmara participativa. O cinema de Rouch repensou profundamente tanto a 

prática antropológica, como a cinematográfica, apagando a distinção clássica, nestes dois 

campos, entre o sujeito que estuda ou filma e o objecto estudado ou filmado, entre o ponto 

de vista subjectivo e o ponto de vista objectivo. 

Em 1842 a lagoa de Abidjan foi ocupada pelos franceses e cinquenta e um anos 

mais tarde ela tornou-se uma colónia, que passaria a fazer parte da África Ocidental 

francesa. Os transportes férreos facilitaram muito o transporte de fontes naturais para 

exportação e em 1958, ano em que a Costa do Marfim se tornou uma República, a cidade 

de Abidjan era o rosto de uma nova África, mais moderna e ocidentalizada. Eu, um negro 

                                         
1 Sobre a noção de griot e sobre o «cineasta griot», ver Paul Stoller, The Cinematic Griot: The 

Ethnography of Jean Rouch (University of Chicago Press, 1992). 
2 A expressão “Je est un autre” surge numa carta de Arthur Rimbaud a Paul Demeny datada de 15 

Maio de 1871 e é retomada por Deleuze no capítulo 6, sobre as potências do falso (1985).  
3 Jean Rouch, Moi, un noir [Eu, um negro], [35mm, Cor] ([Cinema: Les Films de la Péiade]; [DVD: 

VideoFilmes, 2006], 1958). 
4 Jean Rouch, «La Caméra et les Hommes», em Jean Rouch, ou, Le ciné-plaisir, ed. René Prédal, 

vol. 81 (Condé-sur-Noireau: Corlet : Télérama, 1996), 42–46. 
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conta a história de um grupo de jovens migrantes nigerianos que vão para Abidjan à procura 

de trabalho e que procuram adaptar-se a esta “nova África”.  O filme começa com as 

seguintes palavras, em off, de Jean Rouch: 

Todos os dias, jovens parecidos com as personagens deste filme, chegam às cidades de África. 

Abandonaram a escola ou os campos da família, para tentar entrar no mundo moderno. Não sabem 

fazer nada e sabem fazer tudo. São uma das novas doenças das cidades africanas, a juventude 

desempregada. Esta juventude, entalada entre a tradição e as máquinas, entre o Islão e o álcool, não 

renunciou às suas crenças, mas adora os ídolos modernos do boxe e do cinema. Durante seis meses, 

acompanhei um grupo de jovens emigrantes nigerianos em Treichville, nos arredores de Abidjan. 

Propus-lhes fazer um filme onde teriam os seus próprios papeis, onde poderiam dizer e fazer tudo. 

Foi assim que improvisámos este filme. Um deles, Eddie Constantine, foi tão fiel à sua personagem, 

Lemmy Caution, agente federal americano, que durante as filmagens foi condenado a três meses de 

prisão. Para o outro, Edward G. Robinson, o filme foi o espelho em que se descobriu a si mesmo: o 

antigo combatente da Indochina, expulso pelo pai, por ter perdido a Guerra. É ele o herói deste filme, 

passo-lhe a palavra5.  

Rouch apresenta-nos a problemática geral do filme: a juventude ‘entalada’ entre a 

tradição e as máquinas, entre o Islão e o álcool, que não renunciou às suas crenças, uma 

cultura ainda muito dominada pela figura do griot e por rituais sagrados, mas que transita 

a passos largos para uma cultura de massa que fornece novas histórias e novos mitos, 

passando dos mitos arcaicos e dos rituais tribais para os filmes de Hollywood e para as 

mitologias das sociedades contemporâneas, adorando agora os ídolos modernos do boxe e 

do cinema. Rouch propõe a este grupo de jovens fazer um filme, apresentando-nos o filme 

como um trabalho colectivo, de improvisação: “foi assim que improvisámos este filme”. 

Cada um dos jovens actores, não profissionais, representará o seu próprio papel, 

escolhendo, para si, uma personagem. Oumarou Ganda, o protagonista deste filme, na 

personagem de Eduard G. Robinson, já tinha participado num pequeno filme de Rouch 

como actor (Zazouman de Treichville, 1957) e será, mais tarde, um dos realizadores 

nigerianos mais importantes. Oumarou Ganda tinha estado na Guerra da Indochina, e o seu 

pai tinha-o expulso de casa por considerá-lo um fracassado, que perdera a guerra. 

A sequência de abertura do filme, enquanto ouvimos estas palavras de Rouch, é 

composta de um conjunto de pelo menos vinte planos gerais, sobre o bairro de Treichville 

– a vida nas ruas, as pessoas a trabalhar, a descansar, o trânsito na cidade, a paisagem desta 

África urbana e ‘moderna’ e de Abidjan, essa “Chicago africana”, como lhe chama E. G. 

                                         
5 Seguimos  a tradução de Cristina Diamantino, para a cópia do filme citada. 
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Robinson. O momento em que Rouch passa a palavra ao herói do filme é o plano que 

antecede o genérico do filme, em que vemos o protagonista, por baixo de uma tabuleta que 

diz: Treichville6. Depois desta primeira introdução em off, Jean Rouch passa a palavra ao 

nosso protagonista.  

Ao mesmo tempo que o genérico vai passando, ouve-se uma outra voz: “Senhoras 

e senhores, apresento-vos Treichville”. É a voz do nosso herói, que é seguida por uma 

canção com uma voz feminina, em língua vernacular. E, depois de um passeio da câmara 

por Abidjan e de mais um comentário de Rouch sobre a vila de Abidjan, a câmara volta ao 

nosso protagonista, que se apresenta: 

Não, eu não me chamo Edward G. Robinson, é uma alcunha que os meus amigos me deram porque 

eu sou parecido com um certo Edward G. Robinson que faz filmes que vemos no cinema. Não digo 

o meu verdadeiro nome porque eu sou estrangeiro aqui em Abidjan. Vim do Níger, a dois 

quilómetros daqui. A minha terra natal é Niamey, capital da colónia do Níger7.  

Ele não diz o seu verdadeiro nome porque é estrangeiro ali em Abidjan. Porque está 

fora da sua terra, está deslocado, está em trânsito. A sua identidade está em trânsito e o seu 

nome também.   

A voz de E. G. Robinson fala-nos, ao longo do filme, deste abismo que o separa, a 

ele e aos outros, pobres, como ele, de outras pessoas, dos ricos, e do desespero que é a 

consciência disto, da vida complicada e triste que é a sua vida: 

Viemos para Abidjan à procura de dinheiro (...) ainda não ganhei nada. Actualmente sou trabalhador 

ao dia e só me canso, ando por aí a penar, se soubesse que ia ser assim não tinha vindo para Abidjan 

(...), como a vida é complicada e triste. Há quem tenha boas casas, coma bem e que more mesmo 

perto de deus, pois moram talvez no 16º andar. Eu... eu moro do outro lado8.  

A câmara mostra-nos Treichville, um bairro moderno, cheio das marcas do domínio 

do ocidente: o salão de beleza Hollywood, o bar À la ville de Paris, a camisaria St. Germain 

des Prés, Pigalle, os letreiros dos nomes das ruas em estilo europeu, cartazes de filmes de 

cowboys a que se junta uma banda sonora a condizer ao passarmos por eles, acidentes de 

automóveis como nas cidades modernas, “há sempre acidentes em Treichville, mas não faz 

mal, somos como os americanos. Para nós, os carros não duram mais de dois meses”.  

O comentário de Rouch volta a aparecer: “Cada dia da semana, é a luta de E. G. 

                                         
6 [00:01:27] 
7 [00:04:10] 
8 [00:05:29] 
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Robinson e dos seus amigos pelo trabalho”9. Cada dia será introduzido pela sua voz, 

estruturando narrativamente o filme, enquanto a voz de E. G. Robinson tornará contrastante 

a diferença entre os dias da semana e o fim-de-semana e o que significa o trabalho e o 

descanso para estes jovens. Mas Rouch não adiciona, com o seu comentário, nenhuma 

informação, para além do que já vimos ou do que já nos foi dito por E. G. Robinson. Ele 

repete, por outras palavras, aquilo que já vimos, dando um tom próprio, emocional àquelas 

imagens, mas nenhuma informação adicional. É um comentário que, até certo ponto, parece 

de alguém que se situa no exterior, como nós, e descreve o que vê. 

 

2. Ficção, efabulação, potência do falso 

Oumarou Ganda é Edward G. Robinson, uma alcunha que ele adopta porque os 

amigos o acham parecido com o actor americano com o mesmo nome. Ele é livre para dizer 

o que lhe passa pela cabeça, face às suas acções, face às imagens. Petit Touré será, por sua 

vez, Eddie Constantine, outro actor de origem americana muito conhecido, naturalizado 

francês, Alassane Maiga é Tarzan, que dispensa apresentações, Gamby é Dorothy Lamour, 

diva americana de filmes americanos de série b. O realizador de cinema – Jean Rouch – vê-

se perante um povo duplamente colonizado por histórias vindas de outros lugares, mas 

também pelos seus próprios mitos, que se tornam entidades impessoais ao serviço do 

colonizador. Rouch não pretende, no entanto, fazer-se etnólogo do povo, nem inventar uma 

ficção que ainda seria uma história privada, pois qualquer ficção pessoal, como qualquer 

mito impessoal, está sempre do lado dos “senhores”, da língua maior, do colonizador. 

Resta-lhe a possibilidade de se dar intercessores – ou seja – de tomar personagens reais e 

não fictícias, colocadas na posição de efabular, criando as suas próprias lendas.   

Se Rouch dá um passo no rumo das personagens, as personagens dão um passo no 

rumo do autor: duplo devir. A efabulação não é um mito pessoal, mas também não é uma 

ficção pessoal: é uma palavra em acto ou um acto de palavra através do qual a personagem 

nunca pára de atravessar a fronteira que separa o assunto privado da política e produz, ela 

mesma, enunciados colectivos. Não se trata então dos mitos de um povo passado, mas da 

efabulação do povo por vir. E é neste acto de efabulação que a palavra será um 

acontecimento vivo. É preciso que o acto de palavra se crie, como uma língua menor numa 

língua dominante, precisamente para exprimir uma impossibilidade de viver sob 

                                         
9 [00:07:57] 
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dominação. É a personagem real que sai do seu estado privado, ao mesmo tempo que o 

autor deixa o seu estado abstracto, para formar, a dois, ou com mais, os enunciados – o 

discurso indirecto livre – sobre o Níger, em Eu, um negro. E tal como num ritual de 

possessão, o transe efectua-se no devir das personagens, que é um duplo devir: as 

personagens reais tornam-se num outro, quando efabulam, mas também o próprio autor se 

faz outro, ao se conferir personagens reais.  

“A ficção é inseparável de uma veneração que a apresenta como verdadeira”, diz 

Rouch, na religião, na sociedade, no cinema, no sistema de imagens. Como o cineasta Pierre 

Perrault, também Rouch compreendeu tão bem as palavras de Nietzsche, “elimina as tuas 

venerações”. Dirigir-se às suas personagens reais, não é apenas eliminar a ficção, mas 

libertá-la do modelo de verdade que a penetra, para encontrar a pura e simples função de 

efabulação que se opõe a este modelo. Se Rouch critica a ficção enquanto modelo de 

verdade preestabelecida, enquanto possível a realizar, é porque ela exprime 

necessariamente as ideias dominantes ou o ponto de vista do colonizador. À ficção, tomada 

nesta acepção, Rouch opõe, não o real, mas a efabulação ou a potência do falso, que é 

função fabuladora de uma cultura menor, colonizada e pobre. “Aquilo que o cinema deve 

alcançar não é a identidade de uma personagem, real ou ficcional, através dos seus aspectos 

objectivos ou subjectivos. É o devir da personagem real, quando ela se põe ela própria a 

‘ficcionar’”10, contribuindo, assim, para a invenção do seu povo. O que é determinante na 

efabulação é a passagem de um antes a um depois da personagem, as suas transformações 

ou transições: o tornar-se um outro para si mesma. Também o cineasta se torna outro, 

quando toma a voz das personagens reais. O cineasta e as personagens, comunicam assim, 

no processo de invenção de um povo e de criação de uma língua estrangeira, numa língua 

dominante, criando uma imagem cristalina ou um modo de discurso que afecta, ao mesmo 

tempo, a ficção e a realidade.  

Não existem, para Rouch, fronteiras entre o filme documental e o filme de ficção: 

“O cinema, a arte do duplo, é sempre a transição do mundo real para o mundo imaginário, 

e a etnografia, a ciência dos sistemas de pensamento dos outros, é um permanente cruzar 

de um universo conceptual para outro; uma ginástica acrobática em que perder o pé é o 

menor dos riscos”11. 

                                         
10 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 196. 
11 Jean Rouch, Cine-Ethnography, ed. Steven Feld, annotated edition (University of Minnesota 

Press, 2003), 185. 
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A linguagem é interrompida, construindo-se uma narrativa baseada no discurso 

indirecto livre, dessa arte das passagens em que a voz é sobretudo um ser intermédio, de 

passagem. Se há discurso directo, focado nas imagens directas, sem nenhuma interferência 

indirecta, descrevendo fielmente o testemunho do passado, exprimindo a memória, há 

também discurso indirecto, em que o narrador toma a voz das personagens, mas para as 

integrar numa reconstrução dos acontecimentos. Sobretudo, o que há é a passagem de um 

ao outro, do directo ao indirecto, que rompe com a linearidade da história, fazendo o tempo 

saltar. A visão desdobra-se e este desdobramento é feito através desse dispositivo a que, na 

literatura, se chamou, discurso indirecto livre, que aproxima num mesmo enunciado, o 

ponto de vista do narrador e o da personagem, tornando-os indiscerníveis. Pasolini chamou 

a este tipo de aproximação entre dois pontos de vista num mesmo enunciado, que 

corresponde a uma superação da diferença entre o ponto de vista objectivo e o ponto de 

vista subjectivo, a subjectiva indirecta livre, transpondo e redefinindo o conceito literário 

de discurso indirecto livre, para o plano da imagem cinematográfica12. 

 “Eu não digo o meu verdadeiro nome” (de Robinson) e “ele não diz o seu 

verdadeiro nome” (de Rouch) tornam-se um só enunciado, duplo por natureza. Se E. G. 

Robinson nunca diz o seu verdadeiro nome, o seu nome aparece no seio de um jogo e este 

jogo é sempre um jogo de espelhos, um fenómeno de duplicação. As duas vozes do filme, 

distintas e irredutíveis uma à outra, constituem-se como um único acto de palavra, numa 

espécie de monólogo partilhado, em que o motor ou desencadeador é um fenómeno de 

estranheza.  

Aquilo a que Rouch chamou um “cinema-verdade” não é um cinema da verdade ou 

uma narrativa da verdade, mas um cinema que destrói qualquer modelo de verdade, um 

discurso sempre duplo, indirecto-livre, um discurso sempre “de duas cabeças” ou de “mil 

cabeças”. A potência do falso tem a ver com este cinema que apresenta uma descrição que 

é sempre dupla, de espelhamento ou dupla-face. 

 

3. Palavra interdita    

Colette Piault, num artigo sobre Jean Rouch13, refere que ao dizer a Jean Rouch que 

                                         
12 Para a noção de «subjectiva indirecta livre» ver Pasolini, «O “cinema de poesia” [Il “cinema di 

poesia”, 1965]». 
13 Colette Piault, «Parole interdite, parole sous contrôle», em Jean Rouch, ou, Le ciné-plaisir, ed. R. 

Prédal, vol. 81, Cinémaction : revue trimestrielle (Condé-sur-Noireau: Corlet, 1996), 148–60 Cineasta 
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escrevia um artigo sobre a palavra nos seus filmes, este lhe respondeu distraidamente: “Ah! 

A palavra interdita!”.  

Todas as sociedades defenderão, mais ou menos vigorosamente, um certo saber que 

lhes é próprio e que um estrangeiro – mesmo que seja um amigo – deve ignorar, sob pena 

de transgredir interditos fundamentais.  

Rouch encontrou frequentemente, nos Songhais e nos Dogons14, essa palavra 

interdita. Mas por outro lado, o cineasta pode dominar a palavra. Se a palavra, num 

documentário, dá sentido às imagens, ela é uma mediadora de saber e é um instrumento de 

poder. A questão do controlo ou da livre expressão desta palavra, sempre foi, para Jean 

Rouch uma preocupação crucial.   

Numa curta metragem de Dominique Dubosc: “Jean Rouch, premier film: 1947-

1991”, Jean Rouch fala dos seus primeiros tempos como cineasta e das imagens do seu 

“primeiro filme” etnográfico, No país dos Magos Negros (Au Pays des Mages Noirs, 1947), 

que revemos na íntegra durante o filme de Dubosc. O primeiro filme de Jean Rouch, não é 

bem, na verdade, o seu primeiro filme. Ele foi terminado pelas Actualidades Francesas, 

montado a partir das imagens por ele filmadas em 1947, que mostram a descida do rio 

Níger, a caça ao hipopótamo dos Songhay e os rituais de possessão ligados ao ritual da caça 

(e mais algumas, extra, de uns crocodilos ferozes). Foi montado numa ordem que não era 

a de Rouch e acompanhado por um comentário racista, como refere Rouch no documentário 

de Dubosc, dito por um repórter desportivo de rádio e por uma música épica a condizer. É 

um filme dos colonizadores e para os colonizadores, que apresenta o etnólogo como um 

herói que secretamente filma um conjunto de seres primitivos em rituais que se querem 

mostrar como extremamente perigosos. Neste filme, o comentário comanda, as imagens 

ilustram.  

É preciso termos em conta que, nesta época, introduzir um comentário num filme 

etnográfico era perfeitamente necessário e evidente e não se tratava de uma escolha, formal, 

comercial ou estilística. Os filmes etnográficos cumpriam uma função:  apresentar uma 

                                         
francesa com um grande trabalho de campo em África. O seu primeiro filme Albertine et Dorcas, foi rodado 
na Costa do Marfim, em 1966, quando trabalhava com Jean Rouch. Desenvolveu depois um projecto na 
Grécia, na zona de Epirus, em  1974, sobre  o problema da do ponto de vista da desertificação das aldeias. . 

14 Jean Rouch filmou os rituais de dois grandes povos, os Songhay e os Dogon. Os Songhai são um 
povo do vale do rio Níger, sobretudo agricultores e artesãos e constituem o maior grupo do Mali e do Níger. 
Os Dogon habitam na zona do Mali e do Burkina Faso, são conhecidos pelos seus saberes astrológicos.  
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cultura estranha a outra (a ocidental, invariavelmente) comunicando-lhe as suas 

características mais importantes, a sua especificidade. Para isso, habitualmente, usava-se 

um método: filmavam-se as acções em directo, depois recolhiam-se informações sobre 

essas acções e finalmente sobrepunha-se às imagens um comentário escrito pelo etnólogo-

realizador e dito por ele ou por vezes até por um actor com melhor qualidade de locução. 

O comentário visava produzir um efeito de contextualização das imagens e das situações 

no ecrã, que sem ele, seriam estranhas e difíceis de interpretar. Assim, finalmente, é como 

se Rouch terminasse o seu primeiro filme, dentro do filme de Dubosc, quarenta e quatro 

anos depois, com um comentário improvisado perante as imagens projectadas, devolvendo 

às imagens a sua verdade. 

Quando, em 1955, Jean Rouch projecta as rushes de Os Mestres Loucos, no Museu 

do Homem, a primeira reacção que ouviu ao filme foi: “é preciso destruir este filme 

imediatamente!” O comentário foi de Marcel Griaule, antropólogo, professor e orientador 

de Jean Rouch. Todos estavam de acordo com ele. Para os negros na sala o filme era um 

insulto e para os brancos era um filme de selvagens. O aspecto bruto e a crueldade das 

imagens foram considerados inaceitáveis. Jean Rouch decide, apesar da recepção às 

imagens do ritual, montar e comentar o filme.  

Os Mestres Loucos é um documentário de trinta e seis minutos em que Rouch filma, 

em Accra (atual Ghana), um ritual de possessão da seita Haouka15. Cada interveniente se 

desdobra, encarnando, através do transe, num “outro”, que personifica uma figura do poder 

colonizador: o governador, a mulher do capitão, o condutor da locomotiva... No final do 

ritual acontece o sacrifício de um cão, animal sagrado para os europeus, como sabemos. 

Não comemos cães. O sacrifício do cão é uma exibição de forças. Neste ritual os Haoukas 

medem forças, trazem as forças subterrâneas à superfície e despertam-nas. Trata-se de 

exibir a sua força sobre os outros homens, quer eles sejam negros ou brancos: põem fogo 

na boca, estão insensíveis à dor. Respondendo à polémica que este filme criou, Rouch 

afirmou que não se limitava a filmar documentos anónimos, feitos para arquivo, destinados 

a especialistas, mas que o que lhe interessava com os seus filmes era dar a ver ao mundo 

costumes e práticas desconhecidas do homem, mas sobretudo e ainda o modo como as 

                                         
15 A seita dos Haoukas (palavra que significa “mestres da loucura”), nasceu entre as populações 

Songhay, com o impacto do poder colonial e da técnica moderna sobre a cultura dos Songhay. A seita é 
composta por homens e mulheres que habitam naquela cidade e que, durante o dia, são operários: estivadores, 
contrabandistas, carregadores, pastores, vendedores de gado, etc., e que, todos os domingos, à noite, se 
reúnem para este ritual, e se transformam. 
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sociedades e as culturas tradicionais africanas se transformam face a situações politicas e 

sociais, como acontecia, neste caso, com o colonialismo inglês. Rouch procura com este 

filme “descolonizar o nosso pensamento, descolonizar-nos”16.  

A montagem do filme segue a ordem do ritual, para isso a equipa regeu-se pelo som 

que a câmara fazia de cada vez que começava a filmar - (um “brr-brr” de uma Bell & 

Howell a que era preciso dar à corda de vinte e cinco em vinte e cinco segundos). No que 

se refere ao comentário, como a tribo dos Haoukas falava uma língua que Jean Rouch tinha 

tentado transcrever, mas cujo vocabulário não conhecia o suficiente, Moukayla, “O homem 

tranquilo” do filme, disse-lhes que podia perfeitamente explicar-lhes o que exprimiam os 

Haoukas e eles gravaram a descrição de Moukayla, frase por frase. Jean Rouch, que 

costumava dizer que os Haoukas falavam uma língua artificial, percebeu finalmente que 

afinal a língua que falavam era uma espécie de língua de Pentecostes, ou, como lhe 

chamaram os linguistas, uma glossolalia, ou seja, uma língua formada no momento da 

mistura das línguas. Trata-se de uma língua cujo sentido se pode procurar, mas que é 

impossível traduzir palavra a palavra. Rouch, tornou-se, sem saber, diz ele, “um campeão 

do estudo da glossolalia17 e eles obtiveram, graças a Moukayla um texto que dava a 

interpretação songhay daquilo que estava filmado. Foi a partir desta interpretação que 

Rouch trabalhou o seu comentário em francês. O resultado, depois da primeira exibição do 

filme, diz Rouch, foi sentir que toda gente olhava para ele como “para um maluco que 

comia cães”. Ora, precisamente, a polémica deste filme reside no tipo de comentário e de 

montagem. A montagem segue a ordem pela qual as imagens foram filmadas. O 

comentário, como dissemos, é o comentário baseado na interpretação de um dos 

intervenientes no ritual. 

O ritual dos Haoukas chega-nos, o mais possível, em bruto, o que não significa, ‘tal 

como se passara’, nem ‘o mais próximo do real objectivo’. Em bruto, envolve 

necessariamente um cine-transe. Rouch, com as suas palavras e com a sua voz, procurava 

orientar, comover o espectador, introduzindo, por sua vez, segundo o sentido que ele queria 

dar às imagens, drama ou poesia ou os dois ao mesmo tempo. 

O que é particular nos filmes de Rouch sobre os rituais de possessão é que há um 

                                         
16 Stoller, The Cinematic Griot, 160. 
17 Joelle Mayet-Giaume, «La polémique autour des Maîtres Fous», em Jean Rouch, ou, Le ciné-

plaisir, ed. René Prédal (Condé-sur-Noireau: Corlet : Télérama, 1996), 80–81. 
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teatro vivido, no sentido que lhe deu Michel Leiris18: os rituais de possessão envolvem uma 

espécie de teatro vivido ou também de teatro da crueldade, como o de Artaud, ou ainda de 

teatro total, em que a vida é e só pode ser apanhada enquanto acto teatral19 . 

Em nome do surrealismo, com o qual Rouch “nunca deixou de reivindicar uma 

estreita filiação”, ele estava mais preocupado com a qualidade literária e evocadora do seu 

texto do que com a precisão científica20. 

Para o cineasta senegalês Sembène Ousmane, num confronto histórico com Jean 

Rouch, em 1965, o problema da maior parte dos seus filmes, pode formular-se com a 

seguinte frase: “Tu olhas-nos como a insectos”21. O que Sembène Ousmane critica a Jean 

Rouch é a sua visão sobre a cultura africana. Para ele, no domínio do cinema, não basta 

ver, é preciso analisar. “O que interessa é o que está antes e o que está depois daquilo que 

nós vemos”, diz Ousmane22, quer dizer, não basta ver que um homem anda, é preciso saber 

de onde vem e para onde vai. Ousmane critica sobretudo os filmes puramente etnográficos 

de Rouch, em que se mostra a vida tradicional, sem se mostrar o contexto e a evolução. Há 

todo um trabalho da etnografia que Ousmane julga pobre e Rouch fundamental, de recolha 

e testemunho de uma cultura ritual em África que estava em vias de desaparecer. Esse 

trabalho é pobre, considera Ousmane, e a recolha dos contos e das lendas dos griots é vazia, 

se não houver uma explicação e análise muito clara daquilo que se passa. 

Jean Rouch considera que para estudar uma cultura, para captar a verdade, é sempre 

necessário ver como um outro, um estranho, um estrangeiro. Há todo um sentido das 

imagens que nós não podemos apreender como um Songhay, mas que pode ser essencial 

para um estrangeiro, e para o mundo em geral; há toda uma potência gestual que as imagens 

carregam e que nenhum comentário pode traduzir ou explicar. 

O elemento da estranheza constitui a literalidade das imagens, quer estejamos na 

esfera da ficção, quer estejamos na esfera da etnografia mais pura. Qualquer coisa 

irredutível a um comentário interpretativo, a uma tradução por palavras. O comentário de 

                                         
18 M. Leiris, La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, Homme 

(Hermann) (Librairie Plon, 1958). 
19 Peter Brook, O Espaço Vazio, trad. Rui Lopes (Lisboa: Orfeu Negro, 2011). 
20 Colette Piault, «Parole interdite, parole sous contrôle», em Jean Rouch, ou, Le ciné-plaisir, ed. R. 

Prédal, vol. 81 (Condé-sur-Noireau: Corlet, 1996), 146. 
21 Albert Cervoni, «Une confrontation historique en 1965 entre Jean Rouch et Sembène Ousmane: 

Tu nous regardes comme des insectes», em Jean Rouch, ou, Le Ciné-plaisir, ed. René Prédal, vol. 81 ([Condé-
sur-Noireau]: Corlet : Télérama, 1996), 104–106. 

22 Ibid. 
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Rouch é descritivo, também ele literal. De facto, “não há meias medidas”, quer dizer, ou é 

realidade ou é ficção, diz Godard num texto sobre Eu, um negro, mas “todos os grandes 

filmes de ficção tendem para o documentário e todos os grandes documentários tendem 

para a ficção”. Ora, Jean Rouch filma da mesma maneira quando filma um ritual de 

possessão, de caça, ou quando filma um filme de ficção. É a abertura do possível enquanto 

categoria de produção do novo que importa aqui: a efabulação como experiência criadora. 

A câmara é a mesma câmara atenta e activa - capaz de captar a surpresa, o imprevisível. Se 

não houver surpresa perante a câmara, não há filme. E a surpresa é sempre um elemento 

estranho, um Outro absoluto. Tudo se passa, diz-nos ainda Godard, como se a famosa frase 

de Nietzsche: “temos a arte para não morrermos de verdade”, fosse a frase mais falsa do 

mundo 23. 

 

4. O acto de palavra ou o poder da palavra que levita  

Todos os filmes de Rouch são marcados pelo seu comentário, com excepção dos 

filmes etno-ficcionais, como Jaguar e Eu, um Negro, em que o comentário é partilhado 

com as personagens. Em A Caça ao Leão com Arco, a palavra é levada a cabo por Rouch, 

num comentário que penetra a imagem, que parece escorregar por todo o lado, imanente às 

acções e às palavras do ritual, mas também à nossa própria emoção. No início do filme, 

Rouch, contador de histórias, no papel do griot visual, dirige esta história às crianças para 

lhes transmitir a sua própria tradição, colocando-nos na atmosfera do conto, da aventura e 

do sonho. Do sonho que persegue o desejo de mostrar o mais irreal através da realidade das 

imagens, num equilíbrio instável que se situa nas fronteiras do imaginário. A palavra, tal 

como em Eu, um Negro, está entre, levita entre os acontecimentos ou é ela mesma o 

acontecimento.   

As palavras podem alterar comportamentos? Podem curar, mutilar ou matar?24 Para 

os Songhay a palavra tem poderes, é palavra mágica. Jean Rouch levanta o problema do 

poder da palavra, questiona a sua dimensão meramente linguística, reconhecendo-lhe 

poderes arcaicos, encantatórios, mas também criando, com o cinema, a possibilidade de 

inventar novas formas de acção ou novos poderes das palavras. São as palavras sagradas 

que protegem os caçadores de A caça ao leão com arco, por exemplo, da grande floresta e 

                                         
23 J.L. Godard, «L’Afrique vos parle des fins et des moyens [1959]», em Jean-Luc Godard par Jean-

Luc Godard, Cahiers du cinéma (Paris: Cahiers du cinéma, 1985), 182. 
24 Stoller, The Cinematic Griot, 128. 
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dos grandes perigos. Qual é a relação entre a palavra e a acção? Walter Ong (apud Stoller, 

1992) diz-nos que nas sociedades de tradição oral, não letradas, as palavras são vistas como 

poderes. Elas estão ligadas à acção. Acredita-se nesse poder das palavras produzirem 

determinados efeitos, tal como as armas ou outras ferramentas podem produzir. Este poder 

das palavras tem a ver com a natureza do som, é o som que carrega os poderes e é pelo som 

que elas se ligam às acções. Os Songhay acreditam que as palavras do encantamento do 

veneno devem ser recitadas quando a seta alcança o seu alvo, para que o som das palavras 

entre no leão ferido tão profundamente como as setas, espalhando o veneno pelo seu corpo. 

Tal como outros elementos da tradição da caça, as palavras sagradas passam de pais para 

filhos. 

A palavra tem poderes mágicos. Rouch quer transportar a palavra mágica dos rituais 

para a sua ficção. Ela age sobre a acção, não no sentido de a interpretar, de lhe dar uma 

explicação, uma moral, mas no sentido de a transformar. Esta é a palavra-acção de Rouch, 

acto de palavra, como lhe chamou Deleuze. 

É pelo jogo, pela brincadeira, que se transporta a palavra mágica para a esfera da 

efabulação. O devir leão em A caça ao Leão com arco, o devir-personagens coloniais de 

Os Mestres Loucos ou o devir actores de cinema dos filmes de série b americanos em Eu, 

um Negro, envolve, em todos estes filmes e apesar das diferenças, um processo de 

efabulação semelhante, no sentido em que se trata sempre de pôr um povo menor a fabular, 

envolvendo este gesto, uma particular ligação entre o sagrado e o profano, uma profanação, 

para usar um termo de Agamben, que é essencial ao acto de fabulação.  

Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma especial de negligência, que 

ignora a separação, ou que faz dela um uso particular, que possibilita a passagem do sagrado 

ao profano através de um novo uso do sagrado, que para Agamben, reside no jogo. 

Agamben refere como a maior parte dos jogos que conhecemos se ligam a antigas 

cerimónias sacras, que pertenciam à esfera religiosa. “Brincar à roda era originalmente um 

ritual matrimonial, jogar à bola reproduz a luta dos deuses pela posse do sol; os jogos de 

azar derivam de práticas oraculares, o pião e o jogo de xadrez eram instrumentos de 

adivinhação”. E Benveniste, segundo Agamben, só mostrou que o jogo não só provém da 

esfera do sagrado, mas que, de alguma forma, representa a sua inversão, no sentido em que 

a potência do acto sagrado reside na conjunção do mito que narra a história com o ritual 

que a reproduz e a põe em cena. O jogo, como ludos ou jogo de acção, vai quebrar esta 

unidade, fazendo desaparecer o mito em proveito do ritual. Mas como jocus, ou jogo de 
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palavras, ele cancela o ritual e deixa sobreviver o mito. Diz Benveniste: “Se o sagrado pode 

ser definido através da unidade consubstancial entre o mito e o rito, poderíamos dizer que 

há jogo, quando apenas metade da operação sagrada é realizada, traduzindo só o mito em 

palavras e só o rito em acções”. Isto significa que o jogo liberta e desvia a humanidade da 

esfera do sagrado, mas sem o abolir simplesmente – transmutando-o. Assim, a profanação 

do jogo não tem a ver apenas com a esfera religiosa. As crianças, por exemplo, que brincam 

com qualquer bugiganga que lhes caia nas mãos, transformam em brinquedo também o que 

pertence à esfera da economia, da guerra, do direito e das outras actividades que estamos 

acostumados a considerar sérias. Um automóvel, uma arma de fogo, um contrato jurídico 

transformam-se improvisadamente em brinquedos. Passa-se “de uma religio. que já é 

percebida como falsa ou opressora, para a negligência como vera religio. E essa não 

significa descuido (nenhuma atenção resiste ao confronto com a da criança que brinca), 

mas uma nova dimensão do uso que crianças e filósofos conferem à humanidade”25. 

De facto, parece-nos bastante evidente haver no cinema de Rouch uma 

transformação operada ao nível do sagrado e do profano que envolve qualquer coisa como 

a profanação de que nos fala Agamben. Seguramente que Rouch inventa um jogo que, por 

um lado, salvaguarda o sagrado da tradição, ao mesmo tempo que a transmuta, dando-lhe 

um novo sentido, nomeadamente, através da imagem e da criação deste jogo lúdico de 

invenção ou improvisação das palavras face à acção.  

Voltando a Eu, um Negro. O filme não é gravado em som síncrono26. Rouch inventa 

uma nova forma: ele leva os actores, ao mesmo tempo que se vêem no ecrã, no momento 

da montagem, a pós-sonorizarem as suas acções ou, antes, as acções das suas personagens 

e as imagens que foram registadas. Rouch era uma espécie de moderador do jogo ou de 

encenador que recitava esporadicamente alguns comentários.  

O resultado é um procedimento único, que não tem nada a ver com aquilo que 

conhecemos hoje como voz-off, mas a que chamamos voz-off por falta de termo (ainda 

hoje). No vocabulário técnico do cinema, voz-off é uma voz diegética, que integra a acção 

(a narrativa ou comentário de um personagem, por exemplo; distingue-se da voz-over 

(voice-over) porque esta é extra-diegética, sobrepõe-se às imagens como uma voz exterior, 

                                         
25 Agamben e Assmann, Profanações [Profanazioni, 2005], 67. 
26 Esta técnica já tinha sido utilizada em Jaguar (1967), filme com o mesmo tipo de estrutura e tema 

de Eu, um Negro, sobre três amigos que vão para a Costa do Ouro à procura de uma vida melhor. 
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“divina”27. Aqui, trata-se de um desdobramento da voz. Melhor será falarmos de uma 

duplicação da voz, vamos perceber porquê. Perante a projecção do filme e sua pós-

sonorização, as personagens-actores revivem (ou representam?) sinceramente e com 

autenticidade as acções passadas (serão passadas?). E, apesar das aparências, não se trata 

apenas de uma técnica – que nos faz completamente esquecer a ausência de som síncrono, 

compensando-o por um jogo engraçado – é mais do que isso. Há um reforço da acção – ela 

é duplicada, representada uma outra vez, agora sob a forma de um comentário. É como se 

a acção renascesse. Dois nascimentos, então: primeiro, o da imagem, depois, o da palavra. 

Mas um não existe sem o outro. Porque a imagem deseja a palavra e a palavra, duplicando 

ou reflectindo a imagem, faz emergir a acção ou a imagem, num outro nível – imaginário, 

mas ao mesmo tempo, sem sair do real. A palavra é este acontecimento intermédio que, na 

verdade, se revela ela mesma uma imagem, como a palavra mágica dos rituais. 

Do ponto de vista da etnologia era algo completamente novo e interdito, do ponto 

de vista do cinema, era a nova vaga da nova vaga, do ponto de vista da antropologia era 

uma antropologia vivida, não particularmente científica e não objectiva, no sentido clássico 

do termo. 

 

5. Antropologia partilhada, câmara dançante, cine-transe 

Peter Loizos escreve sobre o comentário em voice-over de Rouch em Os Mestres 

Loucos: “O comentário encantatório de Rouch sobre a acção aumenta o seu drama de tirar 

o fôlego, mas explicando muito pouco”28. Rouch, por sua vez, sobre este mesmo 

comentário, diz: 

Olhava para as imagens e falava. Tinha, curiosamente, a impressão (...) de repetir, de ter repetido até 

à perda da minha própria pessoa, e de estar, de certa maneira, possuído por uma outra personagem, 

um conferencista de locomotivas. E efectivamente este desdobramento singular, eu reencontrava-o 

quando via o filme no grande ecrã (...), quando me ouvia a falar com aquela voz singular (a voz 

destimbrada de Éluard ou de Jean Louis Barrault quando liam poesia surrealista no Teatro dos 

Campos Elíseos, em 1937) 

Para Rouch, esta era a primeira experiência daquilo a que chamou, mais tarde, 

                                         
27 Sobre a distinção entre voice-over e voz-off, ver: Michel Chion, La voix au cinéma (Paris: Cahiers 

du cinéma, 1982). 
28 P. Loizos, Innovation in Ethnographic Film: From Innocence to Self-consciousness, 1955-85 

(Glasgow: Manchester University Press, 1993), 48. 
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inspirando-se em Dziga Vertov, o cine-transe29, no qual, filmar era um pouco como a 

pintura surrealista: a utilização dos processos de reprodução mais reais, os mais 

fotográficos, mas ao serviço do irreal, da apresentação de elementos irracionais.  

Esta ligação do seu cinema com o surrealismo é recorrente nas palavras de Jean 

Rouch. O cine-transe: tem que ver com uma comunicação afectiva que alcança o 

espectador, um comentário que evita o excesso de informação e não teme o lirismo, 

realizando um contacto mágico com uma experiência do sagrado que se torna uma 

projecção de qualquer coisa atemporal, como sonhavam os surrealistas30. Os filmes de 

Rouch, ao mesmo tempo que alcançavam o transe, participavam activamente nos rituais 

primitivos, ideia que seria interessante desenvolver, remetendo para a ideia de crueldade 

do cinema de Rouch31, mas não caberá aqui desenvolver. 

Compreendemos então o afastamento do cinema de Rouch relativamente aos 

cânones do cinema etnográfico. Podemos esquematizar as principais características do 

cinema etnológico, no tempo em que Rouch realiza os seus filmes: 

Tratava-se de um cinema que, por causa do seu objecto, se definia invariavelmente 

como “ocidental”, quer dizer, envolvido, independentemente da ideologia política dos 

etnólogos, numa espécie de código profissional que os impedia de tomar em consideração 

os efeitos do colonialismo, centrando-se constantemente na mesma problemática – entre a 

preocupação com ‘o ser científico’ e o ‘ser objectivo’, levando a uma espécie de pseudo 

neutralidade da constatação. Finalmente, era um cinema que propondo-se alcançar a 

realidade, o mais possível, “tal como ela era”, procurava uma espécie de “origem” da 

humanidade, acabando sempre, devido à radical alteridade do seu objecto, por cair nas 

ficções mais fantásticas, como também, por se envolver numa espécie de exotismo, muitas 

das vezes racista.  

Se no híbrido Eu, um negro, nem documentário, nem ficção, as personagens 

inventam sem a menor encenação, a partir dos seus comentários às imagens, o que acontece 

                                         
29 Rouch, «La Caméra et les Hommes». 
30 Ideia desenvolvida em: René Prédal, «La Place du Surréalisme», em Jean Rouch, ou, Le ciné-

plaisir, ed. René Prédal, vol. 81 (Condé-sur-Noireau: Corlet : Télérama, 1996), 56–59; Henri Angel, Art et 
Celebration, de Flaherthy à Rouch (Cerf. Coll.7a art, 1987). 

31 Sobre a crueldade em Artaud: Antonin Artaud, O teatro e o seu duplo [1938], trad. Fiama Hasse 
Pais Brandão, 2006; Sobre a aproximação entre a crueldade no cinema de Jean Rouch e o conceito de 
crueldade de Artaud: Réda Bensmaia, «Un cinéma de la cruauté», em Jean Rouch, ou, Le ciné-plaisir, ed. R. 
Prédal, vol. 81, Cinémaction : revue trimestrielle (Condé-sur-Noireau: Corlet, 1996), 59–69; Paul Stoller, 
«Artaud, Rouch, and The Cinema of Cruelty», Visual Antropologie Review, Setembro de 1992. 
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é romper-se com a dramatização da narrativa, criando, uma espécie de campo de abertura 

do comportamento, a partir do momento em que se dá a palavra às imagens, sem no entanto 

as sobrecarregar de qualquer mensagem conclusiva. 

A técnica de Eu, um negro era, como diz Rouch, cine-montar no momento da 

rodagem, ou seja, prevendo a montagem e adoptando e elaborando a verdade 

cinematográfica, directamente a partir do acontecimento. Neste sentido, opõe-se, de alguma 

forma à montagem de Eisenstein, teoria elaborada a partir de um cinema de ficção, que não 

pode ser aplicada sem tirar nem pôr ao cinema documental.  

Para Rouch, como nos diz em A Câmara e os Homens32, a técnica da câmara à mão 

era particularmente eficaz pois permitia adaptar-se à acção em função do espaço, ou seja, 

penetrar na realidade, em vez de ser um mero observador do real. Muitos realizadores da 

antropologia visual preferiam utilizar o tripé, compensando a imobilidade do aparelho pela 

utilização de objectivas focais de zoom variável, o que permitia um efeito de travelling 

óptico33. Mas a ideia de Rouch era inversa: “é preciso reconhecer que essas aproximações 

e recuos ópticos não aproximam a câmara dos homens filmados, mas que ela permanece à 

distância e que o olho-zoom se assemelha mais àquele de um viajante que observa, com 

detalhe, do alto do seu poleiro longínquo”. A câmara deve ser participativa, abolindo o 

mais possível a distância relativamente à realidade objectiva, participando no real de forma 

activa. Para Rouch a única forma de filmar era andar com a câmara de um lado para o outro, 

conduzindo-a onde ela fosse mais eficaz, improvisando com ela uma espécie de ballet, em 

que a câmara se tornasse tão viva como os homens que filmava. Rouch pretende criar uma 

espécie de síntese entre as teorias de Vertov do cine-olho e a experiência da câmara 

participativa de Flaherty. Ele procura uma câmara que improvisa, como o toureiro perante 

o touro: “aqui, como lá, nada é dado antecipadamente, e a suavidade de uma faena não é 

senão a harmonia de um travelling executado a andar, em perfeita adequação com os 

movimentos dos homens filmados”34. A comparação de Rouch entre o movimento desta 

                                         
32 Rouch, «La Caméra et les Hommes», 44. 
33 Margaret Mead, por exemplo, uma importante antropóloga e cineasta americana, pioneira da 

antropologia visual, fazia questão em utilizar o tripé, fixando-o num ponto estável, de modo a alcançar o mais 
possível o real «tal como ele é», deixando a câmara filmar durante horas, um método que tinha como objectivo 
preservar o real, evitando os efeitos da presença do pesquisador no campo. Gregory Bateson, de quem era 
colega e com quem se casou, tinha aversão a este método e dizia-lhe que, com esse método, nada de relevante 
se encontraria no real. In: Gregory Bateson e Margaret Mead, «On the use of the camera in Anthropology», 
em The Anthropology of Media: A Reader, ed. R.R. Wilk e K.M. Askew, Wiley Blackwell Readers in 
Anthropology (Wiley, 2002), 41–47. 

34 Rouch, «La Caméra et les Hommes», 44. 
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câmara dançante e a faena, essa terceira etapa de uma corrida de touros, essa fase em que 

o matador irá matar o touro, não deve ser elidida. Há sempre uma espécie de combate 

amoroso, mas também de morte, entre a câmara e o real.  É sempre uma questão de treino, 

de domínio do corpo que só uma ginástica adequada permite adquirir.  Assim, em vez de 

utilizar o zoom, o realizador-operador de câmara penetra realmente no seu sujeito, precede 

ou segue o dançarino, o padre ou o artesão, ele já não é ele mesmo mas um “olho mecânico” 

ou acompanhado de um ouvido electrónico”. É a este estado bizarro de transformação da 

pessoa do cineasta que Rouch chamou, em analogia com os fenómenos de possessão, o 

cine-transe.  

Realizador-operador de câmara do cinema directo é o seu primeiro espectador no 

visor da câmara. Toda a improvisação gestual (movimentos, enquadramentos, durações de 

planos) visa finalmente a montagem no momento da rodagem (montagem na rodagem) – 

era já esta a concepção de Vertov, em ABC dos Kinoks: “O cine-olho é: eu monto logo que 

eu escolho o meu tema (entre os milhares de temas possíveis). Eu monto quando eu observo 

(filmo) o meu tema (realizar a escolha útil entre mil observações possíveis)”35. Este 

trabalho do cineasta sobre o terreno é o que caracteriza para Rouch o método do cineasta-

etnógrafo que, em vez de elaborar a redação das suas notas à volta do terreno, deve tentar 

uma síntese no próprio momento da observação, ou seja, conduzir a sua narrativa fílmica 

ao mesmo tempo que observa, face ao acontecimento. “Já não se trata aqui de découpage 

previamente escrita, nem de câmaras que fixam uma ordem de sequências, mas de um outro 

jogo, arriscado, em que cada tomada é determinada pela tomada precedente e determina a 

seguinte”36. 

 

6. A voz: ponto de encontro ou lugar de passagem 

A voz é, no cinema de Jean Rouch, aquilo a que podíamos chamar um ponto de 

encontro. Um ponto de encontro no sentido do lugar marcado para o encontro esperado. 

Mas ao encontro esperado segue-se a viagem, e neste sentido o ponto de encontro serve 

apenas para se seguir viagem, uma viagem que não se faz a sós. É na voz, na palavra, que 

esse encontro acontece. 

Há em Eu, um negro, um permanente fluxo do discurso que liga várias camadas de 

                                         
35 Ibid., 44. 
36 Ibid. 
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vozes. A voz desdobrada dos protagonistas, em discurso directo (que não ouvimos, mas 

que sabemos que está lá, pelo efeito assíncrono entre a imagem e o som) e indirecto (a voz 

que ouvimos). A voz de Rouch, que comenta esporadicamente a acção, muitas vezes 

limitando-se a repetir o que o protagonista diz. Há algo no comentário de Rouch de Eu, um 

negro, que se aproxima do seu comentário em Os Mestres loucos, o documentário sobre o 

ritual dos Haoukas. No ritual deste filme, como já vimos, as personagens falam na sua 

língua vernacular e Rouch traduz, com a ajuda de um nativo, sobrepondo as suas palavras 

às das personagens. Em Eu, um negro, no entanto, não há nada para traduzir, as personagens 

falam em francês e o narrador também. Ou há? Talvez haja, se não considerarmos as 

palavras unicamente como signos linguísticos, se as considerarmos como sons, como forças 

- a tradução ganha assim um outro sentido. Mas encontramos várias vezes a mesma 

sobreposição de vozes, que parece dizer-nos: não, não é a mesma língua, pode parecer, mas 

não é.  É uma língua que estamos a criar agora, neste momento, uma língua inundada pelos 

ecos das vozes africanas. Michel Chion diz-nos que o cinema de Rouch é e não é voco-

centrista, que está e não está centrado na voz. Provavelmente porque a voz é descentrada e 

é poder de descentramento. Por outro lado, levantar a questão do quem fala à medida que 

se fala, é trazer à luz o problema do discurso dominante: não apenas quem fala, mas quem 

manda. 

 

7. O Duplo como forma de deslocamento  

Vimos como durante o ritual nocturno do filme Os Mestres loucos, as figuras 

profanas dos colonizadores ingleses, que se apropriaram de uma sociedade, são possuídas 

pelas forças sagradas dos Haoukas. Os filmes de Jean Rouch são sempre sobre este 

chamamento das forças e sobre o jogo ficcional (que pode assumir a forma de um ritual ou 

a forma de uma ficção) que este chamamento envolve. 

Quando as personagens do ritual, possuídas, bêbedas, a espumar, em transe, são, 

primeiro, mostradas na sua realidade quotidiana, depois em transe e depois novamente no 

quotidiano – estamos numa passagem do plano profano para o plano sagrado, do quotidiano 

para o excepcional, do real para o simbólico, através do ritual de possessão que envolve um 

jogo teatral, de representação. Cada indivíduo é como que atravessado por um processo de 

subjectivação que consiste numa passagem ao seu duplo, que o faz transitar de um papel 

para outro, sendo neste transe, neste movimento de passagem, que consiste o ritual, com os 
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seus códigos, gestos e palavras, que medeiam o espaço entre os dois planos do sagrado e 

do profano. Eu, um negro, por sua vez, não é um filme sobre um ritual de possessão como 

Os Mestres Loucos, mas fundamenta-se, parece-nos, nestes mesmos princípios. Tomamos 

contacto com o fenómeno do duplo, logo desde o início do filme, o duplo Realizador-

personagem e as suas trocas de papéis com uma sobreposição de vozes de narração. Rouch, 

o realizador e o protagonista, que “não diz o seu verdadeiro nome” (Porque não dirá ele o 

seu verdadeiro nome?). A duplicação ou o fenómeno do duplo segue vários afluentes no 

filme, desde a atribuição de uma personagem ficcional para cada um dos intervenientes do 

filme (Dorothy Lamour, a prostitutazinha, Lemmy Caution, o desempregado de 

Treichville...), até ao peculiar método inventado por Rouch, que referimos atrás, da pós-

sonorização do filme. Duplicação, aqui, no sentido em que não se trata de um processo de 

criação de uma personagem consistente, verosímil, construída a partir de uma sincronia 

entre a representação teatral e a voz, mas antes, um processo que deixa ver a duplicação em 

curso propositadamente, tanto para nós, espectadores, quanto para eles, actores envolvidos 

eles mesmos nesse processo de subjectivação.  

Há ainda um outro nível, que atravessa o dos indivíduos, digamos, e os processos 

respectivos de individuação ou subjectivação que rompem por todos os lados com um 

sujeito definido e unário. Um nível colectivo. Se no nível da subjectivação do indivíduo a 

duplicação oscila entre papéis e personagens diferentes, no nível colectivo, a duplicação 

oscila entre o real e o imaginário. No filme, podemos ver o que faziam aquelas pessoas em 

Treichville, o que elas comiam, como viviam, as suas condições de trabalho, os seus 

hábitos. Mas, num outro nível, o das palavras, ouvimos os actores-personagens falarem 

sobre o que eles gostariam de ser, a maneira como gostariam de viver, os seus sonhos. Não 

é a distinção entre dois níveis - o das imagens e o da palavra, o do real e o do imaginário 

ou do discurso subjectivo - que interessa particularmente, mas o que está entre os dois, o 

fenómeno de deslocamento que os mistura indiferenciadamente.   

Paul Stoller fala-nos de uma característica importante da estrutura antropológica em 

que se apoiava a mitologia Songhay: o poder do deslocamento. Nos seus rituais, os Songhay 

falam dessa capacidade de ser levados pelo vento para lugares distantes, de se deslocarem. 

Os feiticeiros diziam ser capazes de se transformar em vultos, de viajar até gerações 

anteriores, descendentes e quando o faziam, geralmente traziam alguma espécie de 
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evidência para provar a verdade da sua viagem37. Deslocamento liga-se a uma duplicação. 

O povo Songhay, diz-nos Stoller, acreditava que o ser-humano consistia em três elementos:  

a carne (ga), a força vital (hundi) e o duplo (bia). A carne é o nosso elemento material, o 

corpo; a força vital situa-se no coração, desde que nascemos, e dissipa-se no momento da 

morte. O duplo é o nosso aspecto imaterial: vêmo-lo como um reflexo de nós mesmos na 

superfície da água ou num espelho. É o duplo que marca a individualidade do nosso ser, é 

ele que dita o tom das nossas personalidades, dos nossos gostos e desgostos, a qualidade 

da nossa expressão. O duplo é o nosso ser no mundo. O ser humano está como que 

enraizado na carne, mas o espírito, no entanto, existe como puro bia, uma sombra ou reflexo 

sem corpo. 

Este poder de deslocamento aparece sobretudo ligado às palavras, mas também ao 

gesto. Também as vozes se duplicam, ainda num outro sentido. Por um lado, como já 

vimos, elas são em discurso directo e em discurso indirecto, ou seja, são o discurso falado 

contínuo das personagens, mas são também o discurso dessas mesmas personagens por 

cima do primeiro, feito mais tarde, em estúdio. Esta duplicação cria uma dimensão temporal 

singular da palavra, assente numa dialéctica entre dois tempos distintos. Por outro lado, as 

palavras são as palavras da personagem-narrador intradiegético e as palavras do narrador 

extradiegético. Esta diferenciação do lugar da voz narrativa, intra ou extra diegética, 

interior ou exterior ao universo diegético do filme, na verdade não se ajusta a uma análise 

deste filme, pois a voz das personagens é intra e é extra diegética. Essa distinção é 

fortemente perturbada, ou desaparece, como tantas outras neste filme. É por isso que o 

vocabulário classicamente utilizado na análise de filmes falha quando falamos deste filme. 

Mas na verdade não nos faz falta.  Como definir as palavras do comentário de Rouch? Elas 

não são explicativas, já vimos, elas não interpretam a acção nem as imagens. Na verdade, 

também elas constituem-se como um duplo das imagens, pois o narrador não traduz, não 

cria um discurso dominante, mas um outro discurso, um reflexo, uma espécie de outro lado 

das imagens. O mesmo que acontece com as palavras das personagens, como duplos das 

                                         
37 Stoller conta a bizarra história (bizarra, para nós) de um seu professor Songhay, que dizia ter 

‘viajado’ até uma antiga casa sua, em Washington. Mas como? Pelo que Stoller conhecia, ele só tinha viajado 
um pouco pelo Burkina Faso quando era jovem, e nunca tinha ido à Europa nem à América do Norte. Mesmo 
assim, ele fez-lhe uma descrição estranhamente exacta da sua sala, da cor e dos padrões das suas carpetes 
turcas, da forma e da textura da sua mesa de café, de vários objectos particulares, enfim, como se tivesse 
visitado a sua casa. Esta arte do deslocamento e a espécie de projecção nela inscrita, surge numa vertente 
mais surreal, na última parte de Madame l’Eau (Jean Rouch, 1993) com o Paul Éluard e a música sedutora 
de um alaúde de três cordas. Stoller, The Cinematic Griot. 
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imagens de si próprios. 

 

8. Um devir-personagem, uma visão cristalina 

A personagem de E. G. Robinson é uma personagem em devir, em formação, numa 

abertura essencial, desde o início até ao final do filme. Diz-nos, logo no início do filme, 

que não diz o seu verdadeiro nome porque é um estrangeiro. E o que vemos é as suas várias 

personagens, num processo de construção de uma personagem que precisa 

desesperadamente de viver, apesar dessa sua condição deslocada e estrangeira. As palavras 

de Oumarou Ganda alternam entre a sua personagem Edward G. Robinson, as suas fantasias 

como campeão de boxe Sugar Ray Robinson, e ainda o sonho de se tornar o marido da 

mulher que se chama a si mesma Dorothy Lamour. Cada personagem está num constante 

devir-outro. Vejamos um pouco melhor, este devir personagem de Edward G. Robinson, a 

partir das suas palavras. 

É Sábado e Robinson vai à praia com os amigos. Ele quer Dorothy Lamour, quer 

ser feliz. “Para mim, é só no Sábado à noite que sou feliz. Para alem do Sábado à noite, 

toda a minha vida é má”38. Dirige-se a Dorothy Lamour, dizendo que também ele precisa 

de qualquer coisa, precisa de ter uma mulher e, mais tarde, filhos, que também ele tem de 

ser um homem feliz, como todos os outros. E de um plano de conjunto na praia, de Dorothy 

Lamour e E. G. Robinson, passamos para um ginásio com um ringue de boxe, E. G. 

Robinson equipa-se entra num ringue de boxe. “Talvez em breve possa ser pugilista. Vou 

chamar-me Ray Sugar Robinson e o meu manager vai ser o Mega Alason: Tarzan Jonhy 

Weissmuler. Vou defrontar o Hoogan Kid Bassey, o campeão do mundo e vamos fazer um 

combate (...)”39. A luta prossegue e Robinson vence. Ray Sugar Robinson é vencedor dos 

pesos pluma. Mas não: “Oh infelizmente eu não sou pugilista, é só um sonho. Eis os 

verdadeiros pugilistas”. Na imagem imediatamente seguinte vemos um ringue de boxe, um 

pouco mais cheio, um combate em curso. A diferença entre as duas cenas não é assim tão 

grande, mas temos pistas suficientes para perceber que aqui estamos face a verdadeiros 

pugilistas. E. G. Robinson e Petit Jules estão na bancada a assistir ao combate.  

Todo o investimento de Robinson transita para sábado à noite, noite de dança, de 

álcool e de flirt com a sua Dorothy Lamour. No final da noite Edward G. Robinson bebeu 

                                         
38 [00:29:07] 
39 [00:29:11] 
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demais, não tem dinheiro para pagar os seus copos no bar, é expulso a pontapé. E volta a 

sonhar:  

em breve serei o marido de Dorothy Lamour. (...) e vou ser actor, como o Marlon Brando. A Dorothy 

Lamour vai esperar por mim à frente da minha porta porque, neste momento a casa poderia ser 

minha, eu seria o dono da casa. (...) Ela esperaria sempre por mim à noite. À noite ela fecha a porta. 

Não queremos ser perturbados, estamos descansados. E na nossa casa terei a minha Dorothy Lamour 

e o meu rádio. Ela vai dizer-me palavras de amor e vai tirar o seu vestido porque eu gosto de ver as 

suas mamas. Ela tem sede de amor. Na nossa cama aquilo que fazemos só a nós nos diz respeito40.  

Repare-se na utilização dos possessivos à medida que o desejo de posse se exprime: 

a minha porta, a casa que “poderia ser minha”, a “minha Dorothy Lamour e o meu rádio”, 

mas também aquilo que só a eles lhes diz respeito, a intimidade, qualquer coisa de que foi 

também obrigado a prescindir.  

No final do filme, depois de uma frustrante cena de luta, bastante cómica,  com um 

italiano que E.G. Robinson descobre na casa da sua amada, que é prostituta e, na realidade 

não faz se não o seu trabalho, Robinson está cansado e desiludido. Passeia-se com Petit 

Jules e sentam-se num ponto alto, a observar a lagoa de Abidjan:  

Olha para isto Petit Jules. O que é que te faz lembrar? A lagoa... Com o que é que se parece? Diz-

me que a lagoa se parece com outra coisa, que se parece com a nossa terra, o nosso país natal. A 

terra onde tu nasceste, a terra onde eu nasci. Onde o teu pai nasceu e onde o meu pai nasceu. Olha o 

Níger, como é maravilhoso (...). Quando éramos crianças, era no Toungouré que todos nos 

banhávamos, as crianças e toda a gente. (...) Nessa altura, Petit Jules, a Dorothy Lamour que tu vês 

não passava de uma miúda e eu era um miúdo que estava sempre a rir. Não olhes para mim que hoje 

eu estou triste. Dantes andava sempre alegre. Nessa altura divertia-me com a Dorothy Lamour. 

Brincávamos na água, mergulhávamos, fazíamos tudo. Nessa altura, para nós, a vida era bela. Olha 

ali Eddie Constantine que aprendeu a elegância em novo. Nós estávamos nus e ele não queria saber. 

Para se mostrar mais elegante do que nós, usava calções. Eis o Tarzan. Já bem constituído, era muito 

maior do que nós. O Tarzan é forte desde a infância. Para atirá-lo à água eram precisos três ou 

quatro41.  

No plano, vemos uma menina pequena, depois um menino sorridente, em seguida, 

duas crianças brincam, depois um grupo de crianças brinca e mergulha de uma rocha para 

a lagoa, uma ou duas usam calções, mas estão quase todas nuas. E. G. Robinson lembra-se 

da sua infância e decide descrever aquilo que vê na lagoa, as crianças que brincam nas 

rochas, mergulham, chapinham na água, como se fossem eles, ele e os seus amigos e, 

                                         
40 [00:56:00] 
41 [01:04:29] 
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através daquelas imagens reais, E.G. Robinson ergue a sua fantasia ou a sua memória de 

infância. Não se trata ali de uma memória. É uma coisa híbrida. Pois sabemos, ao olhar 

para as imagens que elas não são as memórias de E.G. Robinson, mas, no entanto, são essas 

crianças de que ele está a falar. As imagens não são uma representação da sua memória ou 

da sua fantasia. É a força das suas palavras que cria um duplo daquelas imagens, que as 

eleva a uma potência e, então, aquelas crianças podem ser efectivamente essas crianças de 

que ele fala e aquelas imagens podem ser o Níger e ser também a Lagoa de Abidjan, em 

simultâneo. É uma imagem dupla que é criada com as palavras de E.G. Robinson, e depois 

daquelas palavras, ela ganha força, ela pode muito mais do que antes. Os dois amigos 

levantam-se e caminham e a câmara acompanha-os, num longo plano sequência com que 

o filme vai terminar. E. G. Robinson é uma personagem que conta a sua história e que 

procura caminhos, personagens, para poder continuar. Conta a Petit Jules sobre a sua 

experiência na guerra da Indochina, gesticulando constantemente, correndo, atirando-se 

para o chão, teatralizando as posturas de guerra: 

Matei vietnamitas com uma metralhadora, com uma faca, com granadas. É assim que se pega nas 

granadas, lançamo-las e logo a seguir atiramo-nos para o chão. Eu fiz isto e de nada me serviu, Petit 

Jules. Eu fiz tudo, tudo, mas de nada me serviu. Fiz tudo aquilo que os homens devem fazer, só que 

nada tem importância. Continuo o mesmo. Podemos estar de pé, rastejar (...), lançar granadas para a 

frente, tudo. (...). Matávamos pessoas. Mil, cinco mil pessoas (...). Escondíamo-nos na mata, nos 

arbustos, e também fazíamos emboscadas. Isto não é nada Petit Jules, nós fizemos de tudo. Matar 

pessoas... Ouve Petit Jules, para matar um vietnamita, pegas na faca e dás cabo dele - Faz um gesto 

com as mãos, ao mesmo tempo que Petit Jules se ri, como uma criança -.  (...) Vi o sangue correr e 

vi camaradas a morrer a dois metros de mim. Vi os camaradas com quem bebíamos café morrerem 

ali mesmo, depois de o acabarem. (...) Nós não somos felizes, aqueles é que são felizes42” 

Aqueles é que são felizes – são novamente os outros – com essa vida diferente, essas 

casas diferentes. Fazem desportos no mar, com barcos. “Dão-se ao luxo de montar em 

coisas que nem sei dizer como se chamam”, diz E. G. Robinson.  

Olha Petit Jules, vê o que tenho escrito na mão: Perigo. Chamo-me Lorde Batio Batioum. Os meus 

amigos chamam-me Béliga Dégaligean, aviador de pára-quedas, chefe dos cowboys, D-18.4.95 D. 

Com apenas 17 anos sou um soldado de segunda. Quem diz D diz Danger (perigo), D, o homem 

perigoso, conhecido por Béliga Dégaligean, aviador de pára-quedas, chefe dos cowboys. Vamos 

Petit Jules, isto não é nada. Talvez a vida mude, não conseguimos ver porque ela é complicada... 

                                         
42 [01:07:00] 
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Somos dois amigos e vamos continuar a ser dois amigos. A vida é boa, A vida é bela. Tudo isto não 

é nada. Toma coragem e talvez também tenhamos uma vida boa... Tudo é complicado43. 

No final do filme, uma nova personagem emerge: Béliga Dégaligean, aviador de 

pára-quedas, chefe dos cowboys, D-18.4.95, ‘inacabando’ o filme44. D de Danger (perigo): 

que a experimentação não se faz sem correr riscos, como veremos mais adiante. 

O que é esta belíssima visão do final deste filme, na lagoa de Abidjan? Ela é 

cristalina, como a água da lagoa, é cristalina porque é feita de fragmentos múltiplos, talvez, 

mas não, ainda não é isto que constitui a matéria cristalina da visão. A visão daquele que 

não diz o seu verdadeiro nome não é uma memória de infância, não é daí que vem a sua 

força. A sua força também não vem de nenhuma imaginação prodigiosa ou de um ver mais. 

É uma outra visão, a deste antigo combatente da Guerra da Indochina, que não diz o seu 

verdadeiro nome, é um outro poder. Talvez um ver que não fixa nem se fixa e que capta o 

nunca visto, que capta isso que devem. Se o verdadeiro rosto das coisas é mutante, a sua 

visão só será vislumbrável a uma subjectividade em devir. A visão não cessa, na verdade, 

de se aproximar dos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver, pois ela ainda não é para 

nós. Ou é para nós, mas enquanto já não nos reconhecermos a nós mesmos, quer dizer, é 

para nós enquanto estivermos em vias de mudar.  

O acto de palavra é o que permite pôr à prova, neste filme, o enigma do povo que 

falta. Esse povo de que nos falou Paul Klee, essa salvação que existe, mas que não é ainda 

para nós, como dizia Kafka. O devir-personagem é uma forma de pôr em acto uma 

transformação radical, uma experimentação, em que a efabulação é acção, numa palavra 

viva e de cabeças múltiplas: um enunciado colectivo que a pouco e pouco, plantaria as 

sementes de um povo por vir. Como dizia ainda Paul Klee, não podemos fazer mais do que 

isso.  

 

                                         
43 [01:09:40] 
44 Ainda que Oumarou Ganda, de certa forma, continue a sua história, num filme autobiográfico 

realizado por ele e que funciona, de facto como uma espécie de continuação de Eu, um Negro (Cabascabo, 
1968)  
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Capítulo 3 

 

I. OS ÁTRIOS DA IMAGEM: UM CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

1. Da Experiência Pura de William James ao empirismo transcendental de 

Deleuze 

A minha tese é a de que se começarmos pela suposição de que só há uma matéria primeira (primal 

stuff) ou matéria no mundo, uma matéria (stuff) a partir da qual tudo é composto e se chamarmos a 

essa matéria “experiência pura”, o conhecimento pode facilmente ser explicado como um tipo 

particular de relações entre as coisas, cujas porções de experiência podem entrar. A própria relação 

é uma parte da experiência pura; um dos seus “termos” torna-se o sujeito ou o portador do 

conhecimento, o sujeito que conhece, e o outro torna-se o objecto conhecido”1. 

Encontramos a influência dos conceitos de William James no pensamento de 

Deleuze e Guattari, quando o conceito de “imanência” começa a ganhar contornos mais 

definidos em O que é a filosofia e, finalmente, no último texto escrito por Deleuze, A 

imanência: uma vida...,2 no qual Deleuze define a imanência como um “empirismo 

transcendental”. 

Para William James a realidade é uma experiência contínua e o pensamento é uma 

dinâmica interna a este contínuo. Ele chama “empirismo radical” ao seu pensamento, que 

descreve como uma Weltanschauung3 (visão do mundo). Se o racionalismo tende a  

universais e a constituir todos que existem antes das partes, quer do ponto de vista lógico 

quer do ponto de vista do ser, o empirismo, pelo contrário, estabelece a sua linha de 

explicação no elemento, no individual, tratando o todo como uma colecção e o universal 

como uma abstracção. Se o pensamento de James é empirista, pois a sua descrição das 

coisas “começa pelas partes e faz do todo um ser de segunda ordem”4, o seu empirismo é 

um empirismo radical, no sentido em que o podemos associar a um plano de imanência: 

“Quando a imanência já não é imanente a nenhuma outra coisa senão a si mesma, é possível 

falar de um plano de imanência. Tal plano, talvez seja, um empirismo radical”5. O 

                                         
1 William James, Essays in Radical Empiricism [1842] (Australia: University of Adelaire/ 

eBokks@Adelaide, 2014), https://ebooks.adelaide.edu.au/j/james/william/radical/index.html. 
2 Gilles Deleuze, «L’immanece: une vie», em Deux Régimes de Fous - Textes et Entretiens 1975-

1995 (Paris: Éditions de Minuit, 2003), 359–63. 
3 James, Essays in Radical Empiricism [1842]. 
4 Ibid. 
5 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie? 
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empirismo radical seria, então, um pensamento que opera no sentido da libertação da 

imanência, devolvendo-a ao seu próprio movimento. Deleuze refere-se a esta operação 

como um empirismo transcendental, a partir do qual se estabelece o seu conceito de plano 

de imanência. 

Aquilo que define o empirismo de James não é tanto a experiência enquanto tal, 

mas aquilo a que ele chama experiência pura (pure experience), aquilo que se experiencia 

directamente, “as relações que conectam as experiências devem ser relações 

experimentadas e qualquer relação experimentada deve considerar-se como sendo tão real 

como qualquer outra coisa neste sistema”. Não há outra natureza, diz James, para além 

desta “ausência de cortes e deste sentido de continuidade” entre as experiências.  

Quando James fala de experiência pura, está longe da noção cartesiana de puro, tal 

como aparece nas Meditações Filosóficas: “O princípio é puro e, por assim dizer, ainda 

uma experiência psicológica tola, que deve afirmar o seu próprio sentido sem adulteração. 

A primeira verdadeira afirmação, contudo, é o ego cogito”6. Em Descartes, “puro” é um 

princípio negativo, de uma experiência psicológica ainda tola ou confusa, por ausência de 

experiência, que apenas a instituição do Eu penso, como primeiro princípio, poderá 

determinar. Em James, puro não se refere a nenhum sujeito sem experiência – como Adão 

recém-nascido – como era o caso do empirismo clássico e da ideia de tabula rasa, por 

exemplo, em Jonh Locke. Neste último, toda a experiência começa do zero ou da página 

em branco e trata-se de preencher esse vazio de experiência. Em James, puro designa todas 

as experiências vividas, consideradas de um ponto de vista imanente, ou seja, não 

começamos da tabula rasa, mas a partir da experiência real. Há, então, uma pura 

experiência, bem como uma pura expressão e uma pura consciência7 e puro diz respeito 

àquilo que subsiste, que resiste a qualquer operação de redução ou de abstracção do 

pensamento. Por sua vez, em Kant, puro é a determinação de um campo transcendental 

independente do conteúdo empírico (as formas puras do espaço e do tempo)8, ou seja, o 

carácter puro identifica-se com as formas a priori que condicionam toda a experiência 

possível. Começa-se pelas formas puras, que serão necessariamente preenchidas pelos 

conteúdos sensíveis da experiência. Na filosofia de James, puro refere-se, não a um campo 

                                         
6 René Descartes, Meditations metaphysiques, Philosophie e informatique (Paris: Librairie 

Philosophique J. Vrin, 1976), § 16; apud David Lapoujade, «Du champ transcendental au nomadisme ouvrier. 
William James», em Gilles Deleuze, une vie philosophique, ed. Eric Alliez (Paris: Synthélabo, 1998), 266. 

7 Lapoujade, «Du champ transcendental au nomadisme ouvrier. William James». 
8 Immanuel Kant, Critica da razão pura (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985), § 1, 

B34/A24. 
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transcendental separado da experiência – o sujeito transcendental de Kant ou a consciência 

pura como encontraremos na fenomenologia, mas antes, como nos diz Deleuze no seu texto 

A imanência: uma vida..., a “um mundo em que a consciência ainda não se revelou, mas é 

co-extensiva relativamente ao campo transcendental”. 

Voltamos aqui ao conceito de literal e à necessidade de pensar literalmente. O 

pensamento literal é o exercício da imanência, a imanência pensa de maneira literal. O 

“dado puro” não é um como um dado originário que se distinguiria de um derivado. A 

existir, o “puro” será sempre uma prática, um exercício ou uma experimentação. Sobre o 

plano de imanência, o sentido não se constitui, mas produz-se, a partir dos efeitos dos 

encontros entre dois corpos, entre dois termos ou entre duas séries heterogéneas. Mas duas 

séries, em que não se pode dizer que uma delas seja própria e outra figurada. É por isso que 

a lógica da imanência é sempre uma lógica literal e de efeitos de superfície (pois a distinção 

entre superfície e profundidade foi abolida).  

Experiência pura é também o mundo como amostragem de que nos fala Deleuze 

relativamente à poesia de Walt Whitman. “O mundo como conjunto de partes heterogéneas: 

patchwork infinito, ou parede ilimitada de pedras secas (um muro cimentado onde os 

pedaços de um puzzle recomporiam a totalidade)”9. O mundo como amostragem, em que 

as amostras (specimen, remetendo para Specimen Days de Whitman) são precisamente 

essas singularidades ou partes notáveis e não totalizáveis que se separam de uma série de 

partes ordinárias. Amostras de dias, amostras de casos, amostras de cenas ou de vistas 

(scenes, shows or sights). Uma amostragem de casos é sempre formada por uma sucessão 

de partes separadas que coexistem, separadas por intervalos de espaços (os feridos nos 

hospitais10), ou de tempo (os momentos de uma batalha incerta11), em Whitman. Assim, a 

lei da amostragem é sempre a lei da fragmentação e a escolha ou selecção de casos 

singulares e de cenas menores é sempre mais importante do que qualquer consideração de 

conjunto. É nos fragmentos que aparece o plano de fundo escondido, celeste ou demoníaco. 

É preciso, diz-nos Deleuze, que estas cenas, partes notáveis ou fragmentos sejam 

extraídos por um acto especial de composição “que consiste precisamente na escrita”, numa 

escrita que se define, em Whitman, por exemplo, não pelo aforismo separado, como a 

                                         
9 Deleuze, Critique et Clinique, 78. 
10 W. Whitman, Specimen Days: & Collect, Dover books on Americana (Dover Publications, 1995), 

n. 61. 
11 Ibid., n. 20. 
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escrita de Nietzsche, mas por um tipo particular de frase que modula o intervalo – como se 

a sintaxe que compõe a frase, e que faz dela uma realidade capaz de voltar sobre si, tendesse 

a desaparecer. Ora são frases casuais, que enumeram casos, numa tendência para a 

amostragem ou para uma espécie de catálogo (ainda os feridos nos hospitais) ora são frases 

que indicam um processo em curso (uma batalha, os pastores de gado, o movimento dos 

enxames de zangões12) Em todo o caso, são frases quase loucas, com as suas mudanças de 

direcção, as suas bifurcações, as suas rupturas e os seus saltos, as suas extensões, os seus 

zumbidos e os seus parênteses13. Numa escrita ou numa língua convulsiva, como diz 

Melville, a lei do fragmento vale para a natureza como para a história, para a terra como 

para a guerra, para o bem como para o mal. Entre a guerra e a natureza, há uma causa 

comum: “a Natureza avança em “procissão”, por secções, como os corpos de uma armada”, 

como os bandos de corvos ou os enxames de zangões. 14 

Se as partes são fragmentos que não podem ser totalizados, podemos e devemos 

inventar entre eles relações não preexistentes, que sejam testemunho de um progresso da 

História, mais do que de uma evolução da Natureza. “As relações de número cada vez 

maior e de qualidade cada vez mais fina, são como que o motor da Natureza e da História15.  

Pelo contrário, a Guerra: “os seus actos de destruição dirigem-se a toda a relação e têm 

como consequência o Hospital, o Hospital generalizado, ou seja, o lugar onde o irmão 

ignora o irmão, e onde as partes moribundas, fragmentos de homens mutilados, coexistem 

absolutamente solitários e sem relação. É preciso, então, desenvolver o máximo possível 

de relações, de conexões entre as coisas, ampliar a nossa experiência das coisas, criando 

novos contrastes e complementaridades, não previamente dados mas sempre novo, novos 

contrapontos e respostas, constantemente renovados, inventados, que constituem a relação 

de sons ou do canto dos pássaros que encontramos nas descrições únicas de Whitman16. A 

natureza não é uma forma, mas processo de pôr em relação, em conexão, inventando uma 

polifonia. Ela não é totalidade, diz Deleuze, mas reunião, “conclave”, “assembleia 

plenária”, sendo inseparável de todos os processos de comensalidade, convivialidade, que 

não são dados preexistentes, mas que se elaboram entre vivos heterogéneos, de maneira a 

criar um tecido de relações móveis, que fazem com que a melodia de uma parte intervenha 

                                         
12 Ibid., n. 68. 
13 Deleuze, Critique et Clinique, 77. 
14 Ibid., 78. 
15 Ibid. 
16 Ibid., 79. 
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como melodia de uma outra (uma abelha e uma flor, uma criança e o seu brinquedo). Estas 

relações de contraponto “não são interiores a um Todo, mas é o Todo que, num dado 

momento, decorre das relações”17. 

 

2. Walter Benjamin: do alargamento da experiência à experiência da aura  

Se o conceito de experiência (Erfahrung) de Benjamin, profundamente enraizado 

numa tradição de teoria crítica e com as suas raízes etimológicas em fahren (montar, viajar, 

velejar) e Gefahr (perigo), ultrapassa a conotação do empirismo clássico inglês, que 

estabelece uma posição estável entre uma percepção e um objecto, ele evidencia, tal como 

o empirismo transcendental de Deleuze e ou o empirismo radical de William James, a 

dissolução da distinção clássica sujeito-objecto, bem como a reformulação do conceito de 

experiência. Benjamin pensa as condições de possibilidade da Erfahrung na modernidade, 

ligando o seu declínio histórico à proliferação da Erlebnis (experiência imediata e isolada) 

na era do capitalismo. 

O problema da experiência é formulado por Benjamin num seu texto de juventude, 

“Sobre o programa de uma filosofia vindoura”18, onde desenvolve uma leitura crítica sobre 

o conceito de experiência em que assenta a filosofia de Kant. O projecto apresentado neste 

texto, que Benjamin não chegaria a desenvolver para a sua Habilitation, mudando de tema, 

é o de um programa ou doutrina filosófica que apresenta um conceito de experiência 

substancialmente diferente daquele que é proposto na Crítica da Razão Pura, fundado na 

física newtoniana. Segundo Benjamin, “as insuficiências relativamente à experiência e à 

metafísica aparecem, no próprio interior da teoria do conhecimento, como elementos de 

uma metafísica especulativa”19. Benjamin refere-se, por um lado, à incapacidade de Kant 

em ultrapassar definitivamente uma concepção que faz do conhecimento uma relação entre 

sujeitos e objectos e, por outro, ao seu esforço insuficiente no questionamento da relação 

do conhecimento e da experiência com a consciência empírica do homem. Para Benjamin, 

a ideia de um eu individual, ao mesmo tempo corporal e intelectual, que se representa um 

mundo é uma ideia de teor mitológico, com tanto valor como qualquer outra mitologia do 

conhecimento: “Sabemos que certos povos primitivos se identificam com as plantas e com 

                                         
17 Deleuze, Critique et Clinique. 
18 Walter Benjamin, «Sur le programme de la philosophie qui vient [Über das Programm der 

Kommenden Philosophie, 1917]», em Œuvres I, trad. M. Gandillac e R. Rochlitz (Paris: Folio essais, 2000). 
19 Ibid. 
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os animais sagrados, de que recebem o nome; sabemos que certos loucos se identificam 

parcialmente com os objectos da sua percepção, que deixam assim de ser para eles 

‘objecta’, realidades situadas à sua frente (…)”20. A concepção da experiência em Kant 

releva, no que se refere à concepção ingénua de como recebemos as percepções, de uma 

mitologia moderna do conhecimento que tem por base a crença de que o conhecimento é 

um processo que se passa entre uns sujeitos e objectos quaisquer, mitologia particularmente 

infecunda, para Benjamin, assente na representação de um eu individual, corpóreo e 

espiritual, que por meio dos sentidos, recebe as sensações e a partir delas forma as suas 

representações. O programa para uma filosofia vindoura pretende eliminar a exigência da 

relação sujeito-objecto da consciência cognoscitiva, libertando-a de qualquer traço 

mitológico psicologizante e concebendo-a, na esteira de Hamann, que é mencionado no 

texto, numa estreita relação entre conhecimento e linguagem  

O problema da experiência está implícito nos vários núcleos fundamentais da obra 

de Benjamin, desde a problemática da linguagem, da tradução e da arte de contar histórias, 

à sua visão sobre a obra de arte, a teoria do conhecimento e a teoria da história. A perda da 

experiência (Erfahrung) atravessa, no contexto das alterações históricas da experiência na 

modernidade e do surgimento de um novo tipo de experiência (Erlebnis), toda a sua obra. 

O conceito de aura foi introduzido num texto de Benjamin, sobre a fotografia, em 

193121, mas comecemos com a sua apresentação nas notas sobre o haxixe22, escritas entre 

1927 e 1934. 

Primeiro, a autêntica aura manifesta-se em todas as coisas, e não apenas em algumas, como em geral 

se pensa. Segundo, a aura transforma-se totalmente com cada movimento do objecto dessa aura. 

Terceiro, a aura de modo nenhum é aquele feixe mágico e impecável de luz espiritual que aparece 

nas imagens e descrições da literatura mística vulgar. Pelo contrário, o que caracteriza a aura é o 

ornamento, um envolvimento ornamental no qual a coisa ou o ser estão mergulhados como num 

estojo. Talvez nada dê uma ideia tão autêntica da aura como os quadros tardios de Van Gogh, nos 

quais - poderia descrever-se assim esses quadros - a aura é parte integrante da pintura de todos os 

objectos23. 

Esta definição tem o benefício de retirar ao conceito de aura esse estigma de que se 

trata de um conceito estritamente associado ao estatuto da obra de arte, definindo a aura 

                                         
20 Ibid., 175. 
21 Benjamin, A Modernidade. 
22 Walter Benjamin, Imagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogas, trad. João Barrento 

(Lisboa: Autêntica Editora, 2014). 
23 Ibid., 58–59. 
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exclusivamente como algo que está numa relação de antítese com as forças produtivas que 

a tornaram obsoleta socialmente: a reprodutibilidade técnica representada pela imprensa, 

pela fotografia e pelo cinema. Nesta passagem, aura é definida, antes de mais, como uma 

experiência perceptiva ou de alargamento da percepção, constituindo-se como esse 

momento em que a experiência ganha profundidade e o observador descobre a 

possibilidade de retirar da realidade, única, "uma pluralidade de aspectos"24. 

Tentemos caracterizar a experiência da aura naqueles que nos parecem ser os seus 

traços essenciais ou as suas aparições. Em Pequena história da fotografia (1931), a aura é 

definida como  

uma estranha trama de espaço e tempo: o aparecimento único de algo distante, por muito perto que 

esteja. Seguir com o olhar uma cadeia de montanhas no horizonte ou um ramo de árvore que deita 

sobre o observador a sua sombra, até que o instante ou a hora participam do seu acontecimento – 

isto é respirar a aura dessas montanhas, desse ramo25. 

A aura envolve uma trama de espaço e de tempo única, a aparição de algo 

irremediavelmente passado, constituindo-se como vestígio ou traço de um outrora, animado 

por um agora. A experiência da aura não é uma experiência imediata, mas na manifestação 

de uma distância, reconhecemos-lhe, uma tensão temporal muito particular, que envolve 

ao mesmo tempo uma expansão e uma contração, uma extensão (extentio), no sentido que 

lhe deu Santo Agostinho nas Confissões. Nos Temas baudelairianos (1940), esta trama 

espacio-temporal adensa-se: 

Se chamamos aura às imagens que, sediadas na mémoire involuntaire 26, buscam agrupar-se em 

função de um objecto da intuição, então essa aura em torno de um objecto da intuição corresponde 

à experiência que deixou marcas de uma prática num objecto de uso. Os dispositivos das máquinas 

fotográficas e aparelhagens semelhantes que vieram depois alargam o alcance da mémoire 

involuntaire; a aparelhagem permite a qualquer momento fixar um acontecimento em imagem e som. 

Esses dispositivos tornam-se assim, conquistas essenciais de uma sociedade em que a actividade 

prática está em declínio27. 

A experiência da aura tem a ver com as imagens que vêm da memória involuntária, 

ou seja, de um inconsciente não apenas óptico, mas em geral, perceptivo e mnésico, que 

tende a agrupar-se à volta de um objecto de uma experiência. Trata-se de uma experiência 

                                         
24 Ibid., 70. 
25 Walter Benjamin, «Pequena história da fotografia [kleine geschichte der fotografie Benjamin, 

1931]», trad. João Barrento (Lisboa: Assírio & Alvim, 2006), 254. 
26 Em francês, no texto. 
27 Walter Benjamin, «Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire», em A Modernidade, trad. João 

Barrento, [1940], Obras Escolhidas de Walter Benjamin / 3 (Lisboa: Assírio & Alvim, 2006), 140. 
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de “sedimentação e concentração de energias num projecto de percepção”28. A posição de 

Benjamin relativamente à fotografia e outros aparelhos semelhantes, onde podemos incluir 

o cinema, é apresentada aqui num duplo sentido, pois se esses aparelhos técnicos “alargam 

o alcance da memória involuntária” e se tornam conquistas essenciais de uma sociedade 

em que a actividade prática está em declínio”29, por outro lado, a aparelhagem permite a 

qualquer momento fixar um acontecimento em imagem e som, o que necessariamente leva 

a uma anulação, como nos diz Maria Filomena Molder, desse processo ou experiência 

aurática. A autora chama a atenção para o facto de todas as mediações que substituem a 

experiência da rememoração ou da imaginação30 tendencialmente anularem a experiência 

da aura, pois ela envolve uma prática ou um exercício de paixão relativamente a uma coisa, 

que nos coloca sob a disposição de sofrer a influência de uma coisa sobre nós. É neste 

sentido que se pode dizer que experimentar a aura de um fenómeno significa investi-lo da 

capacidade de erguer os olhos”31. Por outro lado, a aura é sempre um processo de 

aprendizagem que envolve atenção e paciência para “seguir um caminho que indicia a 

irradiação da própria coisa: deixar cair o olhar sobre alguém ou alguma coisa e esperar o 

tempo que for preciso que esse alguém ou alguma coisa nos devolva o olhar”32, deixar que 

as experiências da imaginação e da memória dessa coisa se organizem, caiam umas sobre 

as outras, de maneira a que se produza, em nós, uma imagem. É neste sentido que a 

experiência da aura pressupõe sempre a experiência de seguir vestígios, que é 

essencialmente uma experiência de desejo ou de paixão:  

vestígio (Spur) e aura. O vestígio é a manifestação de uma proximidade, por mais longe que possa 

estar o ser que a deixou. A aura é a manifestação de uma lonjura, por mais próximo que possa estar 

aquilo que a evoca. Com o vestígio apoderamo-nos da coisa; com a aura é ela que é senhora de nós33. 

A aura, não só designa uma das faces da experiência da ruína, podendo apenas ser 

alcançada no momento da sua desaparição, como a sua estrutura epistemológica é 

apresentada como uma espécie de “iluminação profana”, faculdade mimética ou 

inconsciente óptico, que pode também ser considerada no contexto benjaminiano do 

                                         
28 Molder, Semear na Neve. 
29 Benjamin, «Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire», 140. 
30 Baudelaire debruçou-se precisamente sobre o problema da perda da imaginação, com o advento 

da fotografia: Charles Baudelaire, «Salon de 1859 / chap.III: La reine des facultés», em Œuvres complètes, 
ed. Claude Pichois, NRF, vol. II, Bibiothèque de la Pléiade (Paris: Gallimard, 1975); Charles Baudelaire, 
«Salon de 1859 / chap.II: Le public modèrne et la photographie», em Œuvres complètes, ed. Claude Pichois, 
NRF, vol. II, Bibiothèque de la Pléiade (Paris: Gallimard, 1975). 

31  Molder, Semear na Neve. 
32 Ibid. 
33 Benjamin, apud ibid., 127. 
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esforço de reconfiguração da experiência.  

Em Pequena História da fotografia (1931), Benjamin diz-nos que antes de 1880 o 

fotógrafo era considerado, não tanto um artista, mas um técnico, que encontrava no seu 

potencial cliente de uma burguesia em ascensão, nas suas roupas e nos seus objectos, “uma 

aura que se infiltrara nas pregas do seu casaco ou da sua gravata frouxa”. A aura dos 

objectos, como roupas ou mobília mantêm com aqueles que os usam ou os usaram uma 

relação metonímica. Assim, o casaco de Schelling, por exemplo, que se tornou imortal, a 

forma que ele tomou daquele que o usou não é desmerecedora das rugas do seu rosto. A 

aura do casaco de Schelling tem a ver com uma experiência fisionómica, o casaco parece 

participar de modo figurativo, digamos, numa lógica do vestígio que, enquanto índice de 

algo que teve lugar, não apresenta a aura como uma questão de continuidade ou de tradição, 

mas antes como um passado cuja aparição fantasma se projecta no presente “ferindo” o 

espectador, como o punctum de Barthes. A passagem sobre o retrato do fotógrafo 

Dauthendey e da sua noiva, que cortou as veias depois do nascimento do seu sexto filho, 

evoca uma complexa temporalidade na qual o momento passado encriptado na fotografia 

falaria ao observador posterior sobre o futuro do sujeito fotografado:  

Para lá de toda a mestria do fotógrafo e do calculismo na pose do seu  modelo, o observador sente o 

impulso irresistível de procurar numa fotografia destas a ínfima centelha de acaso, o aqui e agora 

com que a realidade como que consumiu a imagem, de encontrar o ponto aparentemente anódino em 

que no ser-assim daquele minuto há muito decorrido, se aninha ainda hoje, falando-nos, o futuro e o 

faz de tal modo que podemos descobri-lo com um olhar para trás34. 

Estes exemplos tornam evidente que a aura não é unicamente uma propriedade 

inerente a pessoas ou objectos, mas pertence ao medium da percepção. A sua natureza, tal 

como a linguagem, o pensamento, a rememoração – é o de estar entre constituindo-se como 

intermédio do significado. 

 

3. O que pode um corpo?  

A questão “O que pode um corpo?”35 – o grito de Espinosa determina, segundo 

                                         
34 Benjamin, «Pequena história da fotografia [kleine geschichte der fotografie Benjamin, 1931]», 

246. 
35 Bento de Espinosa, Ética, trad. António Simões, Joaquim de Carvalho, Joaquim Ferreira Gomes 

(Lisboa: Relógio d’Água, 1992), cap. III, 2, Esc.: «Ninguém até agora determinou o que pode um corpo...»; 
Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, 197–213; Gilles Deleuze, Spinoza: Philosophie pratique, 
[Nouv. éd.] (Paris: Editions de Minuit, 2003), 27–43. 
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Deleuze, o âmbito da ética espinosana, que se distingue quer de um ponto de vista moral, 

quer de uma ontologia das essências. “Dêem-me um corpo” é a fórmula do desabamento 

filosófico36, ou seja, o corpo deixa de ser o obstáculo a ultrapassar para poder pensar e 

passa, a ser o lugar para onde se tem de mergulhar para alcançar o pensamento e a vida, 

pois é ele que força a pensar aquilo que se esquiva ao pensamento: a vida, o impensado. Se 

Aristóteles definiu o homem a partir de um princípio racional e criativo e definiu o animal, 

por sua vez, naquilo a que podemos chamar a sua História Natural, a partir da sua essência, 

ou daquilo que é, Espinosa propõe, segundo Deleuze, uma abordagem completamente 

distinta da definição de um ser. Não é pela essência que ele vai definir o ser, mas pela sua 

potência. Os homens não são afectados da mesma maneira37. Definir um homem ou um 

animal por aquilo que ele pode envolve uma lógica diferente da lógica das essências, que 

está sempre ligada a formas de vida ou modos de existência. Um homem, um cavalo, um 

peixe, ou mesmo dois homens comparados entre si, não têm o mesmo poder de ser 

afectados, não podem o mesmo. Este aqui pode roubar, aquele ali come erva, o outro come 

carne. Podemos também fazer o registo das potências de coisas inanimadas - o que pode 

um cristal ou um diamante? De que é que ele é capaz, o que é que ele suporta? Definir os 

seres por aquilo que eles podem em vez de os definir por aquilo que eles são, significa abrir 

um campo de experimentação, um campo de exploração das coisas que não tem nada a ver 

com a essência. Se Espinosa não define o homem como um animal racional, mas por aquilo 

que ele pode, em termos de corpo e alma, isto significa que o homem tanto pode ser racional 

como irracional. Ser louco é qualquer coisa que também faz parte da potência do homem. 

O modo finito (o homem) deixa de existir quando “deixa de ser apto a ser afectado de um 

grande número de maneiras”38. 

Encontramos na base do pensamento deleuziano uma reciprocidade do corpo e do 

pensamento que se distingue da reciprocidade no sentido que lhe deu a fenomenologia de 

Husserl ou a fenomenologia estética de Merleau-Ponty, pois se não há ideia que não 

encarne e se não há corpo que não pense, o que caracteriza antes de mais nada este corpo-

pensamento é uma imanência ou uma univocidade basilar. É da filosofia de Espinosa, 

apresentada sobretudo na sua Ética, que parte o pensamento deleuziano sobre o corpo. 

Segundo Gilles Deleuze, em Espinosa a imanência designa um tipo de relação 

                                         
36 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 243. 
37 Espinosa, Ética, liv. III, 51, prop. e dem. p. 317. 
38 Ibid., liv. IV, prop. XXXIX e dem. p.317. 



 

 175 

particular: a relação entre o atributo pensamento e o atributo extensão (o corpo), assente 

numa visão monista e opondo-se ao dualismo transcendente de Descartes. A metafísica de 

Espinosa estabelece um paralelismo de ordem e conexão (ordo et conexio) entre o corpo e 

a alma: “a ordem e a conexão das ideias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas”39, 

ou seja, existem, sob o atributo do pensamento, ideias – sejam elas adequadas ou 

inadequadas40 – correlativas e isomórficas às afecções do corpo. O corpo humano é finito 

nas suas acções e afecções e é apenas a partir das ideias das afecções do corpo que a alma 

se conhece a si mesma41. 

Ora, a alma nem sempre tem ideias claras das afecções do corpo, para além de ter 

ideias que não têm nenhuma referência ao corpo. Isto significa que se, num determinado 

encadeamento de afecções do corpo, faltar algum elemento ou houver alguma falha, haverá 

uma ruptura não só desse encadeamento relativo ao corpo, mas também, necessariamente, 

do encadeamento das ideias. O corpo (extensão) e a alma (pensamento) são as expressões 

ou atributos da mesma substância divina: se um padece, o outro, correlativamente, padece 

também, se um se alegra, o outro, correlativamente, alegrar-se-á. A pergunta de Espinosa 

pela potência do corpo envolve uma compreensão do ser humano como potência. Enquanto 

seres pertencentes à substância divina, podemos traçar três dimensões desta pertença. Em 

primeiro lugar, a nossa essência singular é eterna. Segundo Deleuze, quando Espinosa diz 

“Eu sou uma parte (pars) da potência de Deus”, isto significa, literalmente “Eu sou um grau 

de potência” e, neste sentido, somos eternos. Ninguém tem o mesmo grau de potência e é 

desta singularidade do grau de potência que se deduz a eternidade da nossa essência. Em 

segundo lugar, nós temos afecções instantâneas. A dimensão da affectio é a dimensão da 

composição e da decomposição das coisas nas suas relações umas com as outras. Em 

terceiro lugar, a esfera dos afectos é a dimensão da potência de existir. De cada vez que 

uma afecção efectua a minha potência42, ela efectua-a o mais perfeitamente possível, em 

função das circunstâncias, em função do aqui-agora, em função da minha relação com as 

coisas. E, de cada vez que uma afecção efectua a minha potência de existir, ela fá-lo 

aumentando ou diminuindo a minha potência de agir. A minha potência é, segundo 

Espinosa, um grau eterno, o que não impede que ela aumente ou diminui, variando na 

duração. Dizer que a essência é um grau de potência equivale a dizer que ela é uma 

                                         
39 Ibid., liv. II, prop. VII p. 267.  
40 Ibid., liv. Liv. III, def.1267.  
41 Ibid., liv. II, prop. XXIII p. 228. 
42 Ibid., liv. III, def. III p. 267.   
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quantidade intensiva e uma quantidade intensiva é muito diferente de uma quantidade 

extensiva, que pode ser apresentada num espaço de certa extensão. Um grau de potência 

define-se como uma  quantidade intensiva, diz Deleuze43, inseparável de um limiar, que se 

constitui, em si mesmo, enquanto diferença. 

Espinosa distingue entre afecções (affectio) e afectos (affectus). Por um lado, temos 

as afecções de Deus, que são modos em si mesmos ou essências; as suas ideias exprimem 

a essência de Deus como causa. Por outro lado, temos as afecções do modo finito (o ser 

humano), que são como que afecções de afecções ou afecções em segundo grau. Uma 

afecção passiva que experimentamos é sempre um efeito de um corpo sobre o nosso. A 

ideia desta afecção não exprime a sua causa, mas a natureza ou a essência do corpo exterior 

indica apenas a constituição presente do nosso corpo, ou seja, a maneira como o nosso 

poder de ser afectado se encontra preenchido num dado momento. A afecção do nosso 

corpo é apenas uma imagem corporal e a ideia de afecção, tal como ela se dá ao nosso 

espírito, é uma ideia inadequada ou uma imaginação.  

Da ideia de afecção que nos é dada decorrem necessariamente afectos44 ou 

sentimentos, que se constituem como um tipo de afecção ou de ideia de afecção de natureza 

original. As afecções e os afectos podem distinguir-se também no sentido em que as 

primeiras indicam estados do corpo e os segundos indicam variações do corpo. As 

variações encadeiam-se com os estados, de maneira a preencher em cada instante todo o 

nosso poder de ser afectado. Há uma espécie de disjunção afectiva na existência do modo 

finito: negativa e passiva e positiva e activa. Num primeiro momento, as ideias que lhe são 

dadas são afecções passivas, ideias inadequadas ou imaginações e os sentimentos que daí 

decorrem são paixões ou sentimentos também eles passivos. “Não vemos como é que um 

modo finito, sobretudo no início da sua existência, possa ter outra coisa senão ideias 

inadequadas e sentimentos passivos”45. Enquanto o nosso poder de ser afectado permanecer 

preenchido por afecções passivas, ele está reduzido ao mínimo poder de ser afectado, fica 

impotente e imperfeito, pois está separado da sua potência. Ora, se não sabemos ainda o 

que pode o nosso corpo, qual a nossa potência de agir,  sabemos, porém, que a potência de 

agir é a única forma real, positiva e afirmativa de um poder de ser afectado46, pois o que é 

                                         
43 Deleuze, «Les cours de Gilles Deleuze. Deleuze/Spinoza. Cours Vincennes. Intégralité du cours», 

1981 de 1978. 
44 Espinosa, Ética, liv. II, axioma 3. 
45 Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, 201. 
46 Ibid., 204. 
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próprio do modo finito ou do ser humano é ser activo e poder ser afectado das mais variadas 

maneiras.  

Não saber o que pode o nosso corpo, qual a nossa potência, de que afecções se é 

capaz, significa que não o podemos saber previamente. Podemos até saber racionalmente 

que a potência de agir é a única expressão da nossa essência, a única expressão do nosso 

poder de ser afectado. Mas esse saber permanece abstracto. Não sabemos que potência é 

esta, como adquiri-la ou encontrá-la. E sem dúvida nunca saberemos se não tentarmos 

concretamente, devir activos. Mas como ser activo? Como produzir ideias adequadas? 47 

É preciso experimentar, avaliar. Não nascemos racionais ou nascemos, já o 

dissemos, tanto com uma potência de racionalidade como de irracionalidade. A experiência 

do tacteamento é a forma de cada um encontrar, ao mesmo tempo, aquilo que ama e aquilo 

que suporta. Não se trata aqui de um conhecimento científico estabelecido, mas de uma 

aprendizagem assente numa experimentação viva: não páro de me enganar, de me colocar 

em situações que não me convêm, etc. É preciso encontrar a nossa maneira, é como 

aprender a cantarolar uma cantiga ou a recitar um poema, encontrando, ao mesmo tempo, 

aquilo que nos convém e aquilo que somos capazes de fazer. Encontrar um ritmo, uma 

maneira de fazer, o lugar e o tempo oportunos: o bom encontro. O primeiro aspecto da 

razão que tacteia é, segundo Deleuze48, uma espécie de duplo aspecto: seleccionar/compor. 

Seleccionar, ou seja, encontrar, através da experiência, as relações com as quais as minhas 

se compõem e tirar as minhas consequências em termos de composição. Experimentar o 

que pode o nosso corpo, aqui e agora, de acordo com o momento presente, avaliar, e de 

cada vez, ter uma ideia um bocadinho mais adequada. Há precipitações, correrias, choques, 

situações de que temos de fugir a sete pés, ainda assim, vamos experimentando, avaliando. 

Não há outra via.  

A leitura deleuziana49de Espinosa é então uma leitura empirista, que extrai do 

pensamento do filósofo da imanência a sua ética centrada no problema da potência. Um 

dos problemas fundamentais da Ética prende-se com a questão de saber como alcançar a 

alegria activa, que nos permitirá aproximarmo-nos da ideia adequada. Para Espinosa, 

somos activos (agimos), quando em nós ou fora de nós se produz qualquer coisa de que 

somos a causa adequada. Pelo contrário, somos passivos (sofremos), quando em nós se 

                                         
47 Ibid., 201. 
48 Deleuze, «Les cours de Gilles Deleuze. Deleuze/Spinoza. Cours Vincennes. Intégralité du cours». 
49 Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression; Deleuze, Spinoza. 
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produz qualquer coisa de que não somos senão a causa parcial50. Segundo Deleuze partimos 

da alegria passiva das coisas exteriores, com que nos encontramos imprevisivelmente, para 

a alegria activa, formando, a partir da alegria passiva, uma noção comum (ou ideia comum, 

ou seja, aquilo que o corpo que eu encontrei e o meu corpo têm em comum). Esta ideia, ou 

este encontro, é sempre adequado, pois a ideia que eu tenho da similitude entre os dois 

corpos, encontra-se enquanto tal, também em Deus51. No contexto da ética da potência, é 

sobretudo no desenvolvimento do conceito de alegria que Deleuze assenta a sua leitura de 

Espinosa, em que a noção de encontro é central, pois é o encontro ou a noção comum que 

torna possível a transformação da alegria passiva em alegria activa, pondo em jogo uma 

noção de causa que se explica pelo meu próprio corpo e não por um princípio transcendente 

ou moral52. Fazer da distinção entre a alegria e a tristeza uma questão ética, e sobretudo 

apelar a uma ética da alegria, como parece fazer Espinosa e reforçar Deleuze, pode parecer 

um princípio não só demasiado simples, como perigoso. Mas vejamos um pouco mais de 

perto. Espinosa não distingue apenas entre a alegria (“a paixão pela qual a Alma passa a 

uma perfeição maior”) e a tristeza (“a paixão pela qual a Alma passa a uma perfeição 

menor”)53, mas as afecções da alegria e da tristeza, podem ser de dois tipos: a alegria pode 

ser hilaridade (hilaritas) ou deleite (titillatio), enquanto a tristeza pode ser melancolia ou 

dor. A dor e o deleite ocorrem quando uma das partes é mais afectada do que a outra (alma 

ou corpo), enquanto a melancolia e a hilaridade ocorrem quando todas as partes são 

afectadas de igual modo54. Assim, a hilaridade e a melancolia conservam a sua natureza - 

a hilaridade é sempre boa e a melancolia é sempre má. O mesmo não acontece com a dor e 

o deleite. Segundo Espinosa, o deleite pode ser mau e a dor boa, pois o deleite é uma alegria 

em que nos ligamos obstinadamente a uma afecção, ficando impedidos de sentir qualquer 

                                         
50 Espinosa, Ética, liv. III, def. 2 p. 267.  
51 Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression. 
52Sobre a distinção entre ética e moral em Espinosa, ver: Deleuze, Spinoza.; Deleuze, «Les cours de 

Gilles Deleuze. Deleuze/Spinoza. Cours Vincennes. Intégralité du cours». 
53 Espinosa, Ética, liv. III, prop.XI, esc. p. 279. 
54 Ibid., liv. IV, Sobre a hilaridade e a melancolia, prop. XLII, dem., p. 399: «A hilaridade é uma 

alegria que, na medida em que se refere ao Corpo, consiste em que todas as partes do corpo são igualmente 
afectadas por ela (…) e por conseguinte a hilaridade é sempre boa e não pode ter excesso. Mas a melancolia 
é uma tristeza que, quando se refere ao Corpo, consiste em que a potência de agir do Corpo é absolutamente 
diminuída ou entravada; e por isso é sempre má»; sobre o deleite e a dor, prop. XLIII, dem., p. 400: «O deleite 
é uma alegria que, na medida em que se refere ao Corpo, consiste em que uma ou algumas das suas partes 
são afectadas de preferência às outras e pode ser tão grande a potência desta afecção que ultrapasse as outras 
acções do Corpo e fique obstinadamente ligada a ele, por conseguinte, impeça que o corpo se torne apto para 
ser afectado de muitos outros modos; e, por isso pode ser má. (…) a dor, que pelo contrário, é uma tristeza, 
considerada só em si não pode ser boa. Mas porque a sua força e crescimento se define pela potência da causa 
externa em composição com a nossa, podemos (…) concebê-la tal que possa entravar o deleite de maneira 
que ela não tenha excesso, e, nesta mesma medida (…) será boa». In: Ibid., liv. IV, prop. XLII, dem. p. 399.  
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outra. A dor, por sua vez, é produzida quando um corpo é afectado por um corpo de força 

maior, pelo que, neste sentido, ela pode permitir escapar ao deleite, a que um corpo pode 

ficar preso55. É muito relevante compreender que é em função da articulação destes quatro 

eixos (hilaridade, melancolia, deleite e dor) e da sua constante relação de movimento e 

repouso entre as partes, que o aumento ou a diminuição da potência de agir de um corpo se 

exprime. Espinosa sublinha que a hilaridade, naturalmente boa, é mais facilmente 

concebida do que observável56, pois as afecções por que somos dominados no nosso 

quotidiano referem-se a maior parte das vezes a uma parte do corpo, mais afectada do que 

outra. Há em Espinosa toda uma reinterpretação da noção de alimentação, como nos diz 

Zourabichvili, em que o plano fisiológico e ético, corporal e mental, estão numa constante 

telescopagem e troca, apresentando toda a doença como psicossomática – não no sentido 

de uma inscrição no corpo de acontecimentos psicológicos ou de uma determinação dos 

estados corporais pelos espirituais, mas no sentido em que toda a doença é simultaneamente 

psíquica e somática. 

É aliás neste sentido que Espinosa não distingue entre a melancolia e o 

enfraquecimento geral do corpo. “Diríamos que há nele duas doenças: parcial e geral, 

obsessão (desequilíbrio da balança dos prazeres a favor de uma parte) e melancólico 

(tristeza que diz respeito a todas as partes de igual modo)57. O alimento ideal, tanto no 

sentido comum (comer, beber, etc.), como no sentido afectivo, deve ser o mais variado 

possível, ou seja, aquele que permita ao corpo evitar o mais possível o “estado cadavérico 

de repouso absoluto”, mobilizando todas as partes do corpo de maneira mais equilibrada. 

No caso do doente, no qual o desgosto se instala, as avaliações podem trasnformar-

se num afecto positivo, diz Zourabichvili, e isto, precisamente porque o seu corpo, nesse 

momento, obedece pelo menos temporariamente a uma outra proporção de repouso e de 

movimento entre as suas partes. Podemos dizer, então, que a cura, na Ética, surge no 

contexto de uma “grandiosa e dramática” teoria sobre a doença. Toda a Ética, a partir da 

III parte, é uma teoria sobre o conflito ou sobre o dilaceramento interior do espírito, que 

apela ao desenvolvimento de uma verdadeira medicina, propondo, ela própria, um conceito 

de doença em termos de conflito que, apesar de nunca ser explicitamente enunciado, está 

                                         
55 Ibid., liv. IV, prop. XLI p. 399. 
56 Ibid., liv. IV, prop. XLIV, esc.  
57 F. Zourabichvili, Spinoza: une physique de la pensée, Philosophie d’aujourd’hui (Paris: Presses 

Universitaires de France, 2002), 86. 
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implícito, como que nos interstícios. 

 

4. O conceito de Planalto 

Já vimos, no primeiro capítulo, como a relação entre o caos e a criação tem um 

papel fundamental no pensamento de Gilles Deleuze, pois é nela que assenta o plano de 

imanência. Face ao caos e ao incomensurável, o que pode, o deve, o que faz o pensamento? 

A filosofia de Deleuze começa por traçar um plano sobre o caos a partir do qual possa 

trabalhar (onde?). Trata-se de criar aquilo a que Deleuze e Guattari chamaram, em O que é 

a filosofia?58, um pensamento sem imagem. Já em Mil Planaltos59, obra que nunca se refere 

directamente ao conceito de “imagem de pensamento”, assistimos à sua criação, a partir de 

uma trilogia conceptual que acarreta a destruição da imagem dogmática do pensamento e 

a construção de uma nova imagem de pensamento: “Rizoma”, “Planalto” e “Corpo sem 

Órgãos” são os conceitos chave, a partir dos quais Deleuze e Guattari preparam o terreno 

para a criação de um “pensamento sem imagem”. Romper com a imagem dogmática do 

pensamento, produzir um pensamento sem imagem, envolve, em O que é a filosofia, uma 

crítica ao modelo de pensamento que dominou a filosofia ocidental desde Platão e que 

rompeu com as forças produtivas do caos. A necessidade de traçar um plano sobre o caos 

que permita criar, é uma necessidade de restituir ao pensamento as suas forças caoides: A 

este plano que não conhece senão latitudes e longitudes, velocidades e heceidades, 

chamamos plano de consistência ou de composição60. O planalto surge, por um lado, como 

uma imagem do conceito de plano de consistência ou de composição, e por outro, como 

um bloco estrutural de uma estrutura mais vasta: o livro rizomático que é o Mil Planaltos.  

Enquanto o livro é feito de capítulos, tem os seus pontos culminantes, os seus pontos extremos. O 

que é que se passa com o livro feito de planaltos, comunicando uns com os outros, através de micro-

fendas, como um cérebro? Chamamos planalto a qualquer multiplicidade conectável com outras, por 

caules subterrâneos superficiais, de maneira a formar e desenvolver um rizoma. Escrevemos este 

livro como um rizoma, compusemo-lo de planaltos61.  

O plano de consistência assume uma forma rizomática, de múltiplas dimensões ou 

direcções móveis. Um rizoma não tem começo nem fim, mas essencialmente um meio, a 

partir do qual cresce e transborda, constituindo-se como multiplicidades lineares de n 

                                         
58 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?  
59 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux. 
60 Ibid., 326. 
61 Ibid., 32. 
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dimensões, sem sujeito e sem objecto, que se apresentam sobre um plano de consistência 

múltiplo que varia continuamente as suas dimensões, num constante devir.  

Deleuze e Guattari apresentam esta nova teoria do livro, inspirada por Nietzsche, 

Proust e Blanchot, mas também, em si mesma, lugar de experimentação dessa teoria. 

Este modelo de escrita é desenvolvido através do conceito de rizoma que aparece 

no prefácio ao Mil Planaltos e que se caracteriza, pelos seguintes traços fundamentais:  

Esta nova escrita pode definir-se quer pelo rizoma quer pelo planalto – duas figuras 

de um mesmo modelo. “Escrevemos este livro como um rizoma. Compusemo-lo de 

planaltos”. Rizoma é um método, digamos, um certo tipo de método caracterizado por uma 

espécie de anti-método, mas ainda assim, um método. É um processo de trabalho em que a 

obra é via, como dizia Paul Klee. Dizer que se escreve como um rizoma, como disseram 

Deleuze e Guattari, é dizer que o processo de escrita cria uma forma que podemos 

aproximar da forma – botânica – de um rizoma. Trata-se, em botânica, de um caule 

subterrâneo cuja planta se desenvolve a partir do rizoma, sem possuir o caule típico das 

plantas. O gengibre, por exemplo, é um rizoma. É uma particular forma de raiz, constituída 

por múltiplos centros, o que lhe dá uma configuração completamente diferente das raízes 

das árvores. Se um rizoma é composto de múltiplos centros, podemos dizer que os centros 

são os planaltos. O Mil planaltos é esta composição rizomática feita de planaltos. Do ponto 

de vista conceptual, a distinção que importa focar entre raiz e rizoma é a distinção entre 

uma culminância homogénea (na raiz), que se desenvolve num plano vertical, unitário e 

individual e uma conexão heterogénea (no rizoma), que se desenvolve na horizontal, é 

iterativo (repetitivo) e pré-individual. Uma constatação de ordem anatómica mostra como 

são os pedaços estendidos ou as plantas superficiais que permitem conexões heterogéneas 

(abolição da profundidade). As potências do rizoma, a sua conectabilitade, não aumenta 

senão com a superficialidade do plano. Se a raiz efectua um voto de culminação, o planalto 

exprime um desejo de estabilidade e multiplicação. Devemos então alcançar 

biologicamente e pragmaticamente, mas não metaforicamente, a tese que liga o planalto ao 

rizoma. Conectar é antes de mais propagar-se, como se propagam as ervas daninhas ou os 

vírus.  

Em O que é a filosofia, o plano de consistência ou de composição, será definido 

como plano de imanência: o plano que permite pensar. O que é o plano de imanência? Uma 

espécie de corte no caos que age como uma peneira. Aquilo que caracteriza o caos, dizem 
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Deleuze e Guattari, é menos a ausência de determinações do que a velocidade infinita com 

a qual elas se esboçam e desaparecem: não é o movimento de uma determinação à outra, 

mas pelo contrário, a impossibilidade de uma relação entre duas determinações, pois uma 

não aparece sem que a outra não tenha já desaparecido ou esteja em vias de desaparecer. O 

caos não é um estado inerte nem uma mistura ao acaso, ele caotiza e desfaz no infinito toda 

a consistência. A questão fulcral que liga o caos à criação é: como adquirir uma 

consistência, sem perder o infinito no qual o pensamento mergulha? Não é seguramente 

com um plano que nos proteja do caos, como uma espécie de sombrinha, na qual se 

inscrevam as opiniões, um “anti-caos objectivo”62 ou um plano de organização. Sim, 

precisamos de organização, “pedimos apenas que as nossas ideias se encadeiem de acordo 

com um mínimo de regras constantes e a associação das ideias nunca teve outro sentido 

senão o de nos fornecer essas regras protectoras, semelhança, contiguidade, causalidade, 

que nos permitem pôr um pouco de ordem nas ideias”, precisamos do anti-caos objectivo 

que funcione como uma imagem de pensamento sem a qual não seria nunca possível pensar 

o pesado cinábrio vermelho de que fala Kant na Crítica da Razão Pura63. Mas também 

precisamos de qualquer coisa que está nesse caos, da sua força. A arte, a ciência e a filosofia 

traçam um plano sobre o caos, querem rasgar o firmamento e mergulhar por ele adentro, 

mas para dele extrair qualquer coisa: “variações que permanecem infinitas, mas tornadas 

inseparáveis sobre superfícies ou em volumes absolutos que traçam um plano de imanência 

secante”. Não se trata unicamente de associar ideias distintas, como faz o plano de 

organização, mas de reencadear estas ideias, por  zonas de indistinção, a conceitos. O plano 

de imanência coa o caos, como uma peneira, extraindo variáveis que se tornam 

independentes, eliminando outras variáveis susceptíveis de interferir nesta composição, 

numa espécie de combate produtivo com o caos, que se relaciona com ele directamente, 

traçando um plano poroso e não opaco, como uma espécie de jangada sobre o mar, que tem 

de ser leve e porosa, senão vai partir-se. Se a luta contra o caos se faz de formas diferentes, 

em arte, na ciência ou na filosofia, e o confronto com o caos que experimentaram e de que 

nos falaram Cézanne, Paul Klee ou Francis Bacon, teve sempre a ver com esta necessidade 

de nele mergulhar e de lá sair – uma catástrofe, chama-lhe Cézanne, o ponto cinzento, 

chama-lhe Paul Klee, o diagrama de Francis Bacon – do caos à composição, o combate não 

                                         
62 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, cap. Du chaos au cerveau. 
63 «Se o cinábrio fosse tanto vermelho, como negro, tanto leve como pesado, a minha imaginação 

não encontraria a possibilidade de receber no pensamento o pesado cinábrio com a representação da cor 
vermelha». Kant, Critica da razão pura, 138, «Da Síntese da reprodução na imaginação». 
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é unicamente contra o caos, mas igualmente contra o cliché, o seu oposto simétrico, 

igualmente destrutivo. Trata-se sempre de produzir uma fenda na sombrinha que nos 

protege do caos. É isto, diz Lawrence, que faz a poesia:  

Os homens não param de fabricar uma sombrinha que os protege, por baixo da qual 

traçam as suas convenções, as suas opiniões; mas o poeta, o artista, pratica uma fenda na 

sombrinha, ele rasga o firmamento, para fazer passar um pouco do caos livre e ventoso e 

enquadrar numa brusca luz, uma visão que aparece através da fenda, junquinho de 

Wordsworth ou maçã de Cézanne, silhueta de Macbeth ou Achab64. 

A arte não é o caos, mas essa composição do caos que dá a visão ou a sensação 

constituindo, como diz James Joyce em Finnegans Wake (1939), um caosmos ou um caos 

composto. A filosofia compõe o caos de outra maneira, não capturando o caos na visão ou 

na sensação, mas no conceito. Não se pode compreender o que seja a filosofia enquanto ela 

for definida como uma disciplina criadora de conceitos estritamente conceptuais: “um 

conceito é zero, zero, mesmo zero, se isso não modificar a natureza dos vossos afectos e se 

isso não nos trouxer novos perceptos”65. Um conceito filosófico está tão longe da opinião, 

enquanto conjunto de ideias associadas, como de uma espécie de Urdoxa da 

fenomenologia, enquanto ordem ou série de razões abstractas. Para alcançar o conceito é 

preciso ultrapassar tanto o princípio da associação, como o da pura abstracção, alcançando, 

o mais rapidamente possível, os objectos mentais determináveis como seres reais. É neste 

sentido que a filosofia de Deleuze é, antes de mais um empirismo radical e o plano de 

imanência, um campo de experimentação que comunica com os outros planos diferentes, 

os outros cortes no caos (plano de composição da arte, plano de referência da ciência).  

A noção de Planalto foi inspirada por um conceito de Gregory Bateson, etnólogo e 

zoólogo britânico, que se serve da palavra planalto66 para designar uma região contínua de 

intensidades que vibra sobre si própria e que se desenvolve evitando qualquer orientação 

sobre um ponto culminante ou fim exterior. Planalto designa um estado estável por 

oposição a um clímax.  

                                         
64 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 190. 
65 Gilles Deleuze, «Cours Deleuze /cinéma - Vérité et temps; cours 49, transcription : Tatiana 

Andreeva/ M. Manifacier», 13 de Dezembro de 1983, http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3? 
id_article=271. 

66 G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind (University of Chicago Press, 1972) Bateson foi membro 
da escola de Palo Alto, conhecida pela sua teoria da comunicação, baseada nos princípios dos sistemas abertos 
e da interacção. 
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Bateson recorre à cultura do Bali para definir a sua ideia, nomeadamente aos jogos 

emocionais entre as mães e as suas crianças ou às querelas entre os homens, que passam 

por uma bizarra estabilização intensiva, na qual uma espécie de planalto contínuo de 

intensidade substitui o clímax, a guerra ou o ponto culminante. Suponhamos que dois 

homens tenham um diferendo entre eles. De acordo com a cultura balinesa, os homens em 

conflito deverão encontrar-se a título oficial no escritório do representante local do Rajah, 

local onde consignarão a sua disputa, estabelecendo um acordo no qual se define que aquele 

que dirigir a palavra ao outro deverá pagar uma multa ou fazer uma oferta aos deuses. 

Seguidamente, se a querela tiver um fim, este contrato será oficialmente anulado. Segundo 

Bateson também encontramos estratégias de evitamento deste género nas querelas de escala 

menor, entre crianças.  

Um dos casos analisados por Bateson, é o jogo emocional pedagógico produzido 

pelas mães balinesas. Este tipo de jogo entre a mãe e a criança foi apresentado e visualmente 

documentado, por Bateson e Margaret Mead, numa investigação etnológica que estuda as 

práticas e as técnicas corporais balinesas, apoiada pelo registo fotográfico67 e fílmico68. 

Trata-se de registar como se deslocam, dormem, dançam, em suma, como se manifesta o 

corpo da cultura balinesa. Segundo Bateson, no Bali, as emoções da criança são controladas 

pela mãe, que ensina à criança a não permitir o desenvolvimento de um pico emocional em 

direcção a uma descarga emocional. No filme Rivalry in Bali and New Guinea, Bateson e 

Mead mostram-nos como a rivalidade entre crianças é usada para provocar situações 

teatrais didácticas. Uma mãe pede emprestado o bebé da sua vizinha só para provocar o seu 

filho, que responde, agarrando-se como pode ao outro peito, de maneira a mantê-lo afastado 

do outro bebé. Alguns minutos mais tarde o seu filho foge e a mãe começa a dar de mamar 

ao bebé da vizinha. Assistimos então a um tipo de cena a que é raro assistirmos no mundo 

ocidental. A mãe permite que o seu filho, mais velho, tente impedir a outra criança, bebé, 

de mamar. Ela agarra a mãe, puxa o bebé, enquanto a mãe o afasta, protegendo o bebé. 

Finalmente a mãe dá o peito ao filho por um instante e depois dá-lhe o bebé. A criança leva 

o bebé, mas pouco depois volta, já despreocupada, e devolve-o à mãe. A mãe volta a brincar 

com o bebé emprestado e a criança recomeça o jogo de sedução com a sua mãe. Quando 

abraça a mãe, ela vira-se novamente para o bebé. 

                                         
67 Gregory Bateson e Margaret Mead, «Les usages du corps au Bali», Actes de la Recherche en 

sciences sociales, Présentation et répresentation du corps, 14, n. 1 (1977): 3–33. 
68 Gregory Bateson e Josef Bohmer, Rivalry in Bali and New Guinea (Cambridge University, The 

American Museum of Natural History/ Department of Child Study, 1936). 
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Bateson aborda dois tipos de esquemas sociais, o sistema da sociedade iatmul e o 

sistema da sociedade balinesa, como protótipos, respectivamente, dos dois sistemas sociais 

a que chama “sismogenéticos” e “não sismogenéticos”69. Os sistemas sismogenéticos 

baseiam-se numa formulação usada anteriormente por outros autores de Palo Alto para 

definir as permutas comunicacionais70. O termo sismogénese refere-se aos fenómenos que 

acontecem no âmbito da interacção entre dois indivíduos. Numa interacção de comunicação 

entre um indivíduo A e um indivíduo B, a sismogénese diz respeito às reacções de um em 

relação ao comportamento do outro, havendo necessariamente uma progressão no padrão 

da interacção. (qualquer coisa como: acção de A – reacção de B – Reacção de B – Reacção 

de A e assim sucessivamente). As trocas comunicacionais são, para os autores de Palo Alto, 

ou simétricas ou complementares, consoante se baseiam, respectivamente, num princípio 

de simetria e de maximização da semelhança ou de diferença e maximização da diferença. 

Bateson aplica o conceito de sismogénese e os seus dois grandes tipos, simétrico e 

complementar, para analisar o sistema social iatmul. Na sismogénese simétrica, as acções 

de A estimulam-se mutuamente, numa relação de simetria, ou seja, elas são essencialmente 

similares e derivam nos casos de competição e rivalidade, por exemplo, nas relações entre 

irmãos: uma acção A provoca em B uma reacção simétrica ou semelhante que vai, por sua 

vez, gerar em A uma rivalidade e um aumento de intensidade da sua acção e assim 

sucessivamente. Na sismogénese complementar, em vez de uma simetria entre duas acções, 

encontramos uma dissemelhança essencial: as acções que se estimulam mutuamente são 

essencialmente dissemelhantes, mas reciprocamente apropriadas: domínio de submissão, 

assistência e dependência, exibicionismo e voyerismo, etc. Neste caso, a interacção é 

marcada por uma diferença que acentua relações de domínio e submissão, sendo deste 

modo assegurada uma complementaridade na comunicação. Segundo Bateson, os dois tipos 

de sequências são, à partida, psicologicamente incompatíveis, situando-se em níveis que 

não se tocam. A interacção sismogenética envolve, quer na complementaridade, quer na 

simetria, um movimenmto interactivo da ordem da acumulação da energia, que caminha 

para uma descarga emocional ou energética. A tendência natural dos seres humanos 

implicados em qualquer tipo de combate simples, diz Bateson, parece confirmar o desejo 

consciente ou inconsciente de alcançar uma tal descarga de tensão - factor que estimula os 

participantes e os impede de se retirarem do combate, como recomendaria o bom senso. 

                                         
69 Bateson, Steps to an Ecology of Mind. 
70 P. Watzlawick et al., Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, 

Pathologies and Paradoxes (W. W. Norton, 2011). 
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No Bali, Bateson não encontrou uma interacção baseada num sistema 

sismogenético. Voltemos ao jogo entre o bebé e a mãe e sugerimos o visionamento do filme 

e das imagens referidas, pois Bateson não deixa de salientar a exigência, para o 

compreendermos, de o vermos na sua dinâmica corporal e gestual. O jogo a que a mãe 

induz o seu filho, visa provocar nele uma actividade de interacção particular. A criança, 

entra, como vimos, durante alguns instantes, numa interacção cumulativa. Acontece que, 

no momento em que a criança, levada pela excitação da interacção com a mãe, atinge um 

ponto culminante e se prepara para uma descarga emocional, lançando-se para a mãe, esta 

afasta-se. A interacção cumulativa da criança traduz-se, então, por um efeito de cólera, em 

vez da descarga esperada. A mãe, entretanto, mantém uma espécie de distanciamento de 

espectador face ao estado de cólera do filho. O que estará aqui em causa? Por um lado, 

trata-se aqui de desenvolver uma espécie de emoção muito diferente da dos sistemas 

sismogenéticos, com a sua acumulação da energia e encaminhamento para a descarga 

emocional. Aqui, a tendência cumulativa que se tinha tomado como humanamente 

fundamental é cortada. A mãe quer romper com esta tendência e uma espécie de planalto 

de intensidade contínua, diz Bateson, substitui-se ao clímax emocional, à medida que a 

criança se adapta à vida balinesa. Por outro lado, as sequências repetitivas dos jogos teatrais 

têm como efeito uma diminuição da tendência da criança a um comportamento competitivo 

ou de rivalidade, produzindo um distanciamento relativo ao sentimento de posse que a 

criança sente em relação à mãe. Relevante será referir que a arte balinesa se caracteriza, em 

geral, pela falta de ponto culminante. A música, diz Bateson, segue uma progressão que 

decorre totalmente da sua lógica estrutural e as modificações de intensidade são nela 

determinadas pela duração e desenvolvimento dessas relações formais: não se encontra, 

portanto, o tipo de intensidade crescente e estrutura paroxística que caracteriza a música 

ocidental, mas sim uma progressão mais formal71. 

O que acontece no modelo de não-sismogénese do Bali é que, em vez de se 

desenvolver numa sucessão cumulativa da interacção, numa sequência circular baseada em 

acção-reacção-acção, a cadeia é cortada, quer dizer, a reacção é cortada, e, portanto, 

também, a acção. Anula-se um modelo circular em proveito de um modelo linear. O corte 

que a mãe produz face à reacção do filho, impede a sua descarga, criando um efeito de 

distanciamento comparável àquele de que nos fala Brecht, nos seus escritos sobre o teatro, 

que tem como função a anulação do efeito catártico, baseado num clímax ou descarga 

                                         
71 Bateson, Steps to an Ecology of Mind. 
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emocional. O distanciamento que o corte da mãe produz permite a adopção, tanto da parte 

da criança, como da parte da mãe, de uma postura essencialmente observadora face à 

situação gerada, no sentido de uma tomada de consciência e avaliação daquilo que se está 

a passar. Trata-se aqui de uma aprendizagem no sentido de adquirir, através da observação, 

um autocontrolo relativamente a uma situação de grande tensão emocional, através de um 

mecanismo de proximidade e distanciamento, continuidade e descontinuidade, ensinando 

a criança a não resolver a interacção em causa de modo afectivo, mas a observá-la, 

eventualmente fixando-a como um estado natural. O que acontece é que, ao mesmo tempo 

que o acontecimento emocional está em curso, outra coisa começa então a estar igualmente 

em curso: a avaliação desse acontecimento. Uma avaliação ou observação crítica que não 

está separada do acontecimento, mas que faz, de alguma maneira, parte integrante dele. É 

esta integração que a mãe ensina a criança a produzir, integrar uma experimentação dos 

acontecimentos sob a forma de um teatro. Compreende-se como esta maneira de lidar com 

uma situação de conflito, longe de pretender resolvê-la, incita antes a um certo tipo de 

reconhecimento da situação, no sentido do mantimento de uma certa estabilidade entre as 

polaridades. O planalto será, então, este plano traçado entre os polos ou as polaridades.  

Podemos estabelecer uma analogia entre a diferença antropológica entre Planalto e 

clímax, tal como Bateson a determina, e a distinção ética de Espinosa entre o deleite e a 

hilaridade que este encontra na alegria. O processo pedagógico pelo qual a mãe se esforça 

por abater o clímax, visando conduzir a sua criança ao planalto, explica-se por um 

mecanismo que decorre do entrelaçamento dos quatro tipos de afectos de Espinosa: “tendo 

o cuidado de não deixar a criança numa depressão nociva (a melancolia, em termos 

espinosianos), a mãe arrisca provocar-lhe uma insatisfação (a dor), por relação a uma 

excitação culminante (o deleite), para a conduzir ao planalto ( a alegria)”72.  

 

5. O corpo do filme 

O corpo do filme aparece, no pensamento deleuziano sobre o cinema, em parte, 

como uma espécie de laboratório desta ideia que acabámos de expor, ultrapassando o corpo 

propriamente dito, mas sobretudo, enquanto campo de experimentação e de produção de 

afectos. Podemos recorrer à via escolhida por Victor Erice, num congresso realizado em 

                                         
72 Chan Woong Lee, «Le concept de plateau chez Deleuze et Guattari: ses implications 

epistemologique et ethique», Kriterium, Junho de 2014. 
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200573, com o tema “A fronteira dos géneros”, que desloca a questão da distinção dos 

géneros, documentário e ficção, este tema tão comum em 2005 como hoje, e que parece 

demorar-se, talvez por não se prestar facilmente a receitas conceptuais. Desloca a questão 

do género para o corpo. O que tanto o documentário como a ficção, independentemente do 

género, têm mais imediatamente em comum, é a presença dos corpos. Alain Bergala74, 

retomando uma expressão de J-L Godard, que falou do cinema como a arte da cosmética, 

designando com esta expressão essa arte que alcançou a sua máxima expressão na época 

de ouro do cinema americano, em que todo o seu talento e toda a sua máquina de produção 

se deu como tarefa dominante, dotar a estrela de um corpo ideal, eliminando todas as 

imperfeições e acidentes de criatura singular e revestindo-a de luz. A obra de Hollywood 

consistia em simular a imagem de uma presença excepcional, de um corpo glorioso, 

negando a imperfeição da criatura real que existia por trás dessa imagem ideal. Na época 

moderna, depois da Segunda Grande Guerra, o cinema moderno construiu-se a partir da 

rejeição do corpo glorioso da estrela, criado artificialmente pelos estúdios de Hollywood 

ou da Cinecittà, as duas perspectivas norte-americana ou europeia, mas com o mesmo 

objectivo. O que este novo cinema reivindica, este cinema que surge depois da Segunda 

Guerra, e que viu os grandes desfiles fascistas, que viu o horror dos corpos dos campos de 

concentração, é a urgência de inscrever na superfície da película corpos reais, extraídos 

directamente da vida e não de um stock de uma grande produtora de cinema. É também 

esta a questão colocada de inúmeras maneiras por Godard, em tantos filmes (quase todos) 

desde Pierrot le fou (quando Marianne e Pierrot, no início do filme, conversam dentro do 

carro, ao mesmo tempo que ouvem as notícias sobre os números de mortos na Guerra do 

Vietname) a Adieu au Langage, passando por Histoire(s) du Cinéma. Inscrever no filme 

corpos reais, convocados pela sua singularidade banal e quotidiana. O corpo do quotidiano 

surge, num primeiro momento com o neo-realismo, quando o operário de Ladrão de 

Bicicletas (1948), de Vittorio de Sica, encarna esse personagem de ficção real, ou o 

protagonista de Umberto D (1952) ou os corpos de Paisà (1945) de Roberto Rosselini. São 

corpos reais, cansados, o cansaço dos corpos é visível. Transpor este cansaço dos corpos 

para o ecrã é o que fazem também Antonioni, Cassavetes ou Pasolini, que talvez tenha sido 

aquele que tenha levado ao extremo a inscrição dos corpos reais na película de cinema, esta 

                                         
73 «La frontera de los géneros: duetos». Con Víctor Erice y José Luis Guerín. Auditorio CCCB, 

Barcelona., Congrés Internacional de Cinema Europeu Contemporanio, 2005, 
https://www.youtube.com/watch?v=e7CCJxk2gjA. 

74 Alain Bergala, «De l’impureté ontologique des créatures de cinéma», Trafic, Maio de 2004. 
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tarefa desesperada de tentar dar conta da mudança antropológica que se estava a produzir. 

Parece que hoje esta necessidade de inscrever o corpo no ecrã regressou – nesta era do 

virtual, mas também nesta era em que a violência dos corpos é cada vez mais banalizada 

no cinema, na televisão, nos media em geral. Trata-se de dar conta de um corpo em vias de 

desaparecer, de uma experiência em vias de desaparecer. Foi isto que tanto Godard, como 

Jean Rouch e Cassavetes, procuraram fazer: dar conta de uma humanidade em vias de 

desaparecer. É então da necessidade de inscrição de corpos reais no filme que surge o 

cinema dos corpos, uma necessidade que advém de uma categoria existencial, que introduz 

na ficção qualquer coisa que não é da ordem da representação, da intriga, mas da ordem da 

vida, da qual decorre qualquer ficção, ou a ficção mais originária. Porque é que há esta 

necessidade de inscreverem corpos reais? Provavelmente, novamente, devido à perda da 

experiência.  

A necessidade de inscrever o corpo real nos filmes tem a ver com a necessidade de 

forçar o pensamento a pensar, de lançar o pensamento nas categorias da vida: posturas e 

atitudes do corpo, diz Deleuze. Mostrar o corpo que contém, como diz Deleuze, o antes e 

o depois, este corpo que nunca está no presente, mas que contém o cansaço e a expectativa, 

não tem tanto a ver com uma teoria particular da imagem que impossibilite que a imagem 

esteja no presente, mas com a necessidade de dar conta da variação contínua de um corpo 

numa imagem, da sua potência afectiva. Inscrever o corpo real no filme tem como fito, 

então, experimentar o corpo e experimentar o corpo, como vimos com a análise do 

pensamento de Espinosa, é sempre avaliar as suas potencialidades, os seus limites e 

capacidades. O método desta experimentação é expresso por cineastas como Antonioni, 

Godard ou Cassavetes. Trata-se de dar “o interior pelo comportamento”, ou seja, é a partir 

das atitudes e das posturas do corpo, das suas sequências gestuais, numa série temporal que 

apresenta as variações de um corpo, que podemos avaliar esse corpo, ver do que ele é capaz. 

 

6. Dos afectos de vitalidade aos filmes: Daniel Stern 

Segundo Daniel Stern, psiquiatra e psicanalista norte-americano, certos sentidos 

(senses) do si (self), pré-verbais, começam a formar-se desde o nascimento ou mesmo antes, 

ainda durante a gravidez, enquanto outros, para se formarem, necessitam da maturação de 

certas aptidões que apenas mais tarde se irão desenvolver. Stern chama sentido (sense) a 

uma consciência elementar, não reflexiva e si a um modelo invariante de consciência que 
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surge no momento das acções e dos processos mentais do bebé. A emergência de um si 

existe muito antes do aparecimento da linguagem e da reflexividade. Vários são os estudos 

no contexto do desenvolvimento da criança, sobre a experiência entre o bebé e a mãe, que 

se referem a esse estado simbiótico, próprios do estádio pré-cognitivo, em que há uma 

indiferenciação entre o bebé e o mundo, entre o bebé e a mãe. Encontramos esta ideia em 

Freud ou em Piaget, bem como em Winnicot ou em Mahler: a criança não consegue 

diferenciar adequadamente o si do outro e “a fusão si próprio/outro é o estádio antecedente 

a que a criança volta constantemente”75, estádio indiferenciado que funciona como uma 

condição para a estabilidade necessária à emergência gradual de um si próprio separado. A 

visão de Stern não é esta e a sua divergência incide sobretudo no núcleo a partir do qual se 

vai desenvolver a experiência subjectiva e social. As experiências do ser com um outro são 

vistas não como falhas passivas de diferenciação, mas como actos de integração activos do 

bebé, no seio do seu envolvimento profundo num contexto social. Por exemplo, o bebé está 

muitas vezes com o outro, de tal maneia que os dois juntam as suas actividades e fazem 

acontecer qualquer coisa que só pode acontecer a partir da mistura de ambos os 

comportamentos. Num jogo do tipo “vou te apanhar”, a interacção mútua gera na criança 

uma experiência de excitação do si muito elevada, cheia de alegria, expectativa e até um 

pouco de medo.  Este estado de sentimento – com o seu sentido cíclico, a sua intensidade 

e as suas qualidades únicas -  nunca seria alcançável unicamente pelo bebé. É uma criação 

mútua, diz Stern, uma criação de um “nós” ou um fenómeno eu/outro em que o outro é um 

si próprio outro para o bebé76.  O que está aqui em causa é a regulação da excitação do 

bebé, a que Stern se refere como “um outro regulador da excitação de si mesmo” (“self-

arousal-regulating other”). Excitação, intensidade afectiva ou segurança são experiências 

possíveis do si, que os outros podem regular e que, no caso dos bebés, não podem existir 

fora do jogo com o outro: o jogo do “Tá, tá, não está cá”, o jogo das cócegas com o barulho 

ou o gesto correspondente, fazem parte daquelas experiências que todos nós conhecemos 

como fazendo parte das experiências mais sociais que podemos conhecer, no sentido em 

que não podem efectivamente acontecer sem a presença do outro. E isto é verdade, diz 

Stern, mesmo se o outro regulador de si for imaginado, exactamente no mesmo sentido em 

                                         
75 D.N. Stern, The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and 

Developmental Psychology (Karnac Books, 1985), 101. 
76 “The other is a self- regulating other for the infant": Ibid., 102 A tradução de self-regulating por 

auto-regulador não é aqui indicada por razões conceptuais explicitadas pelo autor, que acrescenta, em nota 
de rodapé, que a palavra self não é aqui usada como prefixo reflexivo mas sim, como aliás ao longo desta 
obra, para designar o «si próprio» da criança (to denote the infant’s self). 
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que um abraço pede sempre um parceiro, mesmo que seja imaginário, mesmo que seja uma 

almofada (e é importante perceber que não está aqui em causa se a almofada devolve o 

abraço, que sabemos que não, mas sim, a sensação real, mesmo que imaginada, do abraço 

imaginado). 

Stern desloca então o seu interesse do desenvolvimento do ego, a partir de um 

estádio de indiferenciação constitutivo e originário, para a ideia de que existem, no bebé, 

faculdades inatas ou sentidos de si (senses of self) que organizam a experiência. Não é que 

não existam estados simbióticos ou de indiferenciação, mas, antes de qualquer desses 

estados, existe já uma diferenciação extremamente importante para o desenvolvimento da 

criança. O bebé tem, desde que nasce, aquilo a que Stern chama uma percepção amodal, 

supramodal, para lá dos modos ou das modalidades. Trata-se de uma aptidão geral e inata 

que lhe permite tratar as informações que recebe numa modalidade sensorial dada (por 

exemplo, uma cor) traduzindo-as numa outra modalidade sensorial (por exemplo, um som 

ou um gesto). O bebé experimenta o mundo através de um tipo de unidade perceptiva que 

percebe, em qualquer modalidade, qualidades amodais, representando estas qualidades de 

maneira abstracta e transpondo-as, depois, para outras modalidades. Estas representações 

abstractas de que o bebé tem experiência não são imagens, som, tacto e objectos que 

possamos nomear, mas antes formas, intensidades e figuras temporais – as características 

mais globais da experiência. 

O estudo sobre a percepção amodal do bebé e a sua relevância para a emergência 

dos sentidos de si, sugere então que certas propriedades das pessoas e das coisas (nível de 

intensidade, movimento, número e ritmo) são directamente apreendidas como atributos 

perceptivos globais amodais. Stern sugere a denominação de “afectos de vitalidade” ou 

“emoções de vitalidade”, para esse tipo de experiência singular que se caracteriza por três 

ideias chave. Em primeiro lugar, “são emoções provocadas por mudanças de estados de 

motivação, de apetite ou tensão”77, por um conjunto de traços dinâmicos, como “surgir”, 

“desaparecer”, “fugaz”, “explosivo”, “crescendo”, “decrescendo”, etc., que são 

percepcionadas e experienciadas pelo bebé, tanto a partir de si mesmo como na a partir do 

comportamento dos outros. Em segundo lugar, os afectos de vitalidade distinguem-se dos 

afectos categoriais que definem o modo como habitualmente pensamos as experiências 

afectivas, em função de categorias discretas de afectos, como, felicidade, tristeza, medo, 

                                         
77 Stern, apud Raymond Bellour, Le corps du cinéma: hypnoses, émotions, animalités, Trafic (Paris. 

1999) (Paris: P.O.L., 2009), 156. 
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cólera ou desgosto, por exemplo, e as suas combinações. Este tipo de categorização dos 

afectos não se aplica facilmente, na leitura de Stern, aos afectos de vitalidade que, embora 

pertençam ao domínio da experiência afectiva, aparecem como uma espécie de “acesso” de 

carácter essencialmente explosivo, provocado por uma expressão, que pode ou não ligar-

se a qualquer um dos afectos categoriais. O que caracteriza os afectos de vitalidade é serem 

mais constantes, devido às suas variações contínuas e transformações ilimitadas, que os 

afectos categoriais: são formas de emoções provocadas por processos vitais  que afectam o 

nosso organismo a maior parte do tempo”78 e que nunca nos deixam, estejamos ou não 

deles conscientes. A terceira característica dos afectos de vitalidade reside no seu apelo a 

uma referência artística. Stern ilumina a expressividade dos afectos de vitalidade a partir 

do exemplo do teatro de marionetes, que multiplica os movimentos, procurando compensar 

a sua falta de aptidão para incarnar aspectos convencionais. Mas é na música e na dança 

contemporânea que Stern os encontra mais intactos79. Eles exprimem a sintonia 

(attunement) enquanto “actuação (performance) de comportamentos que exprimem a 

qualidade do sentimento de um afecto partilhado sem imitar a expressão do comportamento 

exacto do estado interior”. A dança contemporânea revela ao espectador uma série de 

variações de afectos de vitalidade, sem remeter para qualquer intriga ou narrativa ou para 

os sinais de afectos categoriais. Trata-se aqui de um modo de sentir em processo, não de 

um sentimento particular enquanto estado afectivo. A relação interpessoal precoce 

constitui-se, também ela, como uma espécie de coreografia afectiva que põe em cena uma 

relação amodal entre várias expressões diferentes tal como o bebé percepciona as acções 

dos pais, por exemplo, directamente em termos de afectos de vitalidade, sem começar por 

traduzi-los ou classificá-los, também o espectador de uma coreografia de dança moderna 

passa pelo mesmo tipo de experiência, a experiência de um mundo de qualidades abstractas.  

Devemos compreender a as qualidades abstractas de Stern como um acto vital, no 

sentido que deu Henri Maldiney ao conceito de abstracção, que não é uma tendência da 

modernidade, mas esse acto pelo qual o artista eleva à dignidade do real apenas aquilo que 

pode entrar na dança, entrar em ressonância com o ritmo: “Abstrair é extrair do mundo 

arrítmico da acção os elementos capazes de se emocionarem e se moverem ritmicamente”80.  

                                         
78 Ibid. 
79 Stern, The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental 

Psychology, 138–62; D.N. Stern, Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, 
Psychotherapy, and Development (OUP Oxford, 2010), 75–99. 

80 Maldiney, Regard, Parole, Espace, 18. 



 

 193 

Segundo Stern, não é claro como é que se processa a partilha de estados afectivos 

ou a interafectividade, muitas vezes denominada, em contexto clínico, de espelhamento ou 

capacidade de resposta empática. De que maneira, a partir de que processos é que se 

transmite ao outro aquilo que se está a sentir e que se está a sentir alguma coisa de 

semelhante? Pensamos ainda em bebés, em bebés entre os quatro e os nove meses. Uma 

das respostas que surge como possível é: através da imitação. A mãe, ou quem faz de mãe, 

como indica Stern logo no início de O mundo interpessoal do bebé81, imitaria as expressões 

faciais e os gestos da criança e o bebé observaria a mãe ao fazê-lo. Contudo, com a imitação 

da mãe, o bebé apenas poderia observar aquilo que a mãe assimilou do seu comportamento, 

sem que ela tenha experimentado necessariamente qualquer experiência similar. Para haver 

uma troca afectiva não basta imitar. Com efeito, são necessárias três condições para que os 

estados de sentimento de uma pessoa possam ser conhecidos por outra e para que cada uma 

delas sinta a ocorrência desta transferência afectiva, sem recorrer à linguagem: em primeiro 

lugar, o pai ou mãe devem ser capazes de ler o estado de sentimento do bebé, a partir do 

seu comportamento; em segundo lugar, o pai ou a mãe devem representar algum 

comportamento que não é redutível a uma estrita imitação, mas que de alguma maneira 

corresponde ao comportamento aberto do bebé e, em terceiro lugar, o bebé ser capaz de ler 

a resposta parental correspondente como tendo algo que ver com a sua experiência do 

sentimento original e não apenas como uma imitação do seu comportamento. A imitação, 

sublinha Stern, tem imensa importância no repertório social do bebé durante os primeiros 

seis a nove meses de idade, mas o que é interessante é que, nesse repertório, o que abunda, 

são fenómenos de musicalidade e de ritmo expressivo produzidos intuitivamente e em 

conjunto pelos bebés e pelos adultos: aquilo que Stern identificou como a “sintonia 

afectiva” (emotional attunement) da voz da mãe com o suporte afectivo de que o bebé 

depende para o desenvolvimento da sua segurança e personalidade expressiva. Na 

actividade espontânea de um recém-nascido há um controlo sereno da energia do 

movimento, que tem a ver com um sentido interno do tempo, do kairos, não do chronos82, 

                                         
81 Stern, The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental 

Psychology, 36. 
82 Stern apresenta o kairos como a categoria temporal explorada no «momento presente», por 

exemplo, em: D.N. Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life, Norton Series on 
Interpersonal Neurobiology (W. W. Norton, 2010). Sem entrarmos neste momento numa definição dos 
conceitos de kairos e de chronos, observemos apenas os sentidos arcaicos guardados no uso de três termos 
gregos que se referem ao tempo: kairos, chronos e aîon. Em grego moderno kairos diz-se do tempo 
meteorológico, que se vê, se sente e por isso também se prevê, ainda que essa previsão seja sempre 
indeterminada. Mas sobretudo é sensível: o suor numa camisola é kairos, é um tempo que passa na matéria e 
a impregna. Ao kairos, tempo da ocasião, atende-se numa espécie de jogo lúdico, entre a constatação de factos 
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presente nessa sintonia mútua musical e rítmica que caracteriza esta espécie de proto-

conversas entre o bebé e o adulto, constituídas essencialmente por som e movimento. 

Podemos chamar-lhes também conversas originárias, cuja matriz, rítmica, é a base a partir 

da qual se experimenta o controlo da expressão melódica, sua tonalidade e timbre, estrutura 

e progressão rítmicas que se desenvolvem em séries de ciclos narrativos que parecem 

compor-se unicamente de excitação e energia, em que a mãe entra constantemente na 

modalidade em que está o bebé, conseguindo sempre estar o mais próximo possível das 

imitações imediatas e ao acaso do bebé83. O bebé vocaliza, a mãe responde vocalizando. O 

bebé faz uma expressão facial, a mãe responde com uma expressão facial. E o diálogo não 

se torna uma sequencia aborrecida de repetições, pois a mãe introduz constantemente 

imitações novas e variações diferentes do mesmo tema, por exemplo, alterando 

ligeiramente, de cada vez, o tom da voz. Os exemplos são inúmeros e não há tempo para 

os contemplar. Interessa apenas sublinhar as principais características que, segundo Stern, 

fazem com que as sintonias afectivas (affective attunements) permitam realizar a partilha 

intersubjectiva de afectos: dar a impressão de que um certo tipo de imitação, uma “quasi-

imitação” ou uma espécie de encontro aconteceu; esse encontro é essencialmente 

transmodal, ou seja, a expressão usada pela mãe para se ligar ao comportamento da criança 

é diferente da expressão usada pela criança; o encontro que ocorre não é tanto um encontro 

de dois comportamentos per se, mas, antes, algum ou alguns aspectos particulares que se 

reflectem no estado de sentimento da pessoa; o que parece encontrar-se não são, de facto, 

em última instância, os comportamentos exteriores, mas as expressões do estado interior 

cuja expressão difere tanto no modo como na forma, mas se reconhecem enquanto 

manifestações de um mesmo estado interior. “Parece – diz Stern – estarmos face ao 

comportamento enquanto expressão e não enquanto signo ou símbolo, e os veículos do 

transferência  serem a metáfora e o análogo”84.  

Se existe algum tipo de imitação nesta partilha e sintonia afectiva, trata-se de uma 

imitação cujo mimetismo exprime uma qualidade afectiva sem imitar a expressão exacta 

                                         
e a decifração de vestígios e há nele uma certa mundaneidade primitiva, ele é acessível a todos os que lhe 
prestam atenção, está impresso nas coisas, habita-as. Chronos diz-se do tempo dos relógios, do tempo que se 
demora objectivamente daqui para ali, dos anos, do tempo que sabemos, racionalmente, ter e não ter. Aîon 
usa-se para designar século, guardando do seu sentido arcaico a sua imensidão face ao nosso ponto de vista 
limitado, a sua indeterminação. Ao aîon ninguém acede senão os deuses, profetas, adivinhos e videntes. 
Esconde um segredo demasiado grande e trágico, de vida e de morte.  

83 Stern, The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental 
Psychology, 139. 

84 Ibid., 142. 
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de comportamento do estado interior. Enquanto a verdadeira imitação, diz Stern, mantém 

o foco da sua atenção nas formas de comportamento exteriores, a sintonia afectiva permite 

distinguir os padrões que se referem a um estado interior, mobilizando a atenção para aquilo 

que está por detrás do comportamento, para a qualidade do afecto partilhado. A imitação 

transmite a forma; a sintonia transmite o sentimento, mas na verdade não parece haver uma 

verdadeira dicotomia entre sintonia e imitação, elas parecem antes “ocupar os dois limites 

de um espectro”85.  

Voltando aos afectos de vitalidade, diz-nos Raymond Bellour86, que a sua 

anterioridade relativa aos afectos discretos, assentes em categorias, coincidente com o 

sentido do si emergente, se pode relacionar com a realidade de um “cinema-matéria”, 

próprio do regime da variação universal das imagens de Bergson (de que falámos no 

capítulo anterior) e salienta o facto de, a partir do momento em que a mínima narrativa 

acontece, “na ordem da selecção, do reconhecimento, da consequência e do tempo, é a 

própria imagem enquanto tal, a sua realidade material, que se torna narrativa, antes de 

qualquer prescrição da ordem da linguagem”87, ideia em que insiste André Parente88. Ora, 

os afectos de vitalidade não são só anteriores, mas o que é relevante e é uma ideia em que 

Stern insiste, é que eles são muito mais contínuos e diversificados do que os afectos 

discretos e categoriais. Stern procurou várias vezes qualificar os afectos de vitalidade pelas 

artes do tempo em que a arte da narrativa é mínima e, sobretudo, pouco formalizável: 

música e dança moderna, sobretudo, no sentido em que o corpo participa nelas segundo 

impulsos não codificados. No cinema, “os afectos de vitalidade ligam-se antes de mais nada 

à matéria da imagem”89, exprimindo o carácter elementar da variabilidade contínua do todo 

e do intervalo. São experiências subjectivas, em Stern, ou, como veremos, experiências de 

um certo tipo de subjectivação particular a que Deleuze chamou, a partir de Simondon, 

individuação ou sujeito larvar, dessa vida elementar feita de formações e transformações 

intensivas, a-subjectivas e não psicológicas, que se tornam a própria experiência do 

espectador do filme e que estão na base da noção de imagem-tempo.  

Em O momento presente na Psicoterapia e na vida quotidiana, Stern vai 

desenvolver um conceito chave para nós: o de “momento presente”. A noção de afectos de 

                                         
85 Ibid. 
86 Bellour, Le corps du cinéma: hypnoses, émotions, animalités, 174. 
87 Ibid., 175. 
88 André Parente, Cinéma et narrativité (Editions L’Harmattan, 2005), 118–122. 
89 Bellour, Le corps du cinéma: hypnoses, émotions, animalités. 
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vitalidade é redefinida e  concebida como experiência de carácter eminentemente temporal: 

“eles (os afectos de vitalidade) consistem em dinâmicas temporais de mudanças próprias 

dos sentimentos compostos por mutações analógicas, de fracção de segundo em tempo real, 

que concernem aos afectos, pensamentos, percepções e sensações”90. A analogia entre a 

formação-sensação-percepção do mundo do bebé e a experiência do espectador de cinema, 

de O mundo interpessoal do bebé, é retomada, mas agora a partir da experiência da vida 

quotidiana do sujeito adulto, desenvolvendo-se à volta do conceito de momento presente.  

Stern recorre, nas suas descrições dos parâmetros fímicos, a analogias com a poesia, 

bem como com a fotografia ou a pintura: “os contornos temporais e os afectos de vitalidade 

entram em todas as nossas experiências, banais e estéticas”. A ideia de momento presente 

surgiu pela primeira vez a partir de um trabalho de vídeo, realizado entre 1960 e 1970, no 

âmbito do estudo das interacções entre a mãe e a criança. Stern usava, na sua prática 

terapêutica, as técnicas do vídeo para a a sua micro-análise: câmara lenta, suspensão da 

imagem, repetição de segmentos, efectuando uma análise e descrição na mesa de montagem 

dos movimentos ínfimos recíprocos entre um pai e ou uma mãe e o bebé, antes de 

adormecer, por exemplo, ou na interacção quotidiana entre a mãe e o bebé. Robert Wilson, 

grande amigo de Stern e que o terá ajudado a compreender esses “reinos sem palavras”, 

descreve, numa nota sobre aa sua peça “Deafman Glance”91, estes filmes de Stern:  

Ele tinha realizado à volta de 300 filmes sobre mães e os seus filhos. Eram situações muito simples: 

a criança chora, a mãe pega nela para a reconfortar. Quando esses filmes eram mostrados a uma 

velocidade normal, era isso que víamos.  Mas quando os mostrávamos imagem por imagem aquilo 

que percebíamos em cada 8 de 10 imagens, era que a reacção inicial da mãe, nos três primeiros 

fotogramas, era lançar-se em direcção à criança, provocando nela um movimento de recuo 

aterrorizado. Nos dois ou três fotogramas seguintes a imagens voltavam a ser completamente 

diferentes e assim sucessivamente.92  

Qualquer coisa de extremamente complexa acontecia entre a mãe e o bebé num 

lapso de tempo, num momento fugaz, que apenas a suspensão da imagem deixava ver. E 

quando se mostravam essas imagens às mães elas diziam: “Mas eu amo o meu bebé! Só 

queria confortá-lo”93.  

                                         
90 Ibid., 215. 
91 “Deafman Glance”, Robert Wilson, Música de Alan Lloyd, Igor Demjen e outros. 
Encenação de Robert Wilson, Raymond Andrews, Sheryl Sutton e Byrd Hoffman School of Byrds. 

Apresentada pela primeira vez em 15 de Dezembro de 1970 no Center for New Performing Arts, Iowa City, 
Iowa.  

92 Bellour, Le corps du cinéma: hypnoses, émotions, animalités, 215. 
93 Ibid. 
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No caso dos filmes de Stern sobre a interacção bebé-mãe, aquilo que permite que o 

momento se revele é um trabalho sobre a imagem na mesa de montagem, um trabalho de 

suspensão da imagem, sem o qual esse momento não poderia ser lido. Stern desenvolveu 

também, na mesma época, um outro trabalho em vídeo, “Entrevistas ao pequeno almoço”, 

com situações em que cada paciente deveria reconstruir, numa situação quotidiana como a 

do pequeno almoço, a sua experiência vivida de uma intensidade singular ocorrida durante 

alguns segundos. “A entrevista dura à volta de uma hora e meia. Pergunto a cada pessoa o 

que fez, pensou, sentiu, viu, ouviu, em que posição estava o seu corpo, quando é que se 

mexeu, se ele se considerava actor ou espectador da acção, ou em que posição intermédia. 

Peço a todos os intervenientes que produzam um filme da sua experiência como se 

pudéssemos fazer uma montagem daquilo de que eles estavam mentalmente conscientes. 

Eles são os encenadores e eu sou o operador de imagem. Eles dizem-me o que eu devo 

fazer com a câmara. Este plano é um grande plano ou um plano afastado? Como é que devo 

cortar de uma cena para a outra? Onde é que se encontra a câmara e de que ponto de vista 

é que vê a acção? Enfim, pergunto-lhes tudo aquilo quem que posso pensar para alcançar 

o essencial da sua experiência subjectiva”94. Esta espécie de filme na cabeça que Stern pede 

aos seus pacientes que façam é um apelo ao pensamento por imagens. 

Se compararmos os dois casos que vimos de interacções entre mães e bebés: por um 

lado o da mãe-criança do Bali e, por outro, o da mãe-bebé de Daniel Stern, compreendemos 

que uma mãe balinesa, na sua relação com o filho, pouco provavelmente se precipitaria 

para o filho, logo que ele começasse a chorar, como acontece na cena que Robert Wilson 

descreve sobre a relação das mães com os seus bebés, nos filmes de Stern. Há, no entanto, 

uma afinidade entre o jogo teatral produzido pelas mães balinesas e o jogo que Stern visa 

produzir nos seus filmes e encenações: ambos recorrem a uma encenação e ambos visam, 

com essa encenação, produzir um certo tipo de percepção que envolve uma certa 

modalidade temporal.  

Sublinhemos os grandes traços do momento presente: ele é formado por afectos de 

vitalidade e desenvolve uma história, por menor que ela seja; é constituído por uma unidade 

ou micro-unidade que encerra em si o tempo captado de uma duração breve, rica de 

componentes; esta micro-unidade de tempo corresponde a um tempo da consciência, uma 

consciência tão implícita (awareness) como explícita (consciousnes) e definida antes de 

                                         
94 Stern, apud Bellour: Ibid. 
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mais pelo seu afecto ou pelo sentimento próprio da experiência; o seu objecto mental é 

tanto real como virtual. 

“O momento presente dá lugar a um drama emocional vivido que, ao desenvolver-

se, desenha uma forma temporal comparável a uma frase musical efémera”95. Stern define 

o momento presente como um kairos, subjectivamente retirado do chronos ou um micro-

kairos96, constituído por micro-unidades. O momento presente é a unidade constitutiva 

fundamental das experiências subjectivas e psicologicamente significativas que se 

desenrolam no tempo e, segundo Stern, estes momentos apresentam uma duração que se 

estende entre um a dez segundos e a sua média é entre três e quatro segundos, numa longa 

série de referências muito diversas. Na linguagem, por exemplo, cujas micro-unidades 

foram melhor estudadas, a maior parte das frases faladas duram à volta de três a quatro 

segundos, no máximo cinco. É também, em média, o tempo próprio de cada uma das frases 

dos interlocutores numa troca verbal, etc. (os exemplos são muitos). E são também tempos 

similares que encontramos no interior de toda a série de acções que envolvem o movimento 

do corpo: rituais, dança. Stern relembra ainda as interacções não verbais entre a mãe e o 

bebé, constituídas sob a forma da sintonia afectiva e sublinha ainda que também o ciclo de 

respiração se estabelece, em média, numa duração de três segundos. 

A quantificação temporal do “momento presente” reforça a conexão de Bellour 

entre o “momento presente” e o plano cinematográfico. De facto, os planos são também 

blocos de duração unitários, interiormente divisíveis de acordo com acções e escansões 

variáveis que formam, muitas vezes nalguns segundos, a sua riqueza inesgotável. Podemos 

objectar que um plano pode ter durações muito variáveis, desde breves fragmentos, como 

no filme Muriel (Alain Resnais, 1963) até longos planos sequência, por exemplo O Cavalo 

de Turim (Bela Tarr, 2012) ou O Olhar de Ulisses (Theo Angelopoulos, 1995). Importa 

compreender a questão crucial da duração dos “momentos presentes” de Stern, ancorada 

em exemplos concretos. Em três ou quatro segundos podem compor-se os dados 

perceptivos suficientes, micro-unidades funcionais de comportamento, que poderíamos 

comparar a uma cena, tornando um acontecimento fugaz e efémero, durável, a partir de um 

certo tipo de consciência (awarness). Segundo Stern, em certos casos, para os quais ele 

estabelece uma variação entre um a dez segundos, o momento presente pode amplificar-se: 

por exemplo em certos estados de meditação, mas também, como ele próprio refere, nesses 

                                         
95 Stern, apud Bellour: Ibid., 216. 
96 Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life. 
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“momentos de ser” de que nos fala Virginia Woolf, permitindo-nos definir a ideia de 

momento presente como composição narrativa ou cena. Por outro lado, os momentos 

presentes podem ligar-se uns aos outros de maneiras muito variáveis: por vezes há 

verdadeiros buracos de consciência a separá-los; outras vezes eles estão estreitamente 

agrupados em sequências de momentos adjacentes, com breves transições, comparáveis a 

um corte, como na montagem cinematográfica97. 

É neste sentido que Bellour estabelece uma correspondência entre a noção de 

“momento presente” de Stern e o plano, bem como a sucessão virtual de momentos 

presentes com os agenciamentos do corte entre os planos e no seio das inúmeras 

modalidades de variações que encontramos na duração de um mesmo plano. Como 

sublinha Bellour, se, para definir o “momento presente”, Stern não recorreu com tanta 

frequência ao exemplo do filme como aos da música ou da dança, o papel activo que ele 

lhe reconheceu na elaboração dos seus modelos de experiência, bem como a adequação 

constantemente reafirmada entre o momento presente e uma história (story)98, dão provas 

de uma afinidade mais que evidente entre o filme e o “momento presente”. O carácter 

polifónico, multitemporal, microelementar do “momento presente” e dos “afectos de 

vitalidade” que o compõem e inervam, apresentam-se tanto ao nível do plano como do vivo 

imediato. E quando Stern diz que “cada pequeno mundo de um momento presente é único”, 

supomos que essa singularidade envolva uma imagem-matéria, trespassada pela capacidade 

de atenção do espectador que faz o corte, consoante a dinâmica corporal que o liga ao filme, 

reflectindo-se o corpo do espectador e o corpo do filme um no outro.  Se os “momentos 

presentes”, parecem conter a sensação dramática de uma história vivida99, que Stern 

descreve, ao definir o efeito dos “afectos de vitalidade” sobre nós, como o efeito que as 

notas musicais têm em nós, é porque agem como um fluxo intencional de sentimento que 

desdobra o momento presente.  

Segundo Bellour, é precisamente este processo que o filme realiza e persegue. Ele 

produz sem cessar, de plano em plano, condensações, suspensões, dilatações da vida que 

exprimem a dilatação de uma acuidade afectiva na sua realidade material e espiritual. “Os 

afectos de vitalidade agem como uma coluna vertebral temporal sobre a qual a intriga é 

                                         
97 Bellour, Le corps du cinéma: hypnoses, émotions, animalités, 217. 
98 No quarto capítulo de The Present Moment, Stern dedica-se à avaliação dessas histórias minimais, 

não verbais, compostas de inúmeros momentos presentes. Stern reformula as seis questões clássicas da 
intriga: Quem? Quando? Porquê? O quê? Como? Onde?  para chegar à ideia de “instante decisivo” de Cartier 
Bresson, que suspende a intriga. 

99 Bellour, Le corps du cinéma: hypnoses, émotions, animalités, 219. 
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suspensa”,  dando ao momento presente a sensação dramática de uma história vivida100.  

Por mais pequenas que pareçam estas intrigas, por mais envolvidas que estejam na 

actualidade do seu acontecimento, elas introduzem, a partir do seu presente, uma abertura 

sobre o tempo, de que o momento presente constitui, de cada vez, uma síntese passageira. 

Stern desenvolve, com efeito, esta ideia de que o momento presente é fundamentalmente o 

lugar de articulação da memória através de um presente de cada vez renovado, tanto ao 

nível do vivido psicológico como da realidade neurobiológica. Constituindo-se como uma 

espécie de matriz virtual, a extensão do momento presente em termos de memória, abre a 

questão do lugar e dos seus efeitos no interior do conjunto mais vasto sobre o qual, por 

natureza, ele se retira. A realidade própria do momento, para Stern, é a de encarnar um 

“agora”, uma cristalização de vivido. É por isso que ele é uma forma particular de 

consciência que supõe uma concentração ou uma condensação de tempo. Stern inspira-se 

no modelo husserliano do tempo, o que pode parece desenhar uma divergência possível 

coma visão de Deleuze, de que sabemos a reticência geral relativamente à fenomenologia, 

bem como a sua afirmação reiterada de que a imagem cinematográfica não está no presente. 

Mas se as relações temporais nunca são vistas numa percepção habitual, mas na imagem, 

quando ela é criadora, tornando visíveis as relações de tempo irredutíveis ao presente101, 

percebemos que o que acontece em Stern é que os seus momentos presentes são 

constituídos, tanto na realidade da arte, como em momentos presentes, em que  o tempo 

banal-extraordinário da vida é como que captado numa cena de qualidades de estratificação 

e de virtualidade, em termos  muito próximos da noção de imagem-tempo de Gilles 

Deleuze, com a mesma insistência sobre o nível micro-elementar da percepção e mais 

amplamente consciente e inconsistente. Pois o que acontece na imagem tempo é, tal como 

no momento presente de Stern, uma dilatação do tempo, de tal forma que ele se torna 

sensível. Mais do que a simples plenitude da presença, em Stern, é uma espécie de imagem 

cristal que deixa entrever o momento presente como momento de viragem, digamos, em 

que tudo pode acontecer.  

Encontramos no momento presente, enquanto dilatação temporal imaginária que 

produz uma “pequena narrativa emocional”102 uma ressonância directa com o conceito de 

momentos de ser de Virginia Woolf, apresentado nos seus escritos autobiográficos e a 

                                         
100 Ibid. 
101 Gilles Deleuze, Deux régimes de fous, Paradoxe (Minuit, 2003), 270. 
102Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life. 
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relação entre aquilo a que Virginia Woolf chamou um momento de ser (moment of being) 

e a noção de cena (scene).  

 

7. Os Momentos de ser de Virginia Woolf e o rosto fascinante 

Virginia Woolf descreve um momento de ser como um momento de visão (moment 

of vision), por exemplo, na obra de Thomas Hardy103, a que se refere como um escritor 

inconsciente (como Dickens ou Walter Scott) que é como que repentinamente tomado por 

uma onda que o afunda, sem que ele se dê conta. É Thomas Hardy que fala de “momentos 

de visão”, que Virginia Woolf descreve como aquelas passagens de surpreendente beleza 

e força que encontramos em todos os seus livros, com uma súbita vivificação de poder 

imprevisível e incontrolável: de repente “uma cena única irrompe do resto. Vêmo-la, como 

se ela tivesse existido sempre por si só (...) vívida para os olhos, mas não só para os olho, 

pois todos os sentidos participam, estas cenas abatem-se sobre nós e o seu esplendor 

permanece (...)”. De sublinhar estas duas ideias essenciais, por um lado a autonomia da 

cena por relação ao seu contexto histórico ou narrativo e, por outro, o facto da cena não se 

restringir à visão dos olhos, mas fazer participar todos os sentidos, remetendo para a ideia 

de sinestesia. Woolf diz que os romances de Hardy são indolentes, maçadores e 

inexpressivos, mas nunca áridos e que há sempre neles um pequeno borrão de 

inconsciência, um halo de frescura e uma margem de inexpressão que produz a mais 

profunda sensação de satisfação. Por outro lado, a este “borrão”, como lhe chama Woolf, 

que acontece como algo de excessivo e que Hardy não controla conscientemente, fica nas 

mãos do leitor dar-lhe pleno significado, a partir da sua própria experiência. Outra ideia 

chave: a de uma intensidade que se apresenta como um borrão, sem contornos definidos. É 

nas memórias de infância que vamos encontrar mais frequentemente este tipo de visão. O 

primeiro capítulo de As Ondas104, parece-nos inteiramente constituído por visões ou 

sensações deste tipo. O momento de visão é um momento de epifania, capaz de transfigurar 

o aspecto das coisas. Virginia Woolf chama a este momento um momento de ser, que se 

liga a uma concepção particular da experiência. Mas, sobretudo, o momento de ser liga-se, 

para Woolf, àquilo que faz dela uma escritora: a sua capacidade de construir cenas. 

Virginia Woolf define a sua noção de “momento de ser” nos seus escritos 

                                         
103 Virginia Woolf, The novels of Thomas Hardy. The Common Reader. Second Series., 1928, 

https://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91c2/chapter21.html. 
104 Virginia Woolf, The Waves, 1931 (Penguin Classics, 2000). 
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autobiográficos, onde refere que a maior dificuldade do escritor autobiográfico reside em 

definir a pessoa, a identidade ou o acontecimento do Eu, pois as memórias do escritor, a 

descrição dos acontecimentos, deixam de fora a pessoa a quem aconteceram. Este deixar 

de fora tem a ver com a vividez da cena que se descreve ou que se recorda.  As primeiras 

memórias de que Virginia Woolf nos fala são as memórias de infância. 

Se eu fosse pintor, pintava estas primeiras impressões de amarelo pálido, prateado e verde. (...) Faria 

uma imagem globular; semi-transpatrente. Faria uma imagem de pétalas curvas; de conchas; de 

coisas que fossem semi-transparentes. Faria formas curvas, que deixassem passar a luz, mas sem 

deixar ver um contorno preciso. Tudo seria grande e turvo; e aquilo que fosse visto, poderia ao 

mesmo tempo ser ouvido; os sons viriam através dessa pétala de uma planta – sons indistinguíveis 

das visões.105  

A força destas imagens – Virginia Woolf procura uma palavra melhor para 

descrever este acontecimento, visto que imagem não lhe parece um termo adequado, devido 

ao seu tecido composto de percepções visuais e sonoras – a força destes momentos vem da 

própria realidade, eles “podem ser mais reais do que o momento presente”.  O que acontece 

é que há uma espécie de desalinhamento entre a força de presença desses momentos e o 

momento presente em que está o escritor, neste caso ela própria. Diz Woolf que parece que 

a referência temporal do Eu que se lembra do acontecimento não é o momento presente e 

que, por vezes, há uma espécie de transporte ou de passagem, para esse acontecimento: 

“Posso alcançar um estado em que parece que estou a ver as coisas acontecerem, como se 

estivesse lá. Ou seja, suponho que a minha memória suplemente aquilo que esqueci, de tal 

maneira que parece que aquilo está a acontecer independentemente, apesar de ser eu que 

estou a fazer com que aconteça”106. Se o tipo de acontecimento que Virginia Woolf define 

como “momento de ser” se liga, tal como ela referiu relativamente a Thomas Hardy, a um 

inconsciente, a memória aqui em causa não será uma memória consciente, mas uma 

memória inconsciente ou involuntária, como aquela que Proust definiu e que Bergson 

retomou na sua análise sobre a memória. Já lá iremos. O involuntário deste tipo de 

momentos é descrito por Virginia Woolf como um arrebatamento (rapture) indescritível, 

um momento que nos apanha, caracterizando-se por uma simplicidade e transparência da 

percepção tal, que parece ficar apenas a sensação: “sou apenas o contentor da sensação de 

êxtase, da sensação de arrebatamento”. Estamos, mais uma vez, perto do reservatório de 
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sensações de Cézanne. Para além dos momentos de ser existirem na sua complexidade, 

independentemente de um Eu que os organize e determine, fazendo parte de uma memória 

não consciente, involuntária, afectiva, ancestral e instintiva, o momento de ser é descrito, 

não como um acontecimento do “aqui e agora” presente, mas como tendo uma força de 

presença que trespassa o tempo ou ultrapassa os moldes de um tempo cronológico.  

O momento de ser ou momento de visão caracteriza-se por uma força de presença 

expansiva, mas, ao mesmo tempo, de contornos indefinidos, como vimos na memória de 

infância da planta descrita por Woolf. Contornos indefinidos, borrão, como descreveu o 

momento de visão em Thomas Hardy, apontam para uma experiência cuja potência e 

intensidade parece aumentar na mesma medida que o seu carácter vago e fluido.  

O arrebatamento do momento de ser de Virginia Woolf, no meio da série repetitiva 

do não ser (non being), essa massa indiferenciada de momentos ou esse algodão dos dias 

(cotton wool of daily life), por detrás do qual se esconde um padrão de sentido ou o 

rompimento da cena em Thomas Hardy, que surge do meio da sua narração inexpressiva 

caracterizam-se por uma força expansiva que nos remete para um outro tipo de visão, que 

encontramos na antiga arte do relevo do antigo Irão.  

Henri Maldiney encontra dois tipos de figuras da arte do antigo Irão, que comportam 

dois registos diferentes, um registo de perfil e um registo de face:  

Os relevos aqueménidos apresentam figuras de perfil (...). As figuras de perfil convêm ao estilo 

narrativo, ilustrando os factos e os gestos, os combates e os triunfos do rei e os desfiles dos portadores 

de oferendas ou homenagens. Eles situam-se em sucessão uns em relação aos outros e mascaram-se 

parcialmente por jogos de ecrã, esboçando uma perspectiva107. 

O momento de ser não é de ordem narrativa, nem da perspectiva, pelo contrário, 

como vimos, ele destrói a cronologia linear de uma narrativa, apresentando-se como que 

na sua total independência por relação a qualquer contexto. Maldiney refere um outro tipo 

de figura própria da arte do relevo da antiga dinastia pré-islâmica dos Partas:  

o próprio das figuras de face é comparecerem numa presença nua. Elas correspondem sempre, nos 

Partas, a um ritual (...) ou manifestação epifânica e têm, de alguma forma, um valor performativo: 

ou seja, aquilo que elas dizem, elas agem, fazem. A relação é nelas face a face, isto é, no sentido 

estrito, de rosto a rosto e a apresentação de face não é senão uma expansão da apresentação do rosto 

e do rosto fascinante. Por esta razão, todas estas figuras têm, ao mesmo tempo, um valor que é, ao 

mesmo tempo, de protecção e de ameaça.   
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A figura de face, ao mesmo tempo que fascina, perturba, pela sua indefinição de 

contornos e força expansiva. Nunca percebemos a figura de face pelo seu contorno, diz 

Maldiney, mas sempre a partir de um centro em expansão, e os limites são apenas o último 

vestígio desta expansão diastólica, na qual ficamos como que suspensos. “Por isto se exerce 

o fascínio” 108.  

Voltando aos momentos de ser, não podemos perder de vista que existe uma 

continuidade interna entre eles e aquilo a que Virginia Woolf chama momentos de não-ser. 

Virginia Woolf diz-nos que os momentos de ser acontecem no seio da experiência do 

quotidiano, quer dizer, eles caracterizam-se por irromper no meio da sucessão de momentos 

próprios da experiência banal dos dias, como momentos excepcionais, cujo traço 

determinante é então o de se diferenciarem desse algodão do quotidiano. Ainda assim, eles 

não deixam de fazer parte do fluxo ou da corrente a que pertencem esses outros momentos 

do quotidiano. Quer dizer, apesar dos momentos de ser se diferenciarem e contrastarem 

vivamente com os momentos de não-ser que compõem a nossa experiência habitual, 

continuam, estruturalmente, a fazer parte de uma única vida, exactamente como as ondas 

que se elevam no mar, deixando ver-se numa determinada forma, sem que deixem de 

pertencer a esse mesmo mar.  

 

8. Experiência mimética e devir: o ritmo da sensação 

Vimos, no primeiro capítulo, como há uma forte influência da faculdade mimética 

nos domínios da linguagem. Benjamin refere-se às imensas situações quotidianas em que 

tomamos consciência das semelhanças como uma ínfima parcela dos inúmeros casos em 

que somos inconscientemente determinados pela semelhança. “As semelhanças 

conscientemente percebidas – por exemplo nos rostos —, comparadas com as muitas 

semelhanças inconscientes ou não apreendidas, são como a pequena ponta do iceberg 

visível acima da água, quando comparada com a imensa massa submersa”109.  

A chave para compreender a tese da teoria das semelhanças está escondida no 

conceito da semelhança não sensível. Já vimos como, no caso da língua, palavras de 

diferentes línguas com a mesma significação ordenadas em torno do seu centro – sem que 

tenham muitas vezes a menor semelhança entre si – se assemelham àquele significado que 
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está no centro (o seu querer dizer).  

Ora, a capacidade de nos tornarmos semelhantes e de agirmos segundo a lei das 

semelhanças ultrapassa em muito o simples dom de ver as semelhanças. Essa capacidade 

perdida de nos tornarmos semelhantes (Benjamin fala da astrologia, por exemplo). Se a 

natureza produz semelhanças, é o seu humano que tem a capacidade máxima de produzir 

semelhanças110.   

Nas recordações de infância de Crónica Berlinense, a versão prévia de Infância 

Berlinense, Benjamin esclarece que escreve melhor em alemão do que a maior parte dos 

escritores da sua geração, e que isto se deve ao facto de observar, ao longo desses vinte 

anos, apenas uma pequena regra: “nunca usar a palavra eu”, a não ser nas cartas. Quando 

Benjamin se refere a este trabalho de anotações de recordações de infância, alude ao facto 

de elas  estarem praticamente isentas de marcas demasiado individuais ou familiares111. 

Isto confirma que é a escassez de marcas individuais que possibilita o misterioso trabalho 

da memória, que consiste em fazer infinitas interpolações naquilo que já foi.  

O protagonista de Infância Berlinense112 tem um traço muito particular: ele 

reconhece as semelhanças e este instinto do reconhecimento das semelhanças, já vimos um 

pouco no capítulo anterior, é associado por Benjamin a uma faculdade mimética ancestral.  

Encontramos esta faculdade no texto sobre as cores:  

No nosso jardim havia um pavilhão carcomido e abandonado. Eu gostava muito dele por causa das 

suas janelas coloridas. Quando, lá dentro, ia passando a mão de vidro em vidro, transformava-me, 

ganhava a cor da paisagem que via da janela, ora flamejante, ora empoeirada, agora mortiça, depois 

luxuriante.  Sentia-me como quando pintava a aguarela e as coisas se me abriam assim que eu as 

acometia numa nuvem húmida.  O mesmo acontecia com as bolas de sabão. Eu viajava dentro delas 

pela sala e juntava-me ao jogo de cores das cúpulas até elas se desfazerem.113” 

Acontecia ao pequeno Benjamin qualquer coisa como aquilo que acontecia à 

criança, embaixadora do espaço da paisagem de Maldiney, que entrava na paisagem. 

Benjamin entrava nas bolas de sabão e fundia-se nelas ou elas nele. A criança parece 

descobrir o possível através do caos, mas ela não segue o caos114. A alegria da criança 

                                         
110 Ibid., 56. 
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114 José Gil, O imperceptível devir da imanência: sobre a filosofia de Deleuze, Filosofia (Lisboa. 
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reside em seguir o acaso, confundir-se com o seu movimento na bola de sabão, subir no ar 

ao acaso do vento e é impossível resistir ao movimento imprevisível do acaso, às suas cores, 

aos seus reflexos. Há uma irresistível tentação de apanhar o movimento, de nos 

transformarmos nele.  Esta descoberta, esta aventura é constituída por um movimento de 

devir, como o movimento que liga o pequeno caçador de borboletas à sua presa ou o devir 

balão do filme O balão vermelho (1956) de Pascal Lamorisse.  

No texto sobre a caça às borboletas, o pequeno caçador conta a sua aventura. As 

borboletas trazem-lhe à memória caçadas ardentes “que tantas vezes me tinham levado para 

longe dos caminhos bem arranjados do jardim, para brenhas onde, impotente, enfrentava 

as conjurações do vento e dos cheiros, da folhagem e do sol, que provavelmente orientavam 

o voo das borboletas”115. A impotência do pequeno caçador face à atmosfera vital da 

borboleta, transformar-se-á em potência pelo devir de uma atmosfera comum: o pequeno 

caçador confunde-se com a sua presa, num estado de extrema perturbação e de profunda 

impressionabilidade, atraído pelos movimentos fascinantes da borboleta. “Os gestos, o jogo 

fisionómico do corpo, deixa-se envolver pelo voltejar envolvente do insecto, cujas 

paragens, indecisões, perplexidades, afloram a criança como outros tantos sopros, arrepios 

de metamorfose116”. As borboletas voavam para uma flor, ficavam a pairar por cima dela e 

ele, com a rede no ar, “esperava que o poder de atracção que a flor parecia exercer sobre o 

par de asas completasse o seu trabalho”. Espera-se que a natureza faça o seu trabalho. Por 

um lado, há uma espécie de confronto e cruzamento entre os mimetismos da natureza e esta 

outra espécie de mimetismo criado pelo ser humano. Há o esquema (da natureza) flor-

borboleta e há o esquema (humano) borboleta-caçador. Então, “o frágil corpo, deslizava 

com leves impulsos laterais, para, igualmente imóvel, ir sombrear outra flor e mais uma 

vez a deixar com a mesma rapidez, sem lhe tocar”.  

O desejo do pequeno caçador realizava-se. Cada batimento ou oscilação das asas o 

tocava com o seu sopro ou o fazia estremecer. Era a velha lei dos caçadores que se cumpria: 

quanto mais ele se confundia com o animal em todas as suas fibras, quanto mais se tornava 

borboleta no seu íntimo, mais aquela borboleta se tornava humana em tudo o que fazia. E 

finalmente era como se a sua captura fosse a única forma de recuperar a sua condição 

humana. Quando a caça estava feita e o pequeno caçador voltava para casa, o caminho era 
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penoso, o caçador era assaltado pelo espírito daquele que estava destinado a morrer.  

Experiência mimética, ou de devir, é também a aventura da criança com a meia117, 

na cómoda onde estavam arrumadas as meias. Debaixo das suas roupas guardadas na 

cómoda, estava aquilo que fazia da cómoda uma aventura. Abria caminho até ao canto mais 

escondido e encontrava então o montinho das suas meias, enroladas e viradas da maneira 

tradicional, criando uma pequena bola com uma espécie de bolsinha. 

“Nada me dava mais prazer do que enfiar a mão por elas adentro, o mais fundo 

possível. Não o fazia para lhes sentir o calor. O que me atraía para aquelas profundezas era 

antes “o que eu trazia comigo”, na mão que descia ao seu interior enrolado. Depois de a ter 

agarrado com a mão fechada e de ter confirmado a minha posse daquela massa de lã macia, 

começava a segunda parte do jogo, que trazia consigo a revelação. Agora, tentava tirar para 

fora da bolsa de lã “o que trazia comigo”. Puxava, puxava, até que qualquer coisa de 

perturbador acontecia: eu tinha retirado “o que trazia comigo”, mas a “bolsa” onde isso 

estava já não existia118.  

Benjamin refere que não se cansava de pôr à prova aquele exercício, que se lhe 

apresentou como uma experiência da infância verdadeiramente filosófica, fazendo-o 

descobrir, com a “aparição perturbadora” da meia desenrolada, uma verdade enigmática: 

que a forma e o conteúdo, o invólucro e o envolvido, a meia enrolada e a bolsa são uma e 

a mesma coisa. “Uma só coisa e ainda uma terceira, é verdade: essa meia, fruto da sua 

metamorfose”.  

O que é um devir? Para Deleuze e Guattari, devir não é imitar, não é fazer “como 

se”, conformar-se a um qualquer conceito de justiça ou de verdade. Não há um termo do 

qual se parta, nem um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Não há dois termos 

sequer. Também não é uma coisa transformar-se noutra, imitar outra, isso seria impossível 

pois seria necessário que existissem, pelo menos, um dos termos fixos, enquanto o outro se 

transformava. Ora, o devir é um processo que envolve uma dupla captura ou assimilação. 

Não há devir sem que os dois termos se transformem.  O que acontece entre o pequeno 

caçador e a borboleta, a caça, é um devir. Podemos aproximar o devir do esquema corporal 

de Merleau-Monty e do de motivo (Cézanne, quando ele se torna o seu motivo). Deleuze e 

Guattari falam de devir, mas também de relações de contraponto, como a relação entre a 
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orquídea e a vespa, o mamífero e a carraça, que envolvem a criação de uma intensa 

interacção entre elementos heterogéneos. Ou a relação entre Achab e Moby Dick. 

Se Deleuze e Guattari distinguem entre os perceptos e as percepções, os afectos e 

as afecções, os sentimentos e as sensações, é porque as sensações, os perceptos e os afectos 

envolvem um devir.  

Os perceptos já não são percepções, eles são independentes de um estado daqueles que os 

experimentaram; os afectos já não são sentimentos ou afecções, eles transbordam a força daqueles 

que passam por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por eles mesmos e que 

excedem todo o vivido. Podemos dizer que eles existem na ausência do homem, porque o homem, 

tal como é tomado na pedra, na tela ou através das palavras, é ele mesmo um composto de perceptos 

e de afectos. A obra de arte é um ser de sensação e nada mais: ela existe em si.119 

É este o objectivo da arte, extrair, com os meios do material, o percepto às 

percepções do objecto aos estados de um sujeito perceptivo, arrancar o afecto às afecções, 

como passagem de um estado a um outro. Extrair um bloco de sensações, um puro ser de 

sensação, uma intensidade pura. Assim, toda a arte, pintura, cinema, poesia, literatura, 

escultura, música, cria com sensações, ainda que cada uma delas encontre uma dinâmica 

material particular para extrair estas sensações. No caso do cinema esta dinâmica é espacio-

temporal: escrevemos sensações. Mas estas sensações, tal como os afectos e os perceptos, 

não remetem para uma mimese enquanto referência, para uma semelhança previamente 

dada. Se existe semelhança, esta semelhança é produzida pelos próprios meios do material, 

por exemplo, o som electrónico dos Pássaros (1963) de Hitchcock, é uma semelhança 

produzida, no sentido em que ultrapassa a esfera da representação de um som, para entrar 

numa intensidade pura que afecta independentemente da sua referência aos pássaros. Ou o 

sorriso sobre a tela, que é apenas feito de cores, traços, sombra e luz. Ou ainda o grito do 

papa Inocêncio X de Francis Bacon, que não passa por nenhuma história a contar sobre o 

papa, mas produz uma espécie de intensidade autónoma, que rompe e destrói o rosto do 

papa, intensificando-se nesta dissolução do rosto. 

Se o romance se elevou tantas vezes ao percepto – “não a percepção da bolota, mas 

a bolota como percepto em Thomas Hardy; os perceptos oceânicos de Melville; os 

perceptos urbanos de Virginia Woolf” 120, é porque, enquanto ser de sensação, a paisagem 

vê, conservando em si uma espécie de aura, no sentido benjaminiano do termo: a hora dum 
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dia, o grau de calor de um momento, as colinas de Faulkner, a estepe de Tolstoï. Quando 

Deleuze e Guattari referem que o ser de sensação, percepto ou afecto, são a paisagem 

anterior ao homem, na ausência do homem, o que esta ideia indica é precisamente que o 

que está em causa é um tipo de percepção que se caracteriza pela dissolução da percepção, 

um tipo de espaço que se caracteriza pela dissolução do espaço geográfico e um tipo de 

tempo que saiu dos eixos, para usar a expressão de Shakespeare com que Deleuze vai 

definir a operação kantiana do tempo. Significa dizer que estamos ao nível de um processo 

de percepção que não é o da percepção de um sujeito, mas de um sujeito pré-individual, 

capaz de aceder ao complexo e dinâmico mundo das pequenas percepções que encontramos 

no momento presente de Stern ou na experiência da aura de Benjamin. Mais uma vez 

Cézanne, e o seu enigma: “o homem ausente, mas inteiramente na paisagem”. As 

personagens só podem existir, o escritor ou o cineasta só pode criá-las porque elas não 

percepcionam enquanto sujeitos, mas passaram na paisagem e fazem parte do composto de 

sensações, do quadro ou da cena.  

É Achab que tem as percepções do mar, ele só as tem porque ele entrou numa relação com Moby 

Dick, que o faz tornar-se baleia, formando um composto de sensações que já não precisa de ninguém: 

Oceano. É Mrs. Dalloway que percepciona a cidade, mas porque ela passou para a cidade, como 

«uma onda através de todas as coisas» e se torna ela mesma imperceptível. Os afectos são 

precisamente esses devires não humanos do homem, como os perceptos (incluindo a cidade ) são as 

paisagens não humanas da natureza121.  

Tudo é visão, devir. Tornamo-nos universo. Devires animal, vegetal, molecular, 

devir zero. Trata-se aqui da experiência essencial do ritmo. O que é o ritmo? Não é o 

monótono tic-tac do relógio. O ritmo envolve sempre a introdução de uma irregularidade, 

de uma diferença no seio da repetição. (sequências de Stern bebé-mãe) que se opõe ao 

tempo medido, animando e gerando movimento. O ritmo está sempre ligado à vida, como 

Erice mostrou em Alumbramiento. 

Só precisamos do alimento certo, de comida e de afectos, para gerar o ritmo. Que é 

tudo o que precisamos para pensar, para aumentar a nossa potência de agir, criar, para nos 

fazermos, que não estamos feitos, para fugir sempre da mono-ocularidade que nos tira 

energia e nos enlouquece. E o ritmo vem da vida, não tem nada a ver com o tempo, ou é o 

sangue do tempo, são os ritmos ligados ao nosso coração que bate e nos permite viver, à 

nossa respiração, sempre feito de irregularidades e de sobreposições. O ritmo está nos 
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remoinhos da água, não no curso do rio. É por isso que Maldiney diz que o destino do ritmo 

se joga entre dois extremos: morrer de inércia ou de dissipação122. O contrário do ritmo, o 

sem-ritmo, seria aquela hora do meio-dia ou da meia noite, que transforma a nossa visão 

do mundo, fazendo bascular a paisagem na indiferenciação, gerando a angústia de ser e de 

devir amorfo ou sem forma, caótico, arrítmico, morto.  

Cézanne diz-nos que para pintar uma paisagem  
devo descobrir, antes de mais nada as camadas geológicas, (...) esses grandes arco-íris, prismas 

cósmicos, esse amanhecer de nós mesmos, para lá do nada, vejo-os subir, saturo-me, (...) sob essa 

chuva fina respiro a virgindade do mundo. Um sentido agudo das nuances trabalha-me. Sinto-me 

colorido por todas as nuances até ao infinito. Nesse momento não sou senão um com o meu quadro. 

Somos um caos irisado. Apareço perante o meu motivo, perco-me nele (...) nós germinamos”123. 

Este processo, esta catástrofe, acontece num instante – “há um minuto do mundo 

que passa e nós não o conservaremos se não nos tornarmos nele”124 – e envolve uma 

experiência, esta experiência de estar perdido que não significa necessariamente que se 

esteja no indiferenciado, numa espécie de indiferenciação originária, mas antes, num estado 

de diferenciação microscópica, num estado tal que nos permite sentir as mínimas 

diferenças, as pequenas percepções. É neste estado que a germinação acontece, no espaço 

de paisagem, mas acontece, antes de mais nada devido à potência de diferenciação. É a 

potência de diferenciação que possibilita o devir. Quando Maldiney se refere aos antigos 

pintores chineses da época Song, que prescrevem que para pintar o peixe é preciso 

tornarmo-nos peixe, isso significa, antes de mais que não se é peixe, mas que se quer ser 

peixe, não há confusão, há desejo, que é uma coisa diferente. Quer-se ser peixe porque se 

quer possuir o peixe na tela. Mas também o pescador, para pescar o peixe, há um momento 

em que se confunde com o peixe. Todo o caçador se transforma na sua presa. Agnés Varda, 

quando decide fazer um filme sobre os respigadores, ela, que é uma realizadora caçadora 

ou respigadora, acaba por se confrontar com a sua própria vida que também um dia será 

respigada, caçada, inevitavelmente. Não há caça sem ritmo. Aquilo que o caçador tem 

necessariamente que aprender é um ritmo. E só experimentando, caçando o poderá fazer.  

A arritmia, no limite dos limites, é o abismo ou o caos, e o ritmo é sempre um 

movimento entre a inércia ou a paragem absoluta e a dissipação ou a aceleração absoluta. 

Como nos diz Bachelard, “as figuras mais estáveis devem a sua estabilidade a um desacordo 

                                         
122 Maldiney, Regard, Parole, Espace, 213–214. 
123J. Gasquet, Cézanne (Encre marine, 2002), 136. 
124 Cezanne apud Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, cap. 160. 



 

 211 

rítmico”125. A ideia fundamental de Roland Barthes, na sua teoria sobre a percepção da 

fotografia, talvez seja precisamente a de compreender a importância, no seio do ritmo 

contínuo de uma percepção (que pode ser uma fotografia ou um poema) de qualquer coisa 

como uma síncope126 ou de um satori127. O punctum de uma fotografia é uma interrupção 

crítica, no sentido em que produz alguma coisa nova, produz sentido. Interrupções: 

contratempos, lapsos, actos falhados gestuais e verbais, gaguezes, sustos ou soluços, 

tropeços, vertigens, pedras no sapato, enfim, qualquer coisa que vem perturbar uma 

percepção unária128, destabilizando-a. É um elemento estranho, geralmente de pormenor, 

no sentido que parece sempre insignificante e é mesmo insignificante, relativamente ao 

todo que vem perturbar. Um pormenor, uma coisa de nada, um não sei o quê ou um quase 

nada129, foi isso que veio abalar a minha percepção, a minha imagem. E para quê? Para 

nada. Literalmente. Para nada, quer dizer, para uma coisa de nada, para que uma coisa ou 

um conjunto de pequeninas coisas, que quase não se vêem e são difíceis de descrever, se 

tornem visíveis? Qual o interesse nestas pequenas coisas, nestes acidentes de percurso ou 

incidentes130, que raramente se fazem reparar e que quando se deixam ver têm esta aparente 

insignificância quase cómica131? Em A Câmara Clara, quando o punctum perturba o 

studium de uma fotografia, aquilo que causa mais estranheza, tem a ver com uma aparente 

contradição: é que aquilo que perturba o studium de uma fotografia não é efectivamente 

nada de especial. O que é difícil de gerir na forma como Barthes nos apresenta a noção de 

punctum é que, se a experiência do punctum é descrita como uma experiência estética 

extremamente intensa, aquilo que a desencadeia, o objecto, digamos desta experiência, não 

nos diz nada. Porque é que não nos diz nada? A gola Danton que perturbou Barthes, a mim 

não me perturba nada, o que me perturba são mesmo as cabeças disformes das crianças 

anormais. Os sapatos de presilhas ainda me perturbam menos. O que acontece é que esse 

pormenor é um pormenor qualquer, poderá ser este, mas podia efectivamente ser aquele. 

Mais relevante que o pormenor em si, é o facto dele se fazer notar: trata-se, antes de mais, 

de uma anomalia da percepção. Por um lado, a percepção captou qualquer coisa que 

habitualmente não seria captável na apercepção comum, pela sua insignificância. Por outro 

                                         
125 P. Sauvanet, Le rythme et la raison: Rythmologiques, Collection Philosophie, épistémologie 

(Editions Kimé, 2000), 231. 
126 Roland Barthes, L’empire des signes, Points, Essais (Contemporary French Fiction, 2014). 
127 Barthes, La Chambre Claire; Barthes, L’empire des signes. 
128 Barthes, La Chambre Claire. 
129 V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien: 3 (Paris: Seuil, 1980). 
130 Barthes, L’empire des signes. 
131 Ibid. 
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lado, esse ínfimo pormenor interrompeu o processo de percepção do studium de uma 

fotografia. Ele suspendeu esse processo, abriu um campo de pequenas percepções ou de 

ínfimas sensações que não somos capazes de definir, porque saímos da esfera daquilo que 

é definível, pelo menos, não nos mesmos moldes. O que é relevante é efectivamente a 

abertura a este novo campo de experimentação, com o qual nos deparamos, perdidos, sem 

saber qual a direcção a seguir, não restando nenhuma outra via senão a via da 

experimentação. E o que é importante nesta ruptura ou suspensão é a perturbação afectiva 

gerada, é esta espécie de abalo e abano das peças de um jogo, que permite uma nova 

configuração. Se não houver punctum, a tendência será sempre a de uma uniformização e 

estabilização afectiva cada vez maior, que conduz à perda da experiência afectiva com a 

categorização dos afectos num conjunto de códigos e significados: o studium.  

 

9. A experiência do contacto: inervação e gesto 

“MOINHO DE ORAÇÕES. Só a imagem que se oferece à vista alimenta e mantém viva à vontade. 

Já a mera palavra pode levá-la, quando muito, a inflamar-se, para depois continuar a arder em lume 

brando. Não há vontade plena sem a percepção precisa da imagem. Não há percepção sem activação 

nervosa. E a respiração é o seu factor de regulação mais preciso. A sonoridade das fórmulas é um 

cânone desta respiração. Daqui vem a prática meditativa do yoga, em que se respira sobre as sílabas 

sagradas. Daqui a sua omnipotência”132. 

O conceito de inervação parece emergir com esse novo ciclo de produção que 

Benjamin inaugura com Rua de Sentido Único, como refere João Barrento: um conjunto de 

textos aforísticos que, como Benjamin mesmo afirma numa carta ao seu amigo Gershom 

Sholem (1928), pretende completar com o projecto sobre as passagens de Paris133.  

Encontramos o termo inervação (keineswegs eindeutig) no contexto da fisiologia, 

pelo menos desde 1830, onde designa o processo pelo qual uma força-nervosa é fornecida 

aos órgãos e aos músculos, ou o estímulo de alguns órgãos pelos nervos. Freud e Breuer 

usam-no mais especificamente para descrever o fenómeno da “conversão, a transformação 

de uma excitação física incompatível e insuportável em algo somático”134 . Trata-se de uma 

energia que passa do plano psíquico para o plano somático e que, em vez de se constituir 

como uma perturbação ao funcionamento normal do organismo, facilita (por exemplo, no 

                                         
132 Benjamin, Imagens de pensamento. 
133 Ibid., 264. 
134 Miriam Bratu Hansen, «Benjamin and Cinema: Not a One-Way Street», Critical Inquiry, Chicago 

Journals, n. 25 (2) (1999): 11. 
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caso do histérico) uma via ligada à experiência traumática (recalcamento). Segundo 

Laplanche e Pontalis, nos primeiros escritos de Freud, o termo designa o processo 

psicológico da “transmissão de energia ao longo de um canal nervoso, geralmente numa 

direcção aferente”135. O termo é também utilizado num sentido estrutural, para significar a 

distribuição anatómica de nervos em alguns organismos ou regiões do corpo. Freud usa-o 

várias vezes para significar a transmissão de energia para um sistema de nervoso ou para 

indicar um processo que tende para a descarga: toda a nossa actividade psíquica começa a 

partir de estímulos (internos ou externos) e termina em inervações.  A fonte das inervações, 

neste caso, tanto pode ser interna como externa, ao contrário do que acontece no caso da 

inervação da histeria, que representa uma resposta a um estímulo interno. 

Benjamin refere-se aos choques traumáticos que Freud discute em Para alem do 

Princípio do prazer136, causados pelo estímulo de uma violência mecânica, nomeadamente, 

durante a Primeira Grande Guerra. Face à experiência do choque multiplicada pela técnica, 

a noção de inervação parece surgir, em Benjamin, como como uma espécie de contraponto 

ou pelo menos de resposta activa, em vez de uma adaptação passiva. O fantasma que 

esgrima no poema de Baudelaire e o seu procedimento poético surgem como formas de 

combate a este choque. 

Assim, enquanto processo que envolve esta reciprocidade entre o corpo e o espírito 

ou a razão, aproximamo-nos das teorias da psicologia moderna, nomeadamente de 

Arnheim, que é referido por Benjamin, ou as teorias da biomecânica que dominavam o 

discurso das vanguardas soviéticas na altura e de que Benjamin se tinha aproximado. 

Sabemos como Eisentein, por exemplo, na sua “Montagem de Atracções” (1923) 

desenvolve esta ideia sobre as condições de produção de emoção no espectador, através do 

movimento corporal. Devemos integrar esta ideia na concepção espinosana do corpo e da 

potência do corpo, que encontraremos mais tarde em William James, e a partir de Freud 

numa série de estudos de psico-fisiologia. O conceito de inervação que Benjamin traz para 

o campo do cinema, como nos diz Miriam Hansen, tem a ver com a ideia de um movimento 

fisiológico contagioso, capaz de desencadear efeitos emocionais no espectador: uma forma 

de identificação mimética baseada naquilo a que se chamou o Efeito Carpenter137, que tem 

a ver com a ideia a partir da qual tendemos inconscientemente a mimar o movimento 

                                         
135 J. Laplanche e J.B. Pontalis, The Language of Psychoanalysis (Karnac Books, 1988), 213. 
136 Benjamin, A Modernidade, 110–116. 
137 Hansen, «Benjamin and Cinema: Not a One-Way Street». 
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daquilo ou daquele que observamos.  

É aliás muito significativo que, apesar da proximidade do seu pensamento com o de 

Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, Benjamin exemplifique especificamente formas 

cinematográficas de inervação com duas figuras extremamente populares, ambas 

americanas: Charlie Chaplin e Mickey Mouse.  

Em Rua de Sentido Único138 encontramos uma série de apresentações possíveis de 

inervação mimética, desde a escrita, à criança, ao sonho e à política. Em vários casos o 

processo de inervação parece envolver uma dinâmica sempre dupla ou dialéctica: por um 

lado um movimento de extensão (para fora), para lá dos limites do corpo ou do sujeito que 

estimula a percepção e, por outro, um movimento de introspecção (para dentro), de ingestão 

ou de incorporação do objecto, quer seja um ritmo externo, como o bater das asas da 

borboleta ou a fábrica de Tempos Modernos, quer seja a madalena de Proust. Diz Benjamin, 

que “Se estiver certa aquela teoria de que a percepção sensorial (Empfindung) não reside 

na cabeça, que percebemos uma janela, uma nuvem, uma árvore, não no nosso cérebro, 

mas antes no lugar em que a vemos, então, quando olhamos para nossa amada, estamos 

também, fora de nós”. Por outro lado, a criança, o actor de cinema ou o palhaço, são figuras 

que envolvem, nestes fragmentos de Rua de Sentido Único, uma dinâmica de incorporação. 

Chaplin, “ao cortar o movimento expressivo (Ausdrucksbewegung) humano numa 

sequência de mínimas inervações” interioriza uma lei da montagem cinematográfica.  De 

facto, quando Benjamin se refere ao gesto de Chaplin, o que acontece é que ele funciona 

como um elo de ligação entre estes dois movimentos, o da continuidade, que de alguma 

forma é emprestada pela primeira técnica (corpo humano) à segunda técnica (montagem) 

e, por outro, a descontinuidade, o corte propriamente dito da montagem que invade, como 

que num gesto cirúrgico, o corpo, incorporando, nele, a lei da máquina. A inervação 

mimética é, aqui, na verdade, a criação de um corpo muito particular: o corpo do cinema, 

um híbrido de primeira e segunda técnica. Seja como for, o que parece de extrema 

importância sublinhar, é que se neste corpo coexistem duas naturezas, há apenas uma 

respiração, uma inervação mimética e uma expressividade – o gestus.  

O gestus de Chaplin (Gestus) não é nada, propriamente, como o de um actor de teatro. Não poderia 

manter-se em cena. O seu significado excepcional reside no facto do conjunto dos gestos do homem 

– tomado no seu comportamento corporal tanto como espiritual – ser mecanicamente (einmontiert) 

reunido na estrutura do filme. Eis o que constitui a novidade do Gestus de Chaplin: ele decompõe o 

                                         
138 Benjamin, Imagens de pensamento, 7–12. 
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movimento expressivo do homem numa série de ínfimas inervações. Cada um desses movimentos 

singulares compõe-se, numa sequência, em abanões de movimentos fraccionados”139. 

Para Benjamin, a fórmula pela qual se exprime a estrutura dialéctica do filme, 

tecnicamente falando, define-se por um encadeamento de imagens descontínuas numa 

sucessão contínua. Assim, a teoria do cinema deve dar conta destes dois aspectos, 

descontinuidade e continuidade, sendo que não podemos compreender o significado social 

de uma, independentemente da outra. A continuidade tem um papel tão definitivo no 

próprio processo de produção e encontra o seu correlato na própria película do filme, 

enquanto processo que a consome. Mas é no elemento da descontinuidade que reside a 

força de inervação que liga o corpo do filme ao corpo do espectador:  se observarmos a 

maneira de andar de Charlot, “o modo como ele maneja a sua bengala ou como tira o seu 

chapéu, é sempre a mesma sucessão em abanões de minúsculos movimentos, que erige a 

lei do funcionamento das imagens no filme em estatuto de lei da motricidade do homem”140.  

É interessante que Benjamin associe a esta “lei da motricidade”, que funciona por 

abanões repetitivos, o cómico do movimento de Chaplin, perguntando, na sequência final 

da passagem citada, “de que depende o cómico desse movimento?” 

Talvez encontremos uma hipótese de resposta em Bergson, no seu ensaio sobre o 

riso141, que nos revela o traço que está na origem da maior parte das situações cómicas: o 

mecanismo colocado sobre o vivo. Se alguém faz um gesto particular específico, isso não 

é necessariamente engraçado. Mas se esse gesto voltar, sob a forma de tique, ou seja, de 

um gesto repetitivo, a impressão com que ficamos é que o gesto se produz sozinho, 

independentemente da vontade da pessoa que o fez. É por isso, diz Bergson, que a situação 

se torna cómica, porque se transforma um traço ou uma característica num mecanismo. É 

por esta razão, como diz Pascal, que “dois rostos semelhantes que não dão nenhuma 

vontade especial de rir, quando colocados em conjunto, fazem rir devido à sua 

semelhança”142. O mecanismo instaura-se a partir da repetição, da inércia, da velocidade 

constante: é o que acontece quando há uma série de movimentos que se repetem ou dois 

rostos ou duas silhuetas semelhantes ou extremamente contrastantes, o que vai dar ao 

mesmo (tanto acontece com a dupla dos Dupont e Dupont, com Tintim, como com Bucha 

e Estica, por exemplo). Por trás da semelhança, o que se revela é um mecanismo, um 

                                         
139 Benjamin, Ecrits français, 175–6. 
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141 Henri Bergson, Le Rire, 11e ed. (Paris: Presses Universitaires de France - PUF, 2002), 42. 
142 Blaise Pascal, apud Bergson, Le Rire. 
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procedimento de fabrico industrial.  

 

10. Da cena em Virginia Woolf à estrutura diferencial da imagem. 

Num conto de Virginia Woolf, O holofote143, a Sra. Ivimey conta-nos, num cenário 

iluminado pelos feixes de luzes dos holofotes dos anos da Grande Guerra, a história do seu 

bisavô, que quando era criança vivia numa torre isolada e certo dia decidira virar o seu 

telescópio do céu para a terra. À medida que nos conta a história, a Sra. Ivimey gesticula, 

como se estivesse a focar o telescópio: “ele focou o telescópio em terra (...) numa massa de 

árvores no horizonte (...). Focou tão bem que podíamos ver... cada árvore separada... e os 

pássaros... a subir e a descer...”. 

O telescópio é originariamente um aparelho que permite fazer coexistir uma 

distância e uma proximidade: “o passado telescopado pelo presente”144, diz-nos Benjamin, 

definindo a imagem que fulgura, a imagem dialéctica145. Ao definir imagem dialéctica 

como um “processo onde o passado se vê telescopado pelo presente”, Benjamin, como 

salienta Didi-Huberman, não utiliza a palavra “telescopagem” sem a consciência aguda do 

duplo paradigma que nela se encontra misturado: por um lado, o valor de choque, “de 

desmontagem a que se submete nesse momento a ordem das coisas, por outro lado, o valor 

da visibilidade, de conhecimento, de distanciamento, numa palavra, o valor de montagem 

de que beneficiam, graças ao telescópio, a visão próxima e a visão longínqua”146.  

Baudelaire147 definiu o brinquedo como um fenómeno originário duplo, no qual 

“tudo se passa entre o inanimado do objecto e a animação do seu pôr em jogo”. Didi-

Huberman sublinha o facto de o brinquedo apresentar, simultaneamente, dois tempos 

distintos: “um tempo da coisa desmontada e um tempo do conhecimento pela montagem”. 

Existem dois tipos de brinquedo: os brinquedos vivos e os brinquedos científicos. A 

borboleta, para o pequeno caçador, era um brinquedo vivo. O pequeno caçador de 

                                         
143 Virginia Woolf, «The searchlight», em A Haunted House: The Complete Shorter Fiction, ed. 

Susan Dick, [1943] (London: Vintage Classics, 2003). 
144 Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, 488 [N7a,3]. 
145 A imagem dialéctica é uma imagem fulgurante. É então como imagem fulgurante no Agora da 

cognoscibilidade que é preciso reter o Outrora” ibid., 491 [N9,7]. 
146 Georges Didi-Huberman, «Connaissance par le kaleidoscope. Morale du joujou et dialectique de 

l’image selon Walter Benjamin», Études photographiques, n. 7 (1 de Maio de 2000), 
http://etudesphotographiques.revues.org/index204.html. 

147 Charles Baudelaire, «Morale du joujou», em Œuvres complètes, ed. Claude Pichois, NRF, 
Bibiothèque de la Pléiade (Paris: Gallimard, 1975), 524–32. 
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borboletas entra num jogo dividido entre duas temporalidades heterogéneas, que trabalham 

em uníssono: por um lado, o instinto de destruição, perseguir a borboleta, seguir-lhe os 

movimentos, de rede em punho, fenómeno que envolve, como vimos, toda uma espécie de 

devir entre o caçador e a sua presa. Por outro lado, um autêntico desejo de conhecimento – 

o momento em que a borboleta passará a constituir-se como objecto de colecção, criando-

se entre ela e outras borboletas ou até outros insectos que na vida real nunca se 

encontrariam, novas relações de proximidade e cruzamentos, que fazem parte de uma nova 

linguagem. Baudelaire, no seu texto, insiste particularmente nos “brinquedos científicos”, 

que são todos os tipos de lanternas mágicas – estereoscópios, fenacistoscópios, 

caleidoscópios, telescópios –, que estão na origem da fotografia e do cinema. Aquilo que 

caracteriza a temporalidade do brinquedo é, segundo Baudelaire, qualquer coisa que 

encontramos na noção benjaminiana de imagem dialéctica: o presente do brinquedo deve, 

segundo a interpretação de Didi-Huberman, ser pensado como um presente originário, não 

no sentido de uma origem arquetípica, voltamos a sublinhar, mas no sentido da sua 

constituição no turbilhão do contínuo devir de todas as coisas, no sentido do fragmento de 

Heraclito, de não se poder mergulhar duas vezes no mesmo rio. Toma-se a estrutura do 

brinquedo, bem como a estrutura da imagem dialéctica como estruturas heraclitianas, no 

sentido em que a imagem se encontra num único instante e numa perpétua renovação, entre 

as cinzas daquilo que foi e a renovação daquilo que vem a ser.  

Voltemos a Virginia Woolf. A visão do telescópio funciona, no conto O Holofote, 

como uma estratégia de construção narrativa, mais especificamente, de construção de uma 

cena. Há uma duplicação da imagem que está a ser produzida, a vários níveis. Por um lado, 

a Sra. Ivimey recorda-se do seu bisavô e conta como ele, com o seu telescópio, tinha 

conhecido a sua bisavó; por outro, o processo de rememoração e de construção daquela 

imagem passa, também ele, por uma visão telescopada, por um presente atravessado por 

um passado, criando-se uma espécie de espaço intermédio que se constitui como a 

passagem entre os dois. A imagem telescopada é, neste sentido, uma imagem com uma 

estrutura diferencial. 

Vejamos como é que a construção de cenas, para Virginia Woolf, está intimamente 

ligada à sua noção de “momentos de ser”.  

Para Woolf, a sua teoria ou a sua filosofia, como ela lhe chama, tem como núcleo 

fundamental a ideia de que, em certos momentos, o escritor alcança – por detrás do algodão 

da vida quotidiana – um padrão escondido (hidden pattern), um padrão significativo e 
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expressivo, ao qual todos nós estamos ligados: “Hamlet ou o quarteto de Beethoven são a 

verdade desta vasta massa a que chamamos mundo. Mas não há Shakespeare, não há 

Beethoven; e certamente e enfaticamente não há Deus; somos as palavras; somos a música; 

somos a própria coisa. E eu vejo isto quando tenho um choque”148  

Chegamos aqui a um ponto delicado e decisivo. Nas descrições de Virginia Woolf, 

as noções momento de ser, momento de visão, visão e choque, aparecem muitas vezes como 

sinónimos, mas, ao mesmo tempo, marcando-se sempre a tentativa de aproximação a um 

fenómeno de difícil definição, pela sua ausência de contorno, como já vimos. Há uma 

ambiguidade essencial nesta noção de choque, a que Woolf se refere muitas vezes também 

como arrebatamento (rapture): “O arrebatamento que sinto quando, na escrita, pareço 

descobrir o que é que é que pertence ao quê; fazendo uma cena funcionar; dando corpo a 

uma personagem (making a scene come right; making a character come together)” 149. Se 

a capacidade de receber o choque, como diz Woolf, é aquilo que faz dela escritora é porque, 

ao mesmo tempo que recebe o choque – constituindo-se como mera receptividade – “sou 

apenas o contentor” (I am only the container), sente a necessidade de o explicar. Dito por 

outras palavras, o choque é, em simultâneo, qualquer coisa que se recebe e qualquer coisa 

que se compõe, pelo que é a simultaneidade entre a recepção do choque e a necessidade de 

o explicar que define uma cena para Virginia Woolf.  

Importa clarificar que quando Woolf fala aqui da “necessidade de explicar” o 

choque, não se está aqui a falar de uma interpretação a posterior desse choque recebido. 

Por um lado, o choque e a necessidade de o explicar ocorrem ao mesmo tempo e, por outro, 

“explicar o choque” deve ser tomado, aqui, no sentido que esta noção tem nas filosofias de 

Espinosa e de Leibniz, por exemplo, enquanto desenvolvimento de algo que está envolvido 

ou implicado (a noção de dobra, em Leibniz). A necessidade de explicar é, ao mesmo 

tempo, necessidade de exprimir e necessidade de compor as sensações de uma cena, 

assegurando a boa relação entre as partes e estabelecendo conexões que falhem. Ora, se a 

cena é algo que se explica, então, é porque ela existe já implicada. Em que sentido? O 

“momento de ser” é o tempo implicado da cena, o seu núcleo intensivo, o seu ritmo. 

Para Maldiney, como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, a dimensão formal 

da obra de arte é sempre Gestaltung e não Gestalt, ou seja, formação, pelo que, ao contrário 
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do que se passa na fenomenologia de Husserl, a sua identidade ou invariante não consiste 

num esquema intencional, mas numa forma que não existe no tempo que flui, que não se 

explica no tempo, mas que o implica, como um tempo monadológico. Também Maldiney 

considera que a figura estética tem uma estrutura heraclitiana e monadológica, em que cada 

mónada está separada de cada outra, pois as mónadas, como as definiu Leibniz, não têm 

janelas150.  

Devemos compreender por tempo implicado ou heraclitiano uma temporalidade que 

não se constitui como uma série transitiva de instantes, seguidos uns aos outros numa linha 

cronológica, nem como uma estrutura temporal que ocupe um ponto determinado na linha 

do tempo, mas, antes, a maneira como a obra é o seu próprio instante, constituindo-se em 

si mesma como uma tensão de duração. Uma tensão de duração é aquilo a que Maldiney 

chamou o ritmo, que se distingue do esquema: 

Estudando a noção de ritmo (ruthmos) na sua expressão linguística, E. Benveniste mostra e 

demonstra que, apesar do sentido do radical ru (= fluir) sobre o qual foi formado, a palavra ruthmos 

não designa um fenómeno de fluxo, mas a configuração assumida a cada instante, determinada por 

um “movente”. Ruthmos significa forma, como skema (= esquema), mas uma outra espécie de 

forma151.  

Também Benjamin vai definir a imagem-dialéctica como uma imagem cuja 

estrutura é monadológica, como veremos, sendo que encontramos, se olharmos agora para 

a sua formulação do conceito de “origem”, ressonâncias explícitas com o conceito de ritmo: 

apesar de ser uma categoria plenamente histórica, a origem (Ursprung) não tem nada em comum 

com a génese (Entsthung). ‘Origem’ não designa o processo de devir de algo que nasceu, mas antes 

aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer. A origem insere-se no fluxo como um 

redemoinho que arrasta no seu movimento o material produzido no processo da génese. O que é 

próprio da origem nunca se dá a ver no plano do factual, cru e manifesto. O seu ritmo só se revela a 

um ponto de vista duplo, que o reconhece, por um lado como restauração e reconstituição, e por 

outro como algo de incompleto e inacabado. Em todo o fenómeno originário tem lugar a 

determinação da figura através da qual uma ideia permanentemente se confronta com o mundo 

                                         
150 «As mónadas não têm janelas pelas quais alguma coisa nelas possa entrar ou sair (...). Cada 

mónada é diferente de cada outra; é então única e irrepetível, está sujeita à mudança, (...) uma mudança que 
decorre do seu princípio interno; mas é necessário também que, para além do princípio da mudança, haja um 
detalhe daquilo que muda, que faça por assim dizer a especificação e a variedade das substâncias simples», 
em G. W. Leibniz, Princípios da Natureza e da Graça. Monadologia., trad. Miguel Serras Pereira (Lisboa: 
Fim de Século, 2002), 43. 
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histórico, até atingir a completude na totalidade da sua história. A origem, portanto, não se destaca 

dos dados factuais, mas tem a ver com a sua pré e pós-história.152. 

Deve compreender a origem (Ursprung) como um salto a partir de um começo que 

difere da génese (Entsthung), entendida como um “sair... e pôr-se de pé”153. A origem é 

“redemoinho”, “aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer”, tempo 

heraclitiano, uma visão sobre o tempo que encontramos latente no desejo benjaminiano da 

compreensão do fenómeno originário de Goethe e que é expressa no Livro das Passagens, 

quando Benjamin define o seu conceito de origem no livro sobre o drama barroco, como 

“uma transposição rigorosa e concludente do conceito de Goethe do domínio da natureza 

para este da história (...)”154, que visa empreender, no trabalho sobre as passagens 

parisienses, um estudo sobre a origem.  

Podemos considerar a imagem dialéctica como uma potência originária do tempo, 

um tempo não cronológico, qualitativo e messiânico, apta a transformar-se numa autêntica 

síntese de cognoscibilidade, única e irrepetível. Acontece que esta síntese não é uma síntese 

fechada. Se a dialéctica da imagem, e portanto a sua síntese, acontece num relâmpago em 

que o Outrora se encontra com o Agora, é como se nela se configurasse a possibilidade de 

uma cesura155,  

É impossível separar o conceito de imagem dialéctica, da concepção benjaminiana 

da história e das suas teoria do conhecimento e teoria da linguagem156. Na verdade, a 

imagem-dialéctica funciona como uma espécie de ideia ou imagem matriz que condensa 

em si todas as categorias do pensamento de Benjamin. Enquanto núcleo crítico, ela 

apresenta-se como um rasgo ou uma brecha, que a coloca na esfera da abertura e do 

inacabamento, ou seja, na dimensão daquilo que há de vir.  

“O momento crítico ou destrutivo, na historiografia materialista, manifesta-se pela 

desintegração da continuidade histórica, desintegração que é a única que permite ao objecto 

                                         
152 Benjamin, Origem do Drama Trágico Alemão, 34. 
153 Barrento, O Género Intranquilo: Anatomia do ensaio e do fragmento, 135. 
154 Walter Benjamin, The Arcades Project, ed. Rolf Tiedemann (Belknap Press of Harvard 

University Press, 1999), no N2a, 4. 
155 Maria João Cantinho, «O voo supenso do tempo: estudo sobre o conceito de imagem dialéctica 

na obra de Walter Benjamin», Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, 
2008, http://www.ucm.es/info/especulo/numero39/imadiale.html. 

156 Ideia desenvolvoda por Giorgio Agamben, «Language and History in Benjamin (1983)», trad. 
Karen Pinkus, DIFERENTIA, Sping de 1988. 
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histórico constituir-se”157. O objecto da história “é arrancado, por uma explosão, ao 

continuum do curso da história: é uma exigência que decorre da sua estrutura 

monadológica”158 . 

O momento explosivo é um momento, por natureza, destruidor, que define a 

historiografia materialista, desintegrando a continuidade histórica e permitindo que a 

história se construa naquele instante, a partir da apresentação monadológica do objecto 

histórico, isto é, alcançando, num único clarão, o seu antes e o seu depois. De facto, é 

absolutamente impossível visar um objecto no curso contínuo da história: “a imobilização 

dos pensamentos faz tanto parte do pensamento como o seu movimento. Quando o 

pensamento se imobiliza numa constelação saturada de tensões, aparece a imagem 

dialéctica. É a cesura no movimento do pensamento”159. 

Constituindo-se como um sintoma da memória colectiva e inconsciente, a imagem-

dialéctica não é aquilo que é capaz de reproduzir, em imagem, a história, mas aquilo mesmo 

que produz a própria história. É neste sentido que, para Benjamin, a história é sempre 

construção160. 

A imagem suspensa no agora da sua cognoscibilidade é a imagem do despertar161 . 

O despertar é o gesto que rompe com o continuum da história, que fragmenta, que o 

transforma em ruínas e é também o gesto que apresenta o Agora e o Outrora numa mesma 

constelação. O despertar é um momento extremamente dinâmico e complexo. Pensemos na 

nossa experiência quotidiana do despertar. O despertar não é, sabemo-lo, uma diferenciação 

estática entre o momento em que dormíamos e o momento em que já estamos despertos. O 

despertar é a passagem entre um e outro. Esses momentos que nos inquietam desde sempre 

e para sempre, pela sua estranheza, pela sua urgência, pela sua pregnância nas nossas vidas, 

porque nesse momento há mais verdade em nós, mas não conseguimos alcançá-los senão 

de raspão.  

O despertar seria a síntese da tese da consciência do sonho e da antítese da consciência desperta? O 

momento do despertar seria idêntico ao Agora da cognoscibilidade no qual as coisas ganham o seu 

verdadeiro rosto, o seu rosto surrealista. Assim, Proust dá uma importância particular ao 

                                         
157 Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, 493 [N10a,1]. 
158 Benjamin, The Arcades Project, no N10, 3. 
159 Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, 494 [N10a,3]. 
160 Sobre a ideia de história como construção: Stella Penido, «A história como construção e 

alegoria», O que nos faz pensar. Cadernos do departamento de Filosofia da PUC-Rio, Junho de 1989.  
161 Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle: Le Livre des passages, 491 [N9,7]. 
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comprometimento da totalidade da vida, no ponto de ruptura da vida, no mais alto grau dialéctico, 

ou seja, ao despertar. Proust começa por uma apresentação do espaço próprio daquele que 

desperta162. 

Central para a compreensão deste lugar suspenso que parece ao mesmo tempo feito 

de imagens e de qualquer coisa que as ultrapassa, que atravessa o pensamento e se dá 

enquanto imagem cognoscível e história, será compreendê-lo, mais do que como uma 

imagem, como um “espaço de imagens”163 (Bildraum) aberto, diz-nos Benjamin e sublinha 

Maria João Cantinho164, um espaço de imagens que se constitui como história universal 

que supõe “uma língua universal, não uma língua qualquer mas a própria língua, celebrada 

e festejada, purificada”, uma “ideia da prosa” que seja compreendida por todos, “como a 

língua dos pássaros é compreendida pelas crianças nascidas a um domingo”165.  

Linguagem, história e a ideia de língua universal que remete para uma “prosa libertada” da 

confusão punitiva de Babel. 

Se a compreendermos como um espaço de imagens, percebemos o método de 

trabalho do Livro das Passagens como montagem literária, e tendo em conta a estrutura 

monadológica da imagem, a montagem é o processo inerente ao próprio conceito de 

imagem-dialéctica: 

O método deste trabalho: a montagem literária. Não tenho nada a dizer. Apenas a mostrar. Não vou 

roubar nada de precioso, nem apropriar-me de fórmulas espirituais. Dos trapos, dos restos: não quero 

fazer um inventário, mas permitir que lhes seja justiça da única forma possível: utilizando-os166 

A imagem é então uma mostração – de trapos, de vestígios ou de restos – mas uma 

mostração composta sob a forma de uma montagem. O gesto da imagem dialéctica é, ao 

mesmo tempo, de mostração e de montagem ou de composição, constituindo-se enquanto 

fenómeno originário duplo, a partir de uma tensão que encontrámos também, como vimos, 

na “cena” de Virginia Woolf, entre o choque e a configuração do choque ou a sua 

composição sob a forma de uma imagem. 

Segundo Fabrizio Desideri167, o gesto messiânico da imagem dialéctica de 

                                         
162 Benjamin, The Arcades Project, no N3a, 3. 
163 Benjamin, Ecrits français, 350. 
164 Cantinho, «O voo supenso do tempo: estudo sobre o conceito de imagem dialéctica na obra de 

Walter Benjamin». 
165 Benjamin, apud Agamben, «Language and History in Benjamin (1983)», 170. 
166 Benjamin, The Arcades Project, no N1a, 8. 
167 Fabrizio Desideri, «Intermittency: the differential of time and the integral of space. The intensive 

spatiality of the Monad, the Apokatastasis and the Messianic World in Benjamin’s latest thinking», Aisthesis. 



 

 223 

Benjamin tem a ver com a tentativa de agarrar a sua origem diferencial – o seu núcleo 

temporal diferencial – que consiste no "quase-nada da imagem”. Trata-se de um mundo de 

estrita descontinuidade, sempre novo, no qual não acontece que qualquer coisa antiga 

permaneça ou que algo do passado volte, antes um cruzamento de intermitências infinitas. 

Vimos como o interior e o exterior da ideia se interpenetravam numa configuração 

monadológica que, segundo Benjamin no prefácio do livro sobre o drama barroco, se 

constitui como “uma interpenetração objectiva do fenómeno”. A configuração, em que o 

continuum do tempo se constitui como "passagem eterna", é convertida no espaço de uma 

totalidade monadológica, que apenas pode ser concebida dialecticamente, ou seja, o novo 

é forçado a reconhecer a sua origem, portanto, a sua verdade, no espaço-tempo da 

passagem.  

Identificar a “origem”, como uma “passagem” significa, segundo Desideri, 

concebê-la como acto único da interrupção messiânica do tempo na actualidade política da 

redenção e na tarefa de uma restituição integral como restauração do princípio (princípio 

formativo). A ideia de Desideri é a de que a abertura da imagem às variações e às mudanças 

a partir do modelo da apocatástase de Orígenes, e com ele a ideia de dialéctica, consiste e 

vive exclusivamente de diferenças quase imperceptíveis, nuances a partir das quais tem 

origem a força de um discernimento que dá expressão, em todas as coisas, ao lado 

indestrutível da vida, onde o princípio e o fim coincidem.  

Desideri encontra nas micropercepções, no detalhe e na nuance, o lugar do contraste 

dialéctico da imagem benjaminiana. A micrologia revela-se, em si, um método de pensar 

que se exercita neste contraste dialéctico: “Aqui [Desideri refere-se ao Livro das 

Passagens] e ainda mais decisivamente no esboço das teses sobre a história, nos seus 

fragmentos preparatórios, Benjamin resume a teoria da apercepção micrológica da ideia 

como mónada, esboçada no prefácio ao livro sobre o Drama Barroco”168.  

Como a imagem dialéctica, “o cristal de tempo”, “cristal de inconsciente” ou 

“imagem-cristal”, define-se em termos semelhantes, como uma imagem em que se vê a 

ferida do tempo. Encontramos o desenvolvimento deste conceito, num primeiro momento 

em Cinema 2 e, depois, em Crítica e Clínica:  

                                         
Pratiche, Linguaggi e Saperi dell’Estetico, 2016, 183. 

168 Ibid. 
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No limite, o imaginário é uma imagem virtual que se cola ao objecto real, e inversamente, para 

constituir um cristal de inconsciente. Não basta que o objecto real, a paisagem real, evoque imagens 

semelhantes ou vizinhas; é preciso que ele extraia a sua própria imagem virtual (...).169 

Esta paisagem imaginária conecta-se ao real através do mais pequeno circuito. A 

visão cristalina é feita desta duplicação ou deste desdobramento, num corte do espaço e do 

tempo, produzindo uma coalescência que se pode definir, também, como uma espécie de 

visão telescópica: 

O que constitui a imagem cristal é a operação mais fundamental do tempo: pois o passado não se 

constitui a partir do presente que foi, mas ao mesmo tempo, é necessário que o tempo se desdobre a 

cada instante em presente e passado, que diferem um do outro por natureza, ou, o que vai dar ao 

mesmo, desdobre o presente em duas direcções heterogéneas, em que uma se lança para o futuro e 

a outra cai no passado.170. 

O tempo constitui-se nesta cisão em dois jactos assimétricos, em que um faz passar 

todo o presente e o outro conserva todo o passado. “O tempo consiste nesta cisão, é ela que 

se vê no cristal”. Coalescência e cisão não são aqui incompatíveis e é precisamente este o 

fenómeno temporal essencial que liga estas duas figuras dos pensamentos de Benjamin e 

de Deleuze. A brecha que se abre, a cisão que separa os tempos marca o seu núcleo 

diferencial temporal e a sua constituição heterogénea radical. 

O conceito de cristal condensa praticamente toda a filosofia de Gilles Deleuze. Ele 

é o último estado do problema da experiência “real”, e apresenta-se como um 

desenvolvimento do conceito de devir, confirmando essa ideia tão desenvolvida em Mil 

Planaltos de que no devir (devir intenso, devir-molecular, devir-menor da língua, devir 

animal do homem, etc.)171 não se tem em vista alcançar nenhum estado pelo estado em si 

(animal, mulher, vegetal), mas o processo em si, o processo de experimentação, que 

constitui o devir. Na verdade, quando o capitão Achab persegue o enorme cachalote branco, 

não é tanto apanhar o cachalote que lhe importa importa, como confrontar-se com a 

desmedida da sua própria vida, é esta a verdadeira lógica e necessidade da sua conduta 

irracional172. É uma visão do cachalote, um devir cachalote que está em causa.  

O que está em causa no conceito de cristal é sempre um processo de devir: 

                                         
169 Deleuze, Critique et Clinique, 83. 
170 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 108–9. 
171 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 284–380. 
172 Deleuze, Critique et Clinique, 109. 



 

 225 

desdobramento, troca, transferência173 de forças, envolvidas num jogo de duplicação, como 

aquele que encontramos na caça às borboletas, mas também na relação amorosa, ou na 

relação entre o espectador e a obra de arte, bem como do criador e da sua obra. Não se trata 

de uma relação entre sujeitos e objectos. Já vimos como o processo de devir põe em causa 

essa relação entre sujeitos e objectos, quando o caçador quase se dissolve no trajecto da sua 

presa, como quando o pintor chinês, da época Song, adquire movimentos rítmicos que não 

fingem ser os do peixe, mas são o mesmo ritmo: “para pintar um peixe é preciso que o 

pintor conheça a natureza do peixe: mas para a alcançar, o pintor deve, utilizando a sua 

intuição, acompanhar o movimento do peixe com o seu espírito, partilhar as suas reacções 

às correntes, às tempestades, ao sol”174, o que significa que o que acontece no processo de 

devir, transferência, mimetismo, é uma espécie de criação de um campo de forças que 

envolve duas partes em tensão ou dialéctica. É este processo de duplicação que define o 

cristal. 

Dizer que a imagem cristal é uma imagem em que se vê a ferida do tempo é dizer 

que o tempo saiu dos eixos, no sentido em que o presente (que passa) e o passado (que se 

conserva) co-existem, bem como o actual e o virtual. Aquilo que é fundamental perceber é 

que, tal como a estrutura da imagem dialéctica de Benjamin reside numa espécie de 

fenómeno originário que surpreendemos no jogo de caça, nas brincadeiras das crianças 

plenas de potências miméticas, também a imagem-cristal se caracteriza, antes de mais, por 

essa potência originária (desenvolvida no capítulo anterior), a que Deleuze chamou 

potência de falso e que se caracteriza, antes de mais nada, por uma indiscernibilidade entre 

o real e o imaginário. 

A imagem cristal é esse mínimo circuito em que uma imagem virtual se cola a um 

objecto real, “constituído um cristal de inconsciente”175. A estrutura dupla do cristal é uma 

estrutura monadológica, que apresenta, ao mesmo tempo aquilo que foi e aquilo que virá 

ser. “Não basta que o objecto real, a paisagem real evoque imagens semelhantes ou 

                                         
173 Deleuze não utiliza a noção de transferência, muito provavelmente devido às conotações 

psicanalíticas que esta envolve. É José Gil que recorre ao termo, para definir o seu conceito de imagem-nua, 
em moldes que se acham muito próximos da noção deleuziana de devir e, recorrendo à noção de transferência 
e de osmose tal como foram desenvolvidas por Duchamp, na sua conferência de 1957, para definir o acto 
criativo. José Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções. Estética e Metafenomenologia., trad. Miguel 
Serras Pereira (Lisboa: Relógio d’Água, 2006); M. Duchamp, Creative act, Envois (Caen) (L’Echoppe, 
1987). 

174 Maldiney, Regard, Parole, Espace, 166–167. 
175 Deleuze, Critique et Clinique, 83. 
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vizinhas; é preciso que ele separe a sua própria imagem virtual, ao mesmo tempo que esta, 

enquanto paisagem imaginária, se comprometa com o real, de acordo com um circuito onde 

cada um dos circuitos persegue o outro. A visão é feita desta duplicação e desdobramento, 

desta coalescência”176.   

O cristal apresenta uma concepção cartográfica que se distingue daquilo a que 

Deleuze chamou a concepção arqueológica (arché). Uma concepção cartográfica distingue-

se de uma concepção arqueológica, que está na base da psicanálise, e que liga 

profundamente o inconsciente à memória. A imagem-cristal, a obra de arte ou o ser de 

sensação, são monumentos e “um monumento não comemora, não celebra algo que se tenha 

passado, mas confia ao ouvido do futuro as sensações persistentes que encarnam o 

acontecimento: o sofrimento sempre renovado dos homens (...) a sua luta sempre 

retomada”177 Tanto na imagem dialéctica, em que está em causa não uma memória mas 

uma destruição da memória que se opõe à noção de rememoração, como no cristal de 

tempo, enquanto monumento, estamos mais próximos de um esquecimento activo, no 

sentido da memória involuntária de Bergson.  

Uma concepção cartográfica é muito diferente da concepção arqueológica da psicanálise. Esta liga 

profundamente o inconsciente à memória: é uma concepção memorial, comemorativa ou 

monumental, que incide sobre pessoas e objectos, sendo os meios apenas terrenos capazes de os 

conservar, identificar, autentificar. (...) De um mapa ao outro, não se trata da procura de uma origem, 

mas de uma avaliação de deslocamentos. Cada mapa é uma redistribuição de impasses e de aberturas, 

de limiares e de fechamentos, que vai necessariamente de baixo para cima. Não é apenas uma 

inversão de sentido, mas uma diferença de natureza: o inconsciente já não diz respeito a pessoas e a 

objectos, mas a trajectos e a devires178. 

Os mapas de que Deleuze nos fala, não devem apenas compreender-se em extensão, 

por relação a um espaço geográfico, constituído de trajectos. Há também mapas de 

intensidade, que dizem respeito àquilo que preenche o espaço, àquilo que insiste sob o 

trajecto. Trata-se sempre uma constelação afectiva. Os trajectos não são, assim, da ordem 

do imaginário. A distinção entre real e imaginário, já vimos no capítulo anterior, não é uma 

distinção pertinente: “a uma viagem real falta em si mesma a força de se reflectir na 

imaginação; e a à viagem imaginária falta a força de se verificar no real”179 É neste sentido 

                                         
176 Ibid. 
177 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 167. 
178 Deleuze, Critique et Clinique, 83–84. 
179 Ibid., 83. 
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que o imaginário e o real devem ser tomados como duas partes justapostas e sobreponíveis 

de um mesmo trajecto ou trajectória. Duas faces que não deixam de se trocar, como uma 

espécie de espelho móvel. 

Se o conceito de mónada foi definido por Leibniz como uma substância simples, 

indissolúvel e indestrutível, que constitui os compostos, encontramos, tanto na imagem 

dialéctica, como a imagem cristal estruturas monadológicas, no sentido em que são 

composições de elementos mais simples que, não se identificando entre si, num processo 

de homogeneização, se distinguem e diferenciam, possibilitando a leitura ou o 

conhecimento, a partir de processos diferenciais e não a partir de processos analógicos. 

Podemos dizer, por sua vez, que tanto o Livro das Passagens de Walter Benjamin, 

como o Mil Planaltos de Deleuze e Guattari, como ainda, por exemplo, As Ondas de 

Virginia Woolf, se constituem como estruturas monadológicas. No que se refere às duas 

primeiras obras, elas põem em causa a noção de autor, quer recorrendo à citação sem aspas 

como método, como o discurso indirecto livre de que nos fala Pasolini180, quer recorrendo 

a um fluxo de consciência próximo daquele que foi definido por William James181. Ambos 

os métodos literários dissolvem contornos definidos entre instâncias de enunciação 

estanques, procurando a criação de um espaço de manobra ou de um espaço de jogo, no 

sentido benjaminiano do termo (Spielraum) que flutua entre pontos de vista, sem tender 

necessariamente para um ponto de vista único e definido, antes criando um plano onde se 

exprimem, de forma consistente, uma multiplicidade de pontos de vista. A organização dos 

textos, no caso de Benjamin, as letras que se compõem de acordo com linhas temáticas 

(para citar apenas algumas letras: B – Moda; G – Exposições, Publicidade, Grandville; J – 

Baudelaire; N – Teoria do conhecimento; Y – a fotografia, etc.)  e, no caso de Deleuze e 

Guattari, os planaltos (I. Rizoma; II. Postulados de linguística; III. Como fazer um corpo 

sem órgãos; IV. Devir, etc.) são, cada uma delas, formas de organização textuais que se 

constituem como apresentações de um pensamento, podendo definir-se, respectivamente, 

como imagens do pensamento de cada autor, imagens estas que se apresentam, voltamos a 

repetir, como constelação de imagens e não como uma imagem homogénea. No caso de 

Benjamin, a forma literária apta a exprimir o pensamento é o tratado, que ele definiu no 

seu texto sobre o barroco, e de que se aproximará mais tarde o texto de Adorno sobre a 

                                         
180 Pier Paolo Pasolini, Empirismo Herege (Lisboa: Assírio & Alvim, 1981). 
181 “The Stream of Consciousness”, in: William James, The Principles of Psychology [1890] (The 

University of Adelaide/ eBokkks@Adelaide, 2014), https://ebooks.adelaide.edu.au/j/james/william/. 
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forma ensaística. 

No caso de Deleuze e Guattari, a forma correspondente será a forma rizomática, 

constituída por planaltos, que atrás desenvolvemos. 

João Barrento, na sua obra O Género Intranquilo182, define a forma ensaística em 

moldes que ressoam, ao mesmo tempo, com o tratado e com o rizoma:  

Arrumo os fragmentos segundo uma ordem possível, afino a escrita, aparo a acutilância do conceito, 

tento um princípio organizativo que evidencie a progressão da experiência, do fenómeno – 

disseminado, anárquico – para a ideia –, concisa, fulguração a caminho de uma síntese. Acorrem 

primeiro imagens, metáforas produtivas, a palavra-maná que alimenta o delírio conformável a uma 

qualquer tecitura. Depois, pouco a pouco, o aglomerado informe poderá ir-se consolidando, 

convergindo para definições lapidares, provisórias, feixe de energia irradiante que permite ao 

pensamento ir progredindo. No acto de fruição dessas imagens – como alguém disse de um praticante 

do ensaio tão especial como Walter Benjamin – o sujeito vive-se já como ensaísta que soberanamente 

domina o mundo e que, no caleidoscópio do seu texto, faz fulgurar sempre novas conexões. 

 

                                         
182 Barrento, O Género Intranquilo: Anatomia do ensaio e do fragmento. 
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II. ROSTOS, DE JOHN CASSAVETES 

 

1. Cassavetes: inventor de formas de força 

A formação de base de John Cassavetes é em teatro. Estuda com Lee Strasberg, um 

dos principais seguidores do método de Stanislavski nos Estados Unidos, mais tarde 

professor no Actor’s Studio. Cassavetes acaba por abandonar as aulas de Lee Strasberg e 

apesar de não se ter desligado completamente do teatro, o seu trabalho como actor vira-se 

sobretudo para a televisão e para o cinema. Do ‘método’, Cassavetes herdou a ideia de que 

o físico e o psicológico estão completamente impregnados um no outro, mas rejeitou 

completamente essa outra ideia de que a representação do actor deva construir-se como um 

indicador externo da psicologia das personagens. 

O gosto pela direcção de actores desenvolveu-se sobretudo num workshop de teatro 

dirigido por si e por Bert Lane e o seu primeiro filme, Sombras (1957), surgiu um pouco 

como uma espécie de transferência natural das questões que lhe interessavam no trabalho 

teatral, com actores e não actores, para o âmbito do cinema, ampliando-se na mise en scène. 

Se Cassavetes foi um prodigioso inventor de formas1 e se não houve um único 

aspecto do estilo cinematográfico que não fosse, na sua obra, completamente reinventado, 

o traço comum a estas formas, é serem atravessadas por forças. O ritmo, o espaço, os 

actores, a mise en scène, a découpage, a sonorização, os diálogos, a estrutura narrativa, os 

movimentos de câmara: todos estes elementos são como que trabalhados, desde o interior, 

por forças. Cassavetes inventou novas formas porque desconfiava das palavras, da 

linguagem cinematográfica, das atitudes convencionais e dos clichés da sociedade 

moderna, dos papéis definidos por uma sociedade machista, em que as mulheres, sempre 

preocupadas com a beleza, “são todas umas prostitutas”, como ouvimos no início de 

Rostos, ou em que os homens se medem por cargos empresariais. São os protótipos sociais, 

que sufocam a expressão da vida e das emoções, que são postos em causa neste filme e é 

para os romper que é preciso inventar novas formas de expressão. 

Falar de forma no cinema de Cassavetes envolve, por outro lado, essa consciência 

aguda de que a forma será sempre qualquer coisa que decorre do facto de haver corpo: uma 

mão, um rosto, movimento, pessoas, emoções. Cassavetes dizia que aquilo que lhe 

                                         
1 Martin, Adrian, «John Cassavetes: inventor of Forms», Senses of Cinema, n. 16 (Outubro de 2001), 

www.sensesofcinema.com/contents/01/16/cassavetes_forms.html. 
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interessava verdadeiramente eram as pessoas, não o filme: “Para mim, a criação de um 

filme passa sobretudo por aqueles que nele participam (…) eu não conto, não faço nada 

(…) Para mim os filmes têm pouca importância. As pessoas têm mais importância”2. Mas 

Peter Falk, um dos seus actores, refere como, ao contrário dessa ideia de um cinema-

verdade, em que ele não interviria, no trabalho dos actores, Cassavetes se comprometia “até 

ao pescoço, sempre a remar contra a vida e a gritar instruções”3. O que ele tentava fazer, 

diz Falk, era destabilizar, para não se ficar preso a técnicas e a velhos hábitos.  

Procuramos uma espécie de verdade pessoal, a revelação daquilo que somos verdadeiramente, sem 

fardos. Devemos lutar, cada dia, para permanecer sãos, para pararmos de nos autocensurar, é por 

isso que quando trabalhamos uma história, não a compreenderemos enquanto ela não tiver um 

significado para nós4. 

A verdade pessoal de que nos fala aqui Cassavetes não deve, porém, ser entendida 

como alguma espécie de estado psicológico. Trata-se, como ele refere, de “filmar aquilo 

que as pessoas disseram, fizeram, intervindo o menos possível, ou, em todo o caso, nunca 

tentando filmar o seu interior”5. O realizador de Rostos recusa-se a permitir que as suas 

personagens procurem refúgio na psicologia, para efeitos de motivação ou de análise da 

personagem. Ele segue, neste sentido, aquela ideia geral expressa por Merleau-Ponty, na 

sua fenomenologia da percepção, segundo a qual o sujeito não é nunca uma interioridade, 

um estado de espírito psicológico, mas um conjunto de comportamentos. É também, em 

parte, isto que quer dizer Deleuze quando diz que a personagem se define pelas suas 

atitudes e posturas. 

O trabalho sobre o indivíduo baseia-se sempre numa experimentação afectiva que 

envolve o conflito com o outro, um conflito que se prende com as máscaras com que cada 

um se esconde para viver a sua vida. Cassavetes quer compreender essas máscaras com que 

as pessoas se escondem, máscaras que podem ser ideias políticas, drogas, comportamentos 

culturais, sexuais, etc. 

A identidade não é uma fortaleza a partir da qual se constituem vários papéis. As 

coisas passam-se mais na direcção inversa: há vários papéis, que não são controlados por 

um movimento de representação consciente, mas que são o modo de expressão do ser 

                                         
2 Cassavetes apud Ray Carney, Cassavetes on Cassavetes, illustrated edition (Faber and Faber, 

2001). 
3 R. Ebert e D. Bordwell, Awake in the Dark: The Best of Roger Ebert (University of Chicago Press, 

2008). 
4 Carney, Cassavetes on Cassavetes. 
5 Ibid. 



 

 231 

humano, o seu devir. Tal como o indivíduo, o casal e mesmo os grupos, têm tendência para 

funcionar como entidades fechadas, baseando-se num princípio de identidade e de 

mesmidade, que anula a existência do outro. O sentimento de desespero que surge quando 

um casal entra em crise, por exemplo, advém de uma incapacidade de relação, mas muitas 

vezes esta dificuldade de relação é inerente ao próprio indivíduo.   

Rostos6 foi filmado em 1965, em 16 mm, e a rodagem prolongou-se durante seis 

meses, filmando-se 150 horas de película. O filme baseia-se num texto de Cassavetes, 

originariamente escrito para teatro e depois adaptado ao cinema. Era um argumento de 

trezentas e vinte páginas, uma dimensão impensável para os padrões da indústria 

convencional. O método de trabalho dos actores era muito intenso, centrando-se sobretudo 

numa performance corporal e afectiva, mas seguindo sempre o argumento, mesmo se este 

era constantemente influenciado pelos actores e pela sua interpretação criativa.   

Como a maior parte da equipa trabalhava durante o dia, as filmagens começavam 

sempre ao final da tarde, prolongando-se durante a noite. O trabalho era tão intenso do 

ponto de vista corporal e emocional que muitas vezes, depois de horas de trabalho, a equipa 

ainda ia jogar basket outras tantas horas7. Todos participavam no filme, trocando 

constantemente de funções e conversando sempre sobre o texto. Todos os que trabalharam 

com Cassavetes nos falam da intensidade e da imprevisibilidade do seu método de trabalho. 

Ele queria destruir as defesas dos actores e das personagens, conduzindo-as a um ponto em 

que “uma espécie de revelação pudesse acontecer”8. Queria fazer dos filmes laboratórios 

afectivos que tivessem como fio condutor uma experimentação, no sentido de dar resposta 

à questão espinosiana “O que pode um corpo?” 

 

2. Os planaltos de Rostos 

A história de Rostos é simples. Richard Frost (Dick) e Maria Frost são um casal que 

se encontra num momento de crise da sua relação. Dick diz a Maria que se quer separar e, 

nessa noite, decide dormir com Jeannie, uma prostituta “de classe”. Maria, por sua vez, 

passa a noite com Chet, um homem que encontra num clube nocturno. No dia seguinte, 

Dick acorda ao lado de Jeannie, e Chet não consegue acordar Maria, que se encontra 

                                         
6 John Cassavetes, Faces [Rostos], [16/35mm, 1.66:1, P&B]; ([Cinema: AFMD, 1992], [DVD: The 

Criterion Collection, 2004], 1968). 
7 Carney, Cassavetes on Cassavetes. 
8 Ray Carney, Cassavetes on Cassavetes, illustrated edition (Faber and Faber, 2001), p.18. 
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inconsciente por ter tomado um frasco de comprimidos para dormir. Chet tenta reanimá-la 

e finalmente consegue, quando Dick, entra em casa.  Chet, como um gato, salta rapidamente 

da janela para o telhado e desaparece. No fim do filme, Maria e Dick encontram-se num 

vão de escadas.  

A estrutura narrativa do filme opõe-se à estrutura narrativa ou dramática 

convencional, enquanto estrutura fechada e resolutiva, centrada na acção de um único 

protagonista, com um conflito externo, que luta contra forças antagónicas, até à resolução 

do conflito. Tomemos por referência, por exemplo, a pirâmide de Freytag9: a pirâmide de 

Freytag estrutura-se em cinco momentos chave: a exposição, a elevação da acção, o clímax, 

o declínio da acção e o dénouement (que poderíamos traduzir, utilizando a expressão da 

Poética de Aristóteles, por desenlace). Na exposição é-nos dado o contexto da personagem 

principal e os seus traços característicos, bem como alguma da sua história passada. Neste 

primeiro momento, o protagonista tem um ponto de vista relativamente estável sobre si 

mesmo e sobre o contexto que se lhe apresenta (vejamos o caso de Édipo, no início de 

Édipo Rei, de Sófocles). No segundo momento, de subida da intensidade dramática, a 

identidade do protagonista é de alguma maneira posta em causa, apresentando-se sob a 

forma de um conflito que é preciso resolver. O terceiro momento é o momento do clímax, 

que se apresenta como um momento de viragem que vai mudar o rumo da vida do 

protagonista. No caso da tragédia, como nos disse Aristóteles na Poética, a mudança faz-

se de melhor para pior, e no caso da comédia, de pior para melhor. No momento do clímax 

a energia da história ou do drama alcança no seu ponto mais alto, o protagonista apresenta 

o seu pior rosto, tanto interna como externamente, mas o actor está no seu auge. Neste 

momento de crise, o protagonista é forçado a ver-se a si e à situação a uma nova luz, 

eventualmente deformadora (é quando Édipo se vê como uma identidade paradoxal ou 

múltipla, quando se reconhece, ao mesmo tempo, filho e marido de Jocasta, assassino e 

filho de Laio, etc.) O quarto momento, do declínio da acção ou da queda é o momento em 

que o conflito do protagonista ganha uma configuração, o protagonista ganha ou perde a 

luta com as forças antagónicas. Pode existir um momento de suspense final, antes da 

catástrofe, que torna este momento um momento de completa incógnita sobre o que se vai 

passar. O quinto momento é o dénouement (o nó é desfeito). É o momento da resolução, a 

catástrofe de Aristóteles (Édipo, face às revelações de Tirésias, precipita-se para dentro do 

                                         
9 G. Freytag e E.J. MacEwan, Freytag’s Technique of the Drama: An Exposition of Dramatic 

Composition and Art (Scott, Foresman, 1894). 
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palácio e fura os seus próprios olhos). Do início à cena final do drama, os conflitos são 

resolvidos gerando um sentimento de catharsis. 

Rompendo com os parâmetros clássicos do cinema nas três dimensões do estilo, da 

intriga e da psicologia das personagens10, a estrutura narrativa de Rostos não se desenvolve 

de modo tradicional e linear, com um único protagonismo activo, uma premissa dramática 

clara e central e um desenvolvimento e uma conclusão resolutiva. Aproxima-se antes 

daquilo a que Pfister11 chamou estruturas abertas do drama, que apresentam várias 

sequências de enredo simultâneas e com o mesmo grau de importância, criando um padrão 

dramático de séries comparativas ou contrastantes, espaços e tempos heterogéneos, multi-

protagonismo.  

Rostos apresenta uma estrutura narrativa que podemos situar no regime cristalino 

da imagem, com um padrão rizomático, constituído por fragmentos cuja relação entre si 

não é de causa-efeito, mas de contraponto, de rima, de derivação ou variação, etc.   

Apresenta vários protagonistas passivos, que são como que apanhados pela vida, como 

insectos, na teia de uma aranha.  

O motor da narrativa não é a acção, mas o gesto. A noção de gestus foi definida por 

Brecht como constituindo a essência do teatro e sendo irredutível à intriga e ao tema. Trata-

se sobretudo de uma categoria social: “o gesto social é o gesto que é significativo para a 

sociedade, que permite tirar conclusões que se apliquem às condições dessa sociedade12”. 

É pelo gesto que se interrompe o fio da acção, como nos diz Benjamin sobre o teatro épico 

de Brecht: “O teatro épico não reproduz, pois, situações, antes as descobre. A descoberta 

destas situações processa-se através da interrupção do fio da acção. (...) Faz parar a acção 

em curso, e com isto obriga o ouvinte a tomar posição perante o acontecimento, o acto a 

tomar posição perante o seu papel”13. A descoberta e a elaboração do elemento gestual por 

Brecht tem a ver com um olhar de maneira diferente para as cenas mais banais da vida, 

fazendo sobressair e pondo à prova “o que se está a passar à frente dos nossos olhos”14. O 

elemento do distanciamento brechtiano – a tomada de posição do espectador e do actor 

perante ao acontecimento – ocorre não no seio da “obra dramática total”, mas nesta espécie 

                                         
10 Vincent Amiel, Le corps au cinema: Keaton, Bresson, Cassavetes (Paris: PUF, 1998), 75. 
11 M. Pfister e J. Halliday, The Theory and Analysis of Drama, European Studies in English 

Literature (Cambridge University Press, 1991), 254. 
12 Brecht, Estudos sobre teatro, 194. 
13 Benjamin, A Modernidade, 290. 
14 Ibid. 
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de “laboratório dramático”15. Trata-se, através do exercício do gestus, de captar os 

acontecimentos e os comportamentos tal como eles se passam à frente dos nossos olhos, 

sem que o clímax ocorra por alguma espécie de virtude ou decisão, mas resulte do 

desenrolar estritamente habitual16.  

É neste sentido, também, que Deleuze nos diz – referindo-se ao cinema de 

Cassavetes – que o gestus é aquilo que liga as posturas e as atitudes umas às outras, 

permitindo operar uma teatralização directa dos corpos, que não depende “de uma história 

prévia, de uma intriga preexistente ou de uma imagem-acção”17. O motor do filme não é a 

intriga ou a acção. Aquilo que dá consistência aos acontecimentos, como nos diz Ben 

Gazzara, outro actor dos filmes de Cassavetes, não se constitui por nenhuma acção 

efectuada, “mas na maneira de assumir a personagem que se compõe”18, na maneira como 

se alcançam as atitudes e as posturas do corpo enquanto categorias, não de uma intriga, mas 

da vida. As personagens não vêm de um enredo ou de uma história, mas é a história que é 

segregada pelas personagens, diz-nos Deleuze ainda no mesmo texto, sendo a  personagem 

reduzida ao seu comportamento, fazendo surgir um espectáculo do corpo que vale enquanto 

teatro, na sua dimensão mais originária, e não enquanto representação de estados 

psicológicos.  

A teatralização dos corpos em Rostos aproxima-se, por outro lado, da concepção do 

teatro de Artaud, que queria quebrar a escrita e a linguagem para tocar a vida, rompendo a 

sujeição do teatro ao texto e reencontrando uma espécie de linguagem única entre o gesto 

e o pensamento. Não é o lugar para um desenvolvimento sobre o conceito de gesto em entre 

Artaud e em Cassavetes, que seria produtivo para compreender melhor o tipo de 

distanciamento que ocorre em Rostos. Vejamos, por agora, até que ponto encontramos, no 

filme, um distanciamento e se poderemos falar de distanciamento brechtiano.  

Brecht distingue, nos seus estudos sobre teatro, entre o teatro dramático e o teatro 

épico, centrando-se na relação entre o espectador e a cena: 

“O espectador de teatro dramático diz: – Sim, eu também já senti isso. – Eu sou 

assim. – O sofrimento desse homem comove-me, pois é irremediável. É uma coisa natural. 

                                         
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, 250. 
18 Alex Simon, «Ben Gazzara: 1930-2012 and Remembering Cassavetes», 

thehollywoodinterview.blogspot.pt, sem data, http://thehollywoodinterview.blogspot.pt/2012/02/ben-
gazzara-1930-2012-and-remembering.html. 
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– Será sempre assim. – Isto é que é arte! – Tudo ali é evidente. – Choro com os que choram 

e rio com os que riem.  

“O espectador do teatro épico diz: – Isso é que eu nunca pensaria. – Não é assim 

que se deve fazer. Que coisa extraordinária, quase inacreditável. – Isto tem de acabar. – O 

sofrimento deste homem comove-me porque seria remediável. – Isto é que é arte!  Nada ali 

é evidente. – Rio de quem chora e choro de quem ri”19. 

A noção de “distanciamento” (Distanz), a que Brecht chamou também, mais tarde, 

“estranhamento” ou “alienação” (Verfremdungseffekt) encontra-se, relativamente ao 

excerto de Brecht citado, na atitude do espectador do teatro épico. A expressão “teatro 

épico”, em Brecht, designa uma estrutura claramente distinta das estruturas clássicas, de 

influência aristotélica, que tem como objectivo produzir no espectador uma atitude analítica 

e crítica perante o desenrolar dos acontecimentos. Trata-se, diz-nos José Bogalheiro, “de 

uma forma usual a que se recorre no quotidiano para fazer compreender uma coisa”20,  pois 

“distanciar é transformar a coisa que se quer compreender, sobre a qual se quer chamar a 

atenção, de coisa banal, conhecida, dada naturalmente, em coisa particular, insólita, 

inesperada”21. Produz-se um efeito de espanto que possibilita uma atitude inventiva e 

crítica, tal como acontecia com os procedimentos de Chklovski, relativamente ao texto 

literário, de que falámos no início deste trabalho. O espectador do teatro dramático 

aristotélico é, por definição, passivo, enquanto o espectador do teatro épico ou didáctico22 

– outro dos seus atributos –  é activo e crítico. Enquanto no teatro dramático a empatia e a 

identificação são as regras, no épico, estas são o distanciamento crítico e a invenção.  

Como se produz o distanciamento? Na arte chinesa, em peças que não se 

fundamentam na empatia, diz Brecht, utilizava-se o efeito de distanciamento. Tratava-se 

de “efectuar a representação da peça de tal modo que fosse impossível ao espectador meter-

se na pele das personagens da peça”23. A arte chinesa recorria igualmente a símbolos, quer 

costurados nos fatos dos actores, quer executados por gestos. Mas, nela, a principal forma 

                                         
19 Bertolt Brecht, «O teatro épico», em Estudos sobre teatro, trad. Fiama Hasse Pais Brandão, [1938] 

(Lisboa: Portugália, 1964), 48. 
20 José Bogalheiro, «A experiência estética», em Empatia e alteridade: a figuração cinematográfica 

como jogo (Lisboa: Documenta, 2014), 93–94. 
21 Bertolt Brecht, «Nouvelle technique d’art dramatique [1935-1941]», em Écrits sur le théâtre, vol. 

1 (Paris: L’Arche, 1972); Bogalheiro, «A experiência estética». 
22 Bertolt Brecht, «O teatro didático», em Estudos sobre teatro, trad. Fiama Hasse Pais Brandão, 

[1938] (Lisboa: Portugália, 1964), 48–50. 
23 Bertolt Brecht, «Efeitos de distanciamento na arte dramática chinesa», em Estudos sobre teatro, 

trad. Fiama Hasse Pais Brandão, [1938] (Lisboa: Portugália, 1964), 55–66. 
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de produzir o efeito do distanciamento tinha a ver com o facto dos actores chineses 

manifestarem saber que estavam a ser vistos, ou seja, mostrarem ter consciência de estar a 

representar um papel. Montava-se a cena no palco e já em cena, pelo que os espectadores 

assistiam às transições de uma personagem a outra ou ao momento em que o actor se 

preparava para entrar em cena. Encontramos exemplos muito próximos das técnicas 

descritas por Brecht, relativamente ao teatro chinês, no cinema de Godard, até mesmo em 

Pedro, o louco, que analisámos no primeiro capítulo deste trabalho, mas há em Godard, no 

seu período da nouvelle vague, exemplos ainda mais evidentes: O Acossado (1960); Viver 

a sua vida (1962); Uma mulher é uma mulher (1961) ou Duas ou três coisas que eu sei 

dela (1967). Em todos eles, por exemplo, há momentos em que as personagens nos 

interpelam directamente, falando connosco ou piscando-nos o olho. Por outro lado, os 

procedimentos sobre a imagem fílmica constituem-se, nestes filmes, como um campo de 

experimentação, cujos procedimentos de forma, sempre novos, produzem necessariamente 

um efeito de estranhamento.   

Em Rostos, de Cassavetes, as personagens não nos piscam o olho, o dispositivo é 

diferente. O estilo foge da linha brechtiana, apesar de se alcançar igualmente um efeito de 

distanciamento. O distanciamento, em Rostos, estará mais próximo de um distanciamento 

espinosiano do que brechtiano. Vejamos como. 

Centremo-nos nos efeitos do gestus no filme, e na relação de empatia ou 

distanciamento do espectador com o filme. No que diz respeito à nossa identificação do 

espaço, ela é desde o início dificultada. O movimento excessivo da câmara não permite 

enquadramentos e em geral os planos de conjunto são muito escassos. Não conseguimos 

ter praticamente nenhuma visão de conjunto do espaço. Mas temos alguma, não estamos às 

cegas. Tacteamos, porém. No que se refere à empatia, um dos problemas que se coloca tem 

a ver com a construção das personagens do filme. Elas não são personagens com uma 

dimensão psicológica reconhecível, mas constituem-se como uma espécie de “personagens 

provisórias”, sempre em transformação ou em devir, o que não só dificulta o processo de 

empatia como cria no espectador uma necessidade de se colocar à distância – de fazer 

aquilo que a câmara não faz – o que, por si só, é outro elemento brechtiano, pois, a partir 

do momento em que o espectador é forçado a criar o espaço do filme, o seu papel é activo 

e o seu posicionamento é crítico. Por outro lado, as personagens são sempre grupos de 

personagens ou duos, não há indivíduos, quer dizer, não há personagens individuais, o que 

há são relações. Ora, o que caracteriza uma relação é ser, por natureza, móvel e 
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imprevisível. A inexistência de indivíduos enquanto unidades subjectivas autónomas, não 

permite uma identificação ou empatia com as personagens. O que a câmara de Cassavetes 

procura captar é, então, esta imprevisibilidade que só se pode encontrar na relação, no 

movimento das forças, que constantemente vão construindo o filme e o nosso olhar entra 

nesse movimento formante. Se o nosso olhar se mantiver demasiado fixo, não creio que 

consiga ter uma experiência próxima deste filme e talvez o efeito que pretendo aqui definir 

não seja tão evidente. O que é particular em Rostos é esta tensão muito forte entre, por um 

lado, uma extrema proximidade que se cria pela necessidade que o espectador sente de 

seguir o movimento veloz, acompanhando-o num corpo-a-corpo extenuante e, por outro, o 

distanciamento, as rupturas com a acção e suspensões criadas, quer pelas quebras de ritmo 

ou crises dramáticas, quer pelos grandes planos de rosto, close-ups e desenquadramentos 

constantes, que fragmentam a imagem e nos colocam necessariamente de fora.  

É na tensão entre uma proximidade extrema e o distanciamento extremo, que surge 

como um gesto descontínuo e de choque, que a dimensão crítica de Rostos se produz. Ela 

situa-se no plano daquilo que desenvolvemos mais atrás, a partir do teatro didáctico que as 

mães balinesas fazem com os seus filhos e que definimos, a partir de Bateson, Deleuze e 

Guattari, como um “planalto”. O espectador, bem como as personagens, são, num dado 

momento de crise da narrativa, colocados face a uma situação paradoxal (aquilo a que, 

como vimos no segundo capítulo, a respeito de Pedro, o louco, os autores de Palo Alto 

chamaram, ao nível da comunicação, o fenómeno do double-bind). Podemos aproximar o 

jogo ou teatro entre a mãe balinesa e a sua criança do jogo entre as personagens de Rostos. 

Recordemos também aquilo que dissemos sobre afectos de Espinosa.  No jogo entre a mãe 

balinesa e a criança, a criança está seduzida, entra numa relação erótica com a mãe, deleita-

se com a mãe. Vimos como, para Espinosa, o deleite é uma alegria que pode ser negativa, 

pois ela tende a ocupar todo o espaço afectivo, impedindo que o corpo seja afectado das 

mais variadas formas. Nesse momento, então, a mãe impede que o deleite tenha 

seguimento, afastando a criança. Quando a mãe pega num bebé (que não é necessariamente 

filho dela) e lhe dá o seu peito, a sua criança atinge uma tristeza melancólica, anda de um 

lado para o outro sem saber o que fazer, claramente perturbada, afasta-se. A mãe, neste 

momento, volta a chamar a criança, aproxima-se emocionalmente dela, para depois voltar 

a afastar-se e a repetir a cena. A mãe repete a mesma cena várias vezes e a criança começa 

a mudar de comportamento. Sente-se mais segura, sabe que a mãe a vai pegar nela, sabe 

que tem outras coisas que pode fazer, vais buscar água, brinca com outra criança, volta para 
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a mãe. O teatro didáctico das mães balinesas assenta em dois princípios chave: o 

mecanismo do choque (quando a mãe afasta a criança) e a série (a repetição das cenas), a 

partir dos quais se produz um distanciamento crítico. No entanto, apesar de encontrarmos 

em Rostos, como já vimos, alguns procedimentos que podemos aproximar dos 

procedimentos brechtianos de distanciamento, o filme produz uma outra coisa:  um 

planalto.  

Podemos definir o drama, ou efeito de planalto como uma forma de distanciamento, 

mas neste caso, propomos chamar-lhe um “distanciamento espinosiano”. Como defini-lo?  

Enquanto o que o teatro épico pretende activar, antes de mais nada, é um pensamento 

crítico, aquilo que o drama do planalto produz é um distanciamento ou um controlo de 

ordem emocional, a partir do qual se possa pensar. Voltemos a Espinosa.  

Com os sucessivos exercícios que a mãe faz com a criança, vemos como a 

melancolia, tristeza negativa para Espinosa, mas que pode ter um valor (temporário) 

positivo, se transforma em dor, para fazer surgir a hilaridade ou a alegria plena. Esta alegria 

– plena – não advém de nenhum ganho, de nenhuma descarga afectiva nem de nenhuma 

resolução narrativa. O que acontece, no planalto, é uma estabilização de uma tensão. O 

objectivo não é resolver a tensão entre os dois extremos afectivos (o distanciamento e a 

proximidade), obrigando ou a uma luta que conduza ao ganho ou à perda, ou – caso se fique 

na situação de double bind - a uma situação patológica. O objectivo não é resolver uma 

dialéctica por um terceiro elemento. O objectivo é aprender a gerir os três os elementos da 

série (a mãe próxima, a mãe distante, as passagens entre uma e outra) numa estabilização 

afectiva, criando um plano de experimentação a partir do qual se possa pensar e criar. Foi 

a este tipo de plano ou planalto que Deleuze e Guattari chamaram um “plano de imanência”.  

Benjamin dá-nos conta, num texto de 1928 denominado “Programa de um teatro 

infantil proletário”, escrito sob forte influência teórica de Brecht, mas sobretudo sob 

influência da encenadora e atriz Asja Lācis, partidária da Revolução de Outubro, que 

fundou em 1918 um grupo de teatro infantil proletário. Asja Lācis desenvolvia uma série 

de técnicas de improvisação e imaginação com as crianças. Benjamin fala-nos de uma 

espécie de potência particular do gesto da criança que reside no facto da “inervação 

criativa” ser “exactamente proporcional à inervação receptiva”24 e no facto de em todas as 

                                         
24 Walter Benjamin, Walter Benjamin - Selected Writings, 1927-1930, ed. M.W. Jennings e Bullock, 

Selected Writings (Belknap Press of Harvard University Press, 2005), 204. 
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formas de expressão das crianças, a improvisação ser central, enquanto moldura a partir da 

qual os sinais e os gestos significantes emergem. Para o verdadeiro observador atento, diz 

Benjamin, e isto é um ponto de partida central de toda a educação, “toda a acção e gesto da 

criança se torna um sinal. Não tanto um sinal do inconsciente, de processos latentes, de 

repressões ou de recalcamentos (como os psicólogos gostam de pensar), mas um sinal de 

um outro mundo, no qual a criança reina e comanda”25.  

É ao desenvolvimento destes sinais que o exercício teatral de Rostos atende.  

Rostos faz lembrar um certo tipo de jogos, desde os textos compostos a partir do 

jogo cadáver esquisito, àquele jogo em que se improvisa um desenho a pares, sendo que 

um jogador traça uma forma e o outro deve continuá-la, ou ainda os exercícios de actores 

de contacto ou o contacto-improvisação26, na dança contemporânea. Em todos estes jogos 

ou exercícios, há uma componente de improvisação muito importante, que tem a ver com 

não saber o que se segue. Sabemos que a improvisação dos actores em Cassavetes era um 

exercício controlado, feito sempre por relação ao texto, dando-se, no entanto, um enorme 

espaço de manobra aos actores, no sentido de encontrarem a sua ligação com o texto. 

Voltando à ideia de planalto desenvolvida mais atrás, se podemos chamar planaltos 

a estas cenas, é porque em cada uma delas se repete o mesmo padrão rítmico, afectivo ou 

emocional. Cada cena evolui no sentido de um aumento cumulativo de intensidade, em que 

a câmara, bem como os corpos, estão em permanente movimento, sem pausas 

significativas, até acontecer qualquer coisa que rompe, num choque, esse movimento 

cumulativo, alcançando-se um cume ou uma crise, à qual, em vez de se seguir uma descarga 

emocional que conduza a narrativa a uma resolução, se segue uma espécie de estabilização. 

Vimos como a noção de planalto, definida por Gregory Bateson e retomada por Deleuze e 

Guattari, seguia precisamente este padrão. E que foi a este tipo de estabilização que eles 

chamaram planalto. O que se segue ao momento da crise, esse momento vertiginoso da 

absoluta incógnita, “do tudo é possível” é, em vez de um desenlace, uma imobilização que 

cria uma estranha estabilização da potência afectiva da crise, numa espécie de steady state, 

para usar uma expressão que se usa no atletismo, mas que, por exemplo, os bailarinos 

                                         
25 Ibid. 
26 Técnica da dança contemporânea, desenvolvida sobretudo por Steve Paxton e pelo grupo de teatro 

da Judson Church no início dos anos setenta. Trata-se, no contacto improvisação, de trabalhar o corpo a dois 
ou em grupo, mas sobretudo de trabalhar a transferência do peso de um corpo ao outro, a transferência de 
movimento, criando, nesta transferência e nestas passagens, novos padrões de movimento que se criam numa 
espécie de lugar de fronteira entre o corpo de um e o corpo do outro.  
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também conhecem. Passa-se, então, de um ritmo alucinante, que não cessa, a uma estranha 

estabilização, uma trémula imobilidade, apresentada em cada cena, numa espécie de 

paisagem: um grande plano de rosto, um plano aproximado de um lençol ou de uma porta. 

Uma espécie de virtualidade branca que se instaura e a partir da qual se passa para a outra 

cena.  

Enquanto estrutura rizomática, em série, o filme é composto por quatro cenas ou 

planaltos organizados, consecutiva e inter-conectadamente, em seis sequências sucessivas. 

As quatro primeiras sequências são, em primeiro lugar, a cena de Freddie, Dick e Jeannie, 

com as suas atitudes e posturas territoriais; em segundo lugar a cena da crise do casal Dick 

e Maria, do colapso da linguagem e do corpo histérico; em terceiro lugar, a cena do 

encontro entre Jeannie e Dick; por fim, em quarto lugar, o encontro entre Maria e Chet. 

Enquanto cenas, elas têm uma unidade espacio-temporal determinada por cada conjunto de 

personagens que a constrói. Mas as duas últimas sequências do filme são prolongamentos 

das duas últimas duas cenas, que ganham autonomia em relação a elas e, enquanto 

sequências autónomas, conjugam-se uma com a outra, numa espécie de “resolução não 

resolutiva”. Nelas, assistimos ao despertar, no dia seguinte, de Maria e Chet, por um lado, 

e de Jeannie e Dick, por outro.  

Nas quatro cenas, a intensidade dramática e emocional é intensificada por um 

processo em que, num primeiro momento de cada cena, nos encontramos no seio de uma 

relação afectiva entre um grupo de pessoas, que a determinado momento muda de natureza, 

passando a constituir-se, num segundo momento, como relação a dois. Este modo de 

proceder é de extrema relevância, pois vai definir dois tipos de espaço e dois tipos de tempo.    

 

3. Criar um território: atitudes e posturas do corpo  

Freddie, Dick e Jeannie estão bêbados e vão para a casa de Jeannie. “Quando estou 

bêbado estou mais feliz que nunca...”, ouvimos, e no meio de piadas e gargalhadas, 

abraçam-se, dançam a três, cantam e rebolam uns por cima dos outros. Fazem confissões 

dramáticas e cómicas, próprias da embriaguez. Esta cena, como todo o filme, é construída 

um pouco como a bebedeira, com os seus altos e baixos, as suas quedas e as tentativas de 

reunir forças para se conseguir levantar de novo. Por vezes é tão rápido e leve, que a câmara, 

como nós, nem consegue acompanhar os corpos de tão leves que eles se tornam. Outras 

vezes, o peso torna-se tanto que parece vencer tudo. Os actores tentam fazer um ar sério, 
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não se desmanchar a rir, mantêm o ar dentro do corpo enquanto podem, estão insuflados 

de tanto esforço. Depois, por pequenos nadas, o balão rompe e a euforia volta. A respiração 

das personagens – feita destes picos de intensidade irregulares – é a mesma que a respiração 

das imagens e logo no início do filme, percebemos que a intensidade é sensível, corporal, 

está à flor da pele, mas também é profunda, pesada, arrasta-se pelo chão.  

A tensão afectiva da primeira cena do filme começa a crescer quando a dinâmica 

afectiva entre as três personagens entra numa mutação evidente e se começa a desenhar 

uma dinâmica a dois, entre Dick e Jeannie, que ameaça o território dos três, deixando 

Freddie de parte. Os dois – Freddie e Nick – entram numa espécie de competição, como 

uma competição territorial, que envolve uma série de coreografias, atitudes e posturas 

corporais. “Sabes que eu e o Dickie costumávamos fazer números de comédia na 

faculdade?”, diz Freddie a Jeannie, seguindo-se uma série de números para Jeannie. Nesta 

espécie de improvisação em tempo real em que Nick e Freddie cortejam Jeannie à vez, o 

ritmo, frenético, condensa-se em função da tentativa de delimitação de um território. Se, 

como disseram Deleuze e Guattari, só há território quando há expressividade do ritmo27, 

nesta cena, assistimos à série de expressões territoriais que constroem um espaço afectivo 

e as atitudes e posturas dos corpos são como que marcas expressivas de um território, como 

as marcas territoriais dos animais (as cores dos pássaros e dos peixes, os odores 

particulares, etc.). 

A ideia de postura e atitude enquanto marca de territorialização e a transposição 

desta ideia do campo da etologia para o filme Rostos faz-se sobretudo pela relação entre as 

atitudes e as posturas do corpo e a criação do espaço do filme.  

De repente, o desenvolvimento dos diálogos sem nexo, coloca-os numa situação em 

que a amizade de Freddie e Nick é posta em causa28. Nick pergunta a Freddie: “Porque és 

tão estúpido?”, sentindo-se ferido por Freddie. A tensão continua a crescer e Freddie 

percebe que está a perder Jeannie, passando da sua atitude brincalhona para uma postura 

autoritária e dizendo: “É verdade Jeannie, quanto é que tu cobras?” A frase de Freddie surge 

como uma bofetada, um choque que rompe com o fluxo contínuo, forçando-os, a todos, 

como que a despertarem de um sonho. O movimento da câmara desacelera. Agora há planos 

médios contra grandes planos de rosto, acentuando o choque entre a acção e o afecto.  

                                         
27 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 386. 
28  [02:00:04]  
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A particularidade desta cena é que a câmara cria uma relação com este trio 

constituído pelas três personagens, como se fosse um quarto elemento que quer entrar na 

dança. Não tanto pela dança em si, mas porque quer captar qualquer coisa que se passa ali, 

uma atmosfera ou uma energia afectiva que se sente no ar. Como é que se capta uma 

atmosfera com uma câmara? Uma câmara que se preocupasse apenas com aquilo que vê, 

com o espaço e com os corpos físicos, com a cena na sua dimensão objectiva, não poderia 

captar a intensidade afectiva dessa cena.  

A resposta talvez se encontre no jogo duplo, entre os corpos e a câmara.  Se segundo 

Benjamin29, o dadaísmo pretendia produzir o mesmo choque que o filme provoca com a 

sua estrutura técnica, em Rostos este choque é levado ao extremo. Tal como no dadaísmo 

que, através da distracção, criava o abanão que servia como pretexto para um 

comportamento activo dos sujeitos, o filme desencadeia uma atenção dispersa através de 

uma rapidez extrema, impossível de seguir com os olhos ou com o pensamento. Os 

movimentos do corpo – como uma primeira natureza, no sentido de Benjamin – são 

acompanhados, em simultâneo, dos movimentos da câmara – a segunda natureza, a da 

técnica. Mas as leis desta segunda natureza são as mesmas das leis da primeira, ou seja, há 

uma respiração que é a mesma. Como no caso da caça às borboletas, quando o pequeno 

caçador volta, depois da caça, com a sua presa na rede, há qualquer coisa da linguagem da 

natureza que, agora, é mais familiar, ainda que permaneça estranha. Há qualquer coisa do 

primeiro gesto, o gesto contínuo da caça, que é redimida no gesto da mortificação, que é 

um gesto necessariamente descontínuo. 

Os corpos fogem do quadro, os sons, gritos, risos e frases frenéticas oriundas dos 

jogos constantes de palavras – que não são necessariamente diálogos – não são 

enquadráveis. Há um movimento intenso, uma vida extremamente heterogénea, constituída 

sobretudo de acidentes e incidentes, que é aquilo que a câmara pretende apanhar. Mas é 

qualquer coisa muito difícil de enquadrar, pois é uma espécie de devir louco. A câmara 

quer captar este devir louco e não tem outra maneira de o apanhar senão enquadrando-o, 

escolhendo um foco. Mas, precisamente, a câmara de Cassavetes inventa uma outra 

maneira de apanhar a sua presa, como nos diz Bonitzer30: fá-lo pelo desenquadramento. A 

câmara aproxima-se, aprisiona as cabeças, uma perna, um beijo, uma dança, uma fuga. Os 

                                         
29 Benjamin, Ecrits français, 176. 
30 P. Bonitzer, Décadrages: peinture et cinéma, Cahiers du cinéma: Essais (Paris: Éditions de 

l’Étoile, 1985). 
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grandes planos de rosto surgem em Rostos, sempre para criar uma descontinuidade ou uma 

ruptura. Isola-se o gesto, o beijo, a careta, arrancando-os do fluxo, suspendendo o tempo.  

No cinema clássico, uma das condições da representação do corpo - condição 

herdada da cena de teatro e corrigida pelo cinema, pelos grandes "fazedores de espaço", 

como Chaplin ou Hawks, sempre foi a de fornecer um quadro no interior do qual a acção 

se desenrolasse o melhor possível, ou seja, com mais lisibilidade, mais eficácia (dramática 

ou cómica), mais verosimilhança. Quando o cinema ganha autonomia relativamente à cena 

teatral, o quadro abre-se, o espaço torna-se, se quisermos, conceptual. Mas continua sempre 

primário, essencial – como condição de percepção dos gestos e das acções. A arte do 

cinema clássico é essencialmente esta arte do enquadramento e das relações de 

enquadramento operadas pelo corte. Ora, em Cassavetes, o quadro é perturbado, derrubado, 

em função de um corpo mais próximo e mais imediato - que existe quase sem 

intermediários. 

Desde o início da cena que nós, espectadores, temos uma sensação de 

inverosimilhança nas actuações dos actores. Eles brincam, jogam e deixam transparecer os 

traços desse fazer de conta. Estamos muito mais próximos de um exercício de psicodrama, 

de um jogo teatral entre amigos, do que de uma dramatização fílmica clássica. 

 

4. Atletismo afectivo 

Na segunda cena do filme, Dick e Maria já não conseguem falar um com o outro. 

Trocam algumas palavras durante o jantar, mas o discurso é constantemente bloqueado por 

preconceitos. Assistimos nesta cena a uma espécie de fluxo descontrolado de uma 

linguagem em vias de se desintegrar, um “blá, blá, blá” que tem a ver com um chegar a um 

ponto limite do aparelho de linguagem e a um ponto limite da comunicação entre o casal, 

a partir do qual se dá uma metamorfose do discurso. O discurso falado é substituído por 

uma verborreia31 que desfigura a língua e por um riso descontrolado. Os corpos de Dick e 

Maria encontram-se ao mesmo tempo que fogem, no riso descontrolado, nas anedotas sem 

nexo, até o cansaço os tomar e não poderem mais. Quando finalmente isso acontece viram-

se de costas um para o outro e dormem.  

Dick comunica por anedotas e jogos de palavras. Também, com Jeannie, será 

                                         
31 George Kouvaros, Where Does it Happen?: John Cassavetes and Cinema at the Breaking Point 

(University of Minnesota Press, 2004). 
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através da lenga-lenga de Peter Piper que se encontram: “Peter Piper picked a peck of 

pickled peppers; A peck of pickled peppers Peter Piper picked; If Peter Piper picked a peck 

of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?” Este jogo de 

palavras, como todos os trava-línguas é um jogo de aprendizagem rítmico, que assenta nos 

jogos de palavras que se repetem, se confundem e rimam. Não é por acaso que se usam os 

trava línguas quando as crianças começam a ler. Dick não consegue comunicar sem este 

tipo de jogo. É como se a estrutura verbal que ele conhece fosse unicamente esta ou então, 

é como se precisasse sempre de voltar a este ponto inicial que faz parte da formação de 

todas as línguas.  

O corpo paralisa. Os corpos, disfuncionais, entram numa espécie de histeria que tem 

a ver com uma excessiva presença do corpo, uma intensificação dos afectos no interior do 

corpo. O pintor Francis Bacon procurou este estado do corpo como que paralisado pelo 

sistema nervoso. Esta hiper-presença ou esta histeria arrancam a Figura, como lhe chama 

Deleuze, relativamente à pintura de Francis Bacon, à figuração, ou à necessidade de uma 

história a contar, exprimindo a pura brutalidade do facto32. A histeria é aquilo que liga o 

interior e o exterior do corpo33. Mas no filme, e nesta cena em particular, a histeria, não só 

supõe uma circulação permanente entre o interior e o exterior do próprio corpo, como uma 

circulação de um corpo para o outro. Os dois corpos contagiam-se mutuamente.  

Alcançado o ponto de histeria culminante, na cama, com uma série de movimentos 

espasmódicos provocados pelas gargalhadas sem fim, o limite é ditado pela exaustão dos 

corpos. No dia seguinte Dick diz que se quer divorciar. O ritmo da cena é outro. Novamente 

os grandes planos e o close up de uma porta faz o raccord com a cena seguinte, como que 

abrindo para o espaço do clube Loosers. 

Não se trata em Rostos, como já vimos, de representar um espaço geográfico, um 

conjunto de relações espacialmente localizáveis, também não se trata apenas de co-habitar 

num espaço com as personagens da cena. A câmara que está ali, entre as personagens, capta 

um espaço afectivo. É uma câmara que sente como um corpo, a tensão afectiva que cresce, 

que se transforma, que percorre, em fluxo, o espaço. Um espaço afectivo é extremamente 

volátil. São tensões e pressões atmosféricas, altitudes, densidades afectivas, correntes frias 

e correntes quentes, mas também suores, palpitações, tremores, exaltações e inércias. O 

                                         
32 D. Sylvester e F. Bacon, Interviews with Francis Bacon (Thames and Hudson, 1975). 
33 Deleuze, Francis Bacon. 
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corpo e a sua atmosfera enquanto intensidades puras: se uma câmara conseguir captá-los, 

o que acontece raramente, isso é único. A câmara de Rostos consegue fazê-lo.  

Só num espaço afectivo os corpos podem desfazer-se e refazer-se. É nisto que 

consiste o atletismo afectivo. Trata-se de uma ideia que encontramos expressa no conceito 

deleuziano de Corpo sem Órgãos, que é apresentado em Mil Planaltos34 e retomado no 

livro sobre Francis Bacon35. O conceito parte de uma ideia de Artaud, que tem a ver com a 

criação de um corpo novo que ultrapassa essa organização dos órgãos a que chamamos 

organismo. Não se trata de um corpo efectivamente sem órgãos, mas de um corpo em que 

aos órgãos, tomados como funções fixas e determinadas, se opõem órgãos sempre 

provisórios e em mutação. Os órgãos não deixam de existir, simplesmente, deixam de ser 

determinados. “O corpo sem órgãos opõe-se menos aos órgãos do que a essa organização 

dos órgãos a que chamamos organismo. É um corpo intenso, intensivo. É percorrido por 

uma onda que traça níveis e limiares de acordo com variações da sua amplitude. O corpo 

não tem órgãos, mas limiares ou níveis”36. Trata-se de uma vida — uma vida não orgânica 

— pois o organismo é precisamente aquilo que aprisiona a vida. Ao corpo sem órgãos 

Deleuze chama, em Lógica da sensação, a Figura37, que opõe à figuração que tem a ver 

com o corpo orgânico e com a história que, invariavelmente, conta sempre. Há, segundo 

Deleuze, duas maneiras de ultrapassar a figuração, ou seja, ao mesmo tempo o ilustrativo 

e o narrativo: “ou em direcção à forma abstracta, ou em direcção à Figura. A esta via da 

Figura, Cézanne deu-lhe um nome simples: a sensação. A Figura é a forma sensível 

relacionada com a sensação: ela age imediatamente sobre o sistema nervoso”38. A Figura 

é, precisamente, o corpo sem órgãos, a dissolução do organismo em proveito do corpo, a 

dissolução do rosto em proveito da cabeça. O corpo sem órgãos é carne e nervo, percorrido 

por uma força, uma força da sensação, que traça nele um percurso ou um mapa afectivo. É 

por isso que o corpo é também sempre uma cartografia afectiva39 . Podemos chamar 

atletismo afectivo, então, a esta cartografia do corpo, que envolve um exercício das forças 

da sensação que compõem a Figura.  Se Bacon se encontra com Artaud, como diz Deleuze, 

no que se refere a esta arte da Figura e a este “atletismo afectivo”, também Cassavetes 

poderia entrar nesta constelação: Artaud-Bacon-Cassavetes, sendo que Rostos se constitui 

                                         
34 Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 185. 
35 Deleuze, Francis Bacon, 33. 
36 Ibid. 
37 Ibid., 27. 
38 Ibid. 
39 Deleuze, Critique et Clinique, 81–88. 
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precisamente enquanto cartografia da acção ou do exercício das forças da sensação sobre 

os corpos, os corpos dos actores-personagens e o corpo do filme. 

Os corpos, nos filmes de Cassavetes, desfazem-se e refazem-se, esvaziam-se da sua 

substância, esgotam-se, revelam-se a si mesmos. "A queda é aquilo que há de mais vivo na 

sensação, aquilo no qual a sensação se experimenta como viva".40 É na queda, na crise e 

no disfuncionamento que o corpo se torna consciente de si, envolvendo uma concepção da 

saúde que encontramos em Espinosa, mas também em Artaud. Perde-se o corpo, mas a 

única ocupação - a partir daí - é refazê-lo. A reconstituição de si e do outro – da relação – 

porque o corpo próprio passa sempre pelo outro e o sentido dos gestos envolve sempre uma 

“reciprocidade das minhas intenções e das intensões do outro, dos meus gestos e das 

intenções legíveis na conduta do outro”41. 

A câmara de Cassavetes raramente se fixa, parece constantemente estar numa 

espécie de tacteamento42, à procura de algo, mas como num estado febril e às cegas. Thierry 

Jousse diz-nos que o que ela procura são rostos, corpos; mas é mais do que isso, ela procura 

afectos, que não se limitam aos rostos e aos corpos. Ela não parece ver, ela participa, de 

forma táctil. Envolve-se na acção, vive com os actores e as personagens, mas ao mesmo 

tempo constrói um trajecto autónomo. Torna-se ela mesma uma personagem. A montagem 

encarna a expressão mais livre do movimento, por telescopagem, por colisão de imagens, 

por fossos impossíveis de ultrapassar, que se exprimem pela ausência de ligação entre os 

planos: mudanças bruscas de eixo, panorâmicas ultra rápidas, séries espasmódicas de 

grandes planos não ligadas entre elas, inserções imprevisíveis, como que forçando o 

movimento dos corpos a parar. O tempo, o ritmo do filme, não corresponde à capacidade 

visual média de um observador. É por isso que a nossa relação com a imagem do filme não 

é visual, nem óptica, mas táctil ou háptica43. Háptico, do verbo grego aptô (tocar), não tem 

que ver com uma relação extrínseca entre a vista e o tocar, mas com uma possibilidade do 

olhar que se distingue da visão óptica.  O espaço de Rostos, tal como a arte egípcia, Segundo 

Maldiney44, é tacteado com o olhar, concebido para ser visto de perto, constituindo-se como 

                                         
40 Deleuze, Francis Bacon. 
41 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Bibliothèque des idées (Paris: 

Gallimard, 1945), 215. 
42 Thierry Jousse, John Cassavetes (Paris: Cahiers du Cinema Livres, 1989), 55. 
43 Deleuze desenvolve a noção de visão háptica a partir de um conceito de Alois Riegl, historiador 

de arte austríaco do século XIX, muito desenvolvido também por Henri Maldiney, na obra citada. In: 
Maldiney, Regard, Parole, Espace.; Deleuze, Francis Bacon, cap. XIV, XVII. 

44 Maldiney, Regard, Parole, Espace, 195. 
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um espaço que se toca, manobra, como o espaço da pintura de Pollock. Neste sentido, o 

filme de Cassavetes é uma espécie de action-filming45. Tanto Pollock como Cassavetes não 

têm uma relação distanciada com a sua obra. O que é que fazia Cassavetes quando, como 

disse Peter Folk, entrava constantemente a meio das cenas? Entrava, saía, gritava, 

questionava, voltava a entrar. Ele vivia a cena, trabalhava-a por dentro. Este gesto de 

Cassavetes assemelha-se ao de Pollock, quando entrava nos seus quadros. Cassavetes 

entrava dentro da cena do filme, anulando a distinção entre o interior e o exterior da cena, 

abolindo os seus limites e criando uma relação de corpo-a-corpo com ela, como que 

medindo-a sempre corporalmente.   

 

5. Acidentes, incidentes, revelações. Corpo quotidiano. 

Os acontecimentos banais da vida quotidiana são, através do filme, postos em cena 

de uma maneira particular, produzindo-se uma espécie de amplificação espacio-temporal 

que os abre a um processo de crise, em que já não sabemos exactamente como é que se 

chegou ali nem qual a ordem das coisas. De repente, há um detalhe insignificante que ganha 

relevo e contagia toda a sequência temporal passada de um tempo que, do ponto de vista 

da acção, era um tempo morto46. O tempo morto é um tempo extremamente activo do ponto 

de vista afectivo. Ele está prestes a explodir, mas não explode.  

Maria e três amigas encontram Chet num clube nocturno e vão para casa de Maria. 

Eles brincam, conversam, discutem e simulam constantemente performances e corporais, 

uns em relação aos outros. A interacção das personagens nesta cena, como no filme em 

geral, é uma espécie de jogo ambíguo em que o mais importante não é a conversa entre as 

personagens e não há nenhum momento na cena que seja particularmente dramático. A 

cena constrói-se à volta de uma espécie de acidente ou de incidente, qualquer coisa que não 

tem nada a ver com a esfera da acção, que atrapalha a acção, que surge como uma espécie 

de erro47. 

Há um plano de conjunto na cena, imediatamente a seguir a entrarem em casa, em 

que todos parecem estar petrificados, como estátuas. A música, que até ali tinha sido o 

                                         
45 Jousse, John Cassavetes, 56. 
46 Sobre a ideia de «não acontecimenro» e tempo morto: Kouvaros, Where Does it Happen?, 251. 
47 Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life: Stern, em exercícios terapêuticos 

em que visa produzir uma espécie de viagem em conjunto, entre duas pessoas, fala da noção de desleixo, 
como um erro de percurso de carácter acidental extremamente produtivo neste tipo de processo terapêutico.  
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desencadeador da fluidez dos corpos, parou. Quando Chet põe música, os corpos começam 

a movimentar-se, voltam a poder dobrar-se, inclinar-se, sentir. Mas Maria desliga a música 

porque os ânimos estão demasiado entusiasmados. Ela quer ter uma conversa séria e para 

isso não pode haver música. Cassavetes procura um lugar, uma brecha entre a brincadeira 

e o estar sério, tal como é vivida na infância. É, qualquer coisa como aquele momento em 

que o adulto diz: "não estou a brincar" e a criança diz: "eu sei, eu também não, mas não 

consigo parar de rir". Talvez este momento em que a criança descobre que pode fingir estar 

séria, que pode ser dois ao mesmo tempo, seja a mais autêntica de todas as posturas 

humanas. É quando a criança descobre que pode ser outro, descobre a sua potência 

dramática, o seu drama originário. Os adultos vão perdendo esta capacidade. Os imensos 

papéis em que o nosso dia-a-dia se desdobra48 está esvaziado dessa potência originária a 

que Deleuze chamou potência de falso. Maria é a adulta desta cena, que procura a todo o 

custo manter-se no nível da linguagem articulada e dos códigos definidos, mas que sente 

um terrível desejo de se libertar.  

A câmara fixa-se na conversa no sofá e alterna o plano de conjunto com planos 

aproximados de rostos, à medida que o diálogo prossegue, ela capta as expressões 

individuais de cada um.  

Chet: — “Que bela casa tens aqui”. 

Maria: — “Obrigada, tem vinte e sete anos” 

Chet: — “Vinte e sete anos?” 

Entretanto, Florence, a amiga mais entusiasmada e embriagada de Maria, quer 

continuar a festa, mas Maria impõe um limite: “Florence, a festa acabou”. Florence quer 

dançar com Chet e Chet quer dar-lhe esse pequeno prazer. 

Chet: — “Podemos ouvir alguma música ou vamos apenas ficar aqui sentados?” 

Maria (com um ar sério): — “De onde é que és Chet?” 

Chet (olha para baixo com um ar resignado, durante dois segundos, depois volta a 

sorrir e a gozar): — Detroit. 

Maria: (já contagiada pelo riso de Chet e com vontade de rir): — “E gostas de Los 

                                         
48 Goffman desenvolve uma análise interessante sobre os papéis que representamos no nosso 

quotidiano, comparando-o com o trabalho do actor: E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 
Anchor books (Doubleday, 1959). 
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Angeles?” 

Entretanto, Billie-May, uma das amigas de Maria, está curiosa em saber uma coisa: 

— “Bem, daquela sala cheia de miúdas giras e novas, o que é que te fez vir para a nossa 

mesa?” 

Chet: — “Sabes porquê Billie-May? Porque se passava qualquer coisa errada 

convosco. Vocês estavam todas sentadas, como se a qualquer momento fossem começar a 

chorar”. O diálogo é, apenas aparentemente, uma tentativa de controlar a situação 

descontrolada em que de repente as amigas se encontraram naquela noite. Todas elas se 

sentem culpadas, menos Florence, que está completamente ébria e só quer continuar a 

dança, e começam a falar dos seus casamentos felizes. Chet dança com Florence que está 

em êxtase. Volta para o grupo, olha para Louise, que se ri, atrapalhada com a situação, está 

constrangida e ao mesmo tempo desejosa de se libertar. A câmara aproxima-se do seu rosto, 

num zoom. De repente Louise levanta-se, atraída por Chet, que a tinha convidado para 

dançar. Não chega sequer a dar dois passos e volta a correr para o sofá. “Anda!”, diz Chet. 

Louise volta a levantar-se, mas foge novamente.  Enquanto isso, Maria ri às gargalhadas. 

A situação é de uma enorme tensão. As mulheres sentem-se paralisadas e é como se 

estivessem a ser observadas por uma força que as interdita de se moverem. Por isso, 

qualquer movimento do corpo é um acontecimento notável para elas. E Chet é o maestro. 

Louise começa finalmente a conseguir exprimir-se e a sair do seu espartilho. Mas, 

entretanto, Maria levanta-se e as coisas mudam. Chet vê Maria, já só vê Maria. Começa a 

deixar de estar centrado na comunicação com o grupo de mulheres, só quer Maria. “Acho 

que estamos a fazer figura de parvos”, diz Chet. Louise, que tinha feito um enorme esforço 

para se libertar, sente-se completamente posta em causa. “O quê? Eu, a fazer figura de 

parva?... Mas quem és tu para me dizeres uma coisa destas? (...) eu sei dançar sabes? À 

minha maneira. Não preciso que ninguém me diga como é que se dança. Eu venho de uma 

família com raízes musicais. Tomo conta de uma família de cinco pessoas”. Chet aproxima-

se, tenta tranquilizá-la com um gesto, mas Louise afasta-o e continua: “Tenho um curso 

superior e não preciso que ninguém me diga que estou a fazer figura de parva”. Chet tenta 

novamente tranquilizá-la. Louise dá-lhe um estalo e começa rapidamente a preparar-se para 

sair de casa. Nesta cena, o momento de choque, que rompe por alguns instantes com o jogo, 

é o momento em que Chet diz a Louise que estão a fazer figuras de parvos. É o momento 

em que a comunicação entre todos eles se desintegra, mas é também a origem de uma nova 

relação: a de Maria e Chet. Também nas duas cenas anteriores, assistimos a um corte com 
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o jogo contínuo das personagens, num determinado momento de choque: no caso da 

primeira cena, quando Freddie pergunta a Jeannie quanto é que ela cobra e, no caso da 

segunda cena, quando Dick diz a Maria que se quer separar. Por sua vez, também nestas 

cenas, à aniquilação de uma relação entre vários, se substitui a relação a dois, quando se 

passa do trio Freddie-Dick-Jeannie para o duo Jeannie-Dick, ou do quarteto Louise-

Freddie-Maria-Dick, para o duo Maria-Dick (ainda que, nesta cena, Louise e Freddie não 

estejam fisicamente presentes na cena – Maria e depois Dick falam com Louise ao telefone, 

e depois a presença de Freddie e de Louise na relação de Dick e Maria é o motor do diálogo 

entre os dois – o efeito é o mesmo). 

Com o choque das palavras de Chet, que de repente se distancia relativamente à 

situação em cena, criticando as figuras que estão a fazer, também nós – espectadores – nos 

distanciamos. O que acontece nestes momentos de choque é uma espécie de suspensão da 

imagem que permite ver o que se está a passar. Todas as personagens ficam nessa atitude 

perscrutante, aliás, procurando dar conta de uma situação, mas claramente sem meios para 

isso.  

O trabalho sobre o quotidiano, montar uma câmara sobre um corpo quotidiano, 

como diz, Deleuze, tem a ver com este exercício de ver que tipo de situações, de histórias 

e de relações é que o corpo pode fazer emergir. 

Esta cena caracteriza-se por uma espécie de “não-acontecimento”49, um momento 

de confusão em que parece que, ao mesmo tempo, tudo está a acontecer e nada está a 

acontecer. São momentos do quotidiano, aparentemente sem consequências. Encontramos 

nas cenas de Cassavetes o mesmo tipo de estrutura que nas cenas dos contos de Raymond 

Carver, cenas quotidianas em que nada está a acontecer, mas de repente, por vezes, 

acontecem como que revelações, a partir de incidentes sem qualquer importância. As 

histórias de Cassavetes, como as de Carver, organizam-se, não em torno de uma acção 

principal, mas à volta de pequenos nadas. O que é determinante não é qualquer coisa que 

esteja propriamente a acontecer, mas antes, um processo de devir e mais do que um 

“momento decisivo”, é um pequeno incidente ou acidente que se torna geralmente decisivo. 

Não são as acções em si que são importantes, mas aquilo que se passa entre as acções.  

                                         
49 Kouvaros, Where Does it Happen? É importante sublinhar aqui, que a utilização da expressão 

non-event, por Kouvaros, aponta para a ideia de «não-acção» e não para a ideia de não acontecimento, no 
sentido que esta noção tem em Gilles Deleuze, distinguindo-se, precisamente, da acção e do regime orgânico 
da imagem, e situando-se no regime cristalino da imagem.  
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Maurice Blanchot concebe a experiência do quotidiano como uma experiência 

paradoxal que, se por um lado se constitui como uma concepção do tempo, uma estrutura 

do tempo da incessante repetição que caracteriza a lógica do capitalismo, por outro, essa 

estrutura do tempo do quotidiano envolve uma experiência afectiva do tempo.  

O quotidiano é, segundo Blanchot, essa experiência do tempo em que “não 

nascemos nem morremos”50. É aqui que reside a força enigmática do quotidiano, como se 

constituísse como um intervalo vazio, interminável, no qual se desenvolvem sofrimentos 

mais ou menos banais, sem horizonte, confusamente contraditórios, devorantes e neutros, 

pequenos nadas.  

A experiência do tédio acontece, diz Blanchot, quando o quotidiano se torna 

manifesto, perdendo essa característica essencial do quotidiano que é a de ser 

imperceptível51. Nada escapa à repetição e à rotina dos dias e das noites e o quotidiano é 

aquilo que nós não vemos nunca pela primeira vez, mas só podemos rever. É o sempre já 

visto. Mas esta repetição esgotante parece tornar-se ridícula quando, no seio do quotidiano, 

surge um desejo de recomeço, livre. Nesta situação, o homem já não está sujeito ao 

quotidiano, mas pode trazer-nos à existência, num momento de espontaneidade único, um 

acontecimento pleno de significado, mas que escapa a toda a formulação especulativa, 

coerente e regular.  

Em Rostos, experimentamos um tempo que é ao mesmo tempo deficiente e 

excessivo.  Há uma dilatação do tempo quotidiano que se deixa levar por um contínuo de 

pequenos nadas banais que, em Cassavetes, quando tocam a experiência do tédio, 

rapidamente saltam para o cómico.  

 

6. Rostos-traços 

Vimos como o rosto fascinante é, segundo Maldiney, o rosto sem contorno52. Trata-

se de uma potencialização do rosto, de uma transformação do rosto em paisagem, um lugar 

em que sentimos que tudo é possível. Vimos também, no capítulo anterior, que a imagem 

afecção consistia num intervalo ou numa suspensão. Deleuze identifica a imagem afecção 

com o grande plano e o grande plano com o rosto53. Rosto, afecto e grande plano formam 

                                         
50 Maurice Blanchot, L’Entretien infini (Paris: Gallimard, 1969), 20. 
51 Ibid., 22. 
52 Maldiney, Penser l’homme et la folie, 215. 
53 Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement, 125. 
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uma constelação. Mas em Rostos, o afecto atravessa todo o corpo e não apenas o rosto. 

Porquê a identidade rosto-afecto?   

Há, segundo Deleuze, dois grandes pólos do rosto: o rosto que pensa em qualquer 

coisa e a representa e o rosto que sente, passando por uma série intensiva que imobiliza os 

traços de rosticidade54. No cinema, as duas compreensões do rosto apresentam-se 

polarizadas nos rostos de Griffith e de Eisenstein e Deleuze distingue-as como rosto-

contorno e rosto-traço, respectivamente. O grande plano de Griffith, por exemplo, em 

Broken Blossoms (1918), apresenta-nos, num primeiro momento, um grande plano de rosto 

e depois aquilo em que ele pensa (ou o contrário, desde que a relação entre os termos seja 

de analogia). O rosto-contorno é um rosto que pensa em qualquer coisa, ou seja, que 

exprime uma qualidade sensível55. O outro pólo do rosto, o rosto-traço ou o rosto-desejo 

apresenta-nos um sentido obtuso, no sentido de Barthes56, criando uma série intensiva do 

rosto. Deleuze dá o exemplo de Linha Geral (1929), de Eisenstein, onde o rosto do Papa57, 

os traços de rosticidade do rosto, se desfaz, escapando ao contorno, em proveito de um 

canto do olho, de um pormenor que se constitui como um objecto parcial. Os rostos de 

Cassavetes escapam à organização dominante do rosto-contorno, constituindo-se como 

séries intensivas de escapadelas dos traços de rosticidade. 

As duas grandes funções do rosto ou da rosticidade, são a individualização e a 

sociabilização. Quando o rosto abandona estas funções, então começa o verdadeiro rosto, 

a aventura do rosto que é a aventura do grande plano. Há uma relação entre o conceito de 

rosto-traço e o de corpo sem órgãos, pois no corpo sem órgãos cria-se não só um novo 

corpo, mas um novo rosto, uma cabeça, ou Figura. “As deformações pelas quais o corpo 

passa são também os traços animais da cabeça. (...) O rosto perdeu a sua forma ao 

submeter-se às operações do apagamento e da escovagem, que o desorganizam e fazem 

surgir, no seu lugar, uma cabeça”58. Estes traços animais designam, não tanto formas 

animais, mas antes, traços que se constituem como zonas de indiscernibilidade ou 

indecidibilidade entre o homem e o animal. O rosto é dissolvido, abandona a sua aparência 

                                         
54 Deleuze, Francis Bacon; Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement. 
55 Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement, 24. 
56 Roland Barthes, Œuvres Complètes, ed. Éric Marty, Œuvres Complètes, Tome 2 1966-1973 

(Paris: Seuil, 1994), 867. 
57 Podemos relacionar este exemplo do Papa de Linha Geral, de Eisenstein, com o caso do grito, 

relativamente ao quadro de Francis Bacon, Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X (1953). O 
grito funciona como um traço ou um rosto-traço. Deleuze, Francis Bacon, cap. VIII Peintre les forces, p. 39–
50. 

58 Ibid., cap. II  Le Corps, La Viande et l’esprit, le devenir–animal. p. 19. 
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individualizante para surgir como puro afecto. É neste sentido que se rompe com a 

rosticidade, enquanto forma de territorilização, a partir de uma linha de fuga, de uma 

abertura ou de uma brecha diagramática, a partir da qual podemos vislumbrar o inumano, 

o monstruoso, o insólito.   

Há, nos rostos das personagens encurraladas nos grandes planos de Cassavetes um 

sentimento complexo e duplo: por um lado, há uma espécie de luto que advém da inevitável 

constatação de que se alcançou um limite. Este limite é dado sob a forma de uma Figura59, 

enquanto forma sensível relacionada com a sensação, no sentido que encontramos na 

Lógica da sensação de Deleuze. Por outro lado, encontramos nos rostos-traços ou nas 

Figuras do filme Rostos, essa outra função simultânea, não de um fim, mas de uma origem. 

Podemos dizer, então, que os grandes planos de rosto, os rostos-traços ou as Figuras de 

Cassavetes se constituem, ao mesmo tempo, como fim e como origem. É neste sentido que, 

neste filme, a utilização de rostos-traços ou de close-ups fragmentados, com a mesma 

função, sobretudo no final de cada cena, nos apresentam a figura do planalto, expandindo 

ou amplificando um afecto. O plano torna-se deserto, torna-se Saara, torna-se o momento 

em que tudo é possível. 

A introdução de um vazio nos planos de Cassavetes, faz-se através de um trabalho 

diagramático. Para Francis Bacon o acto de pintar caracterizava-se por fazer marcas ao 

acaso (traços-linhas); limpar, escovar ou espalhar os lugares ou zonas (mancha-cor): lançar 

tinta de ângulos e velocidade variadas. Este acto supõe que já existem, tanto sobre a tela 

como na cabeça do pintor, dados figurativos mais ou menos virtuais, mais ou menos actuais. 

O trabalho de limpeza e apagamento destes dados que já se encontram sobre a tela ou destes 

clichés, como também lhes chama Deleuze é aquilo que designa um diagrama, um trabalho 

preparatório ao acto propriamente dito de pintar, mas que acontece, em grande medida, ao 

mesmo tempo. Encontramos em Cassavetes o mesmo tipo de processo diagramático, feito 

com a câmara em movimento e com as suas paragens bruscas que criam rostos-traço. Se 

em Bacon se prolonga uma boca, fazendo com que ela vá de um lado ao outro da cabeça, 

em Cassavetes fixa-se um grande plano de ombro, sem eixo definido, um olho, sem relação 

com o rosto, a brancura de uma porta que se abre e toma conta do espaço, uma dança em 

movimento de que já só se vê um rodopio abstracto etc. “É como se, de repente, 

introduzíssemos um Saara, uma zona de Saara, na cabeça; como se víssemos uma pele de 

                                         
59 Ibid., cap. VI Peinture et sensation. p. 27. 
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rinoceronte ao microscópio60. 

 

 

7. Num vão de escada 

Já é dia. Maria está inconsciente e Chet tenta reanimá-la. Corre pela casa, abre a 

chuveiro da banheira, pega em Maria, inconsciente, o corpo como um peso morto, sem 

vida, a água corre-lhe pelo rosto e pelo corpo. Há reacção, não está morta. Os dois corpos 

entram numa intimidade que se segue à noite, mas que nada tem a ver com a sua aventura 

amorosa. É uma outra aventura que se passa aqui, mas que estava na vizinhança da outra: 

a aventura entre a vida e a morte. Reanimar Maria é fazer emergir a vida, o desejo de viver 

de Maria, que tomara um pouco de comprimidos a mais para dormir. Corre pela casa, desce 

a escadas, procura qualquer coisa nos armários da cozinha: café. Volta a subir as escadas, 

de dois em dois degraus. Maria está na banheira com a água a correr-lhe pelo corpo inerte. 

Chet força-a a beber algum café, anda com ela, volta à banheira, provoca-lhe o vómito.  

Maria desabou e este desabamento de si envolve uma desintegração do próprio 

corpo. Esta desintegração funciona como uma espécie de purga, que passa pela necessidade 

do vómito. Trata-se, em todo o caso, de um esvaziamento do corpo, de um levar o corpo 

ao seu limite, ao seu grau zero a partir do qual, como o grau zero da escrita, de Roland 

Barthes, se pode recomeçar. A desintegração do corpo é, então, um processo com vista ao 

renascimento do corpo61.  

Maria dá sinais de vida. O rosto de Chet transforma-se. O medo deixa de o 

consumir. Conversam na cama.   

Chet: - “Ninguém tem tempo para ser vulnerável com o outro. Por isso 

simplesmente continuamos (...) tornamo-nos homens mecânicos”62. Chet imita um robot, 

ao mesmo tempo que exprime esta ideia de se estar preso numa espécie de funcionamento 

automático do corpo. É inacreditável como podemos ser tão mecânicos, não damos por isso 

e de repente, já não conseguimos sair. Maria ri-se dos gestos automáticos de Chet e começa 

a despertar para a vida. Chora. Aos poucos as palavras surgem de um corpo que parece 

renascer dos escombros. Os traços dos rostos de Maria e Chet confundem-se num grande 

                                         
60 Ibid., cap. XII Le Diagramme, p. 65. 
61 Jousse, John Cassavetes, 77–89. 
62 [00: 10: 20]  
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plano de rostos. Segue-se um corte para um close up de uma porta de um carro que se fecha. 

Dick está a chegar. De repente ouvem um barulho, alguém entrou em casa. Num segundo 

Chet desaparece, salta pela janela, corre pelo telhado, já vai a correr pela rua.  

A cena final do filme acontece na escada da casa de Maria e Dick. Maria está no 

cimo da escada e Dick em baixo, mantendo-se à distância um do outro, mas ambos sentados 

na escada. Encostam-se à parede, fumam. Passa-se com as escadas um pouco o mesmo que 

com as pontes. Habitualmente temos pressa para sair delas e elas servem apenas de ponte, 

ligação entre dois lugares. Com as pontes há sempre aquele fantasma de que possam cair, 

para além de serem um lugar incerto. Como as pontes, as escadas ligam espaços. Subimos 

escadas, descemos escadas, vezes sem conta, até pode ser de olhos fechados, pois há sempre 

o risco da vertigem, como nas pontes. Não queremos saber em que degrau estamos, não 

nos interessa a escada, mas o lugar onde ela nos leva.  

As pontes, diz-nos Michel Serres63, têm sempre a ver com um desejo de união de 

margens diferentes, de territórios, de uma aproximação de naturezas distintas. Há nas 

pontes, como nas escadas, um desejo de passagem.  

Maria e Dick encontram-se na escada. A escada já não é a escada que se sobe e que 

se desce, enquanto ligação entre duas coordenadas espaciais. É um lugar suspenso, numa 

espécie de atmosfera magnética.  

A escada do final de Rostos é um espaço qualquer. Se o rosto-traço era uma imagem 

afecção que abria uma brecha, por um corte irracional, para uma dimensão cristalina, 

rompendo com o plano das acções e dos estados de coisas, o espaço qualquer é essa 

dimensão cristalina, o aberto, o vazio pleno da imagem-tempo. Chamamos pleno a este 

vazio, como fez François Cheng64, porque não se trata de um vazio onde se possa actualizar 

um estado de coisas, mas de um vazio inseparável da virtualidade pura.  

A Maria e a Dick, resta-lhes então experimentar a escada. A câmara, por sua vez, 

está fixa. Finalmente já não precisa de perseguir os corpos, a hora da caça terminou, eles 

estão agora imóveis. Já não há desenquadramentos da câmara enquanto tenta adaptar-se 

aos corpos, mas são agora os corpos que procuram encontrar como que o campo magnético 

desse espaço. Mudam de posição, experimentam de outra maneira, enroscam-se aqui e ali, 

procurando entre o corpo e a matéria da escada uma zona de encaixe, um lugar de encontro, 

                                         
63 M. Serres, L’art des ponts: homo pontifex (Pommier, 2006). 
64 François Cheng, Vide et plein: le langage pictural chinois (Paris: Éditions du Seuil, 1979). 
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um contacto ou uma zona afectiva. É preciso, para se estar na escada, essa intensa 

imobilidade dinâmica do acontecimento. 
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Conclusões 

 

TINHA DOIS OLHOS E PEDIU MAIS DOIS EMPRESTADOS 

 

Aconteceu que no momento em que nos preparávamos para escrever estas linhas de 

remate ao presente estudo, um acidente veio ao nosso encontro: a morte de Abbas 

Kiarostami, um realizador cuja obra nos é particularmente querida. Cineasta dos percursos 

e das estradas, das fendas provocadas pelos tremores da terra que nos constituem. Em 

Kiarostami a tensão da imagem nasce da tensão entre a fenda e a estrada. Kiarostami 

procurou sempre, com os seus filmes, abrir caminho, fazer surgir essas formas quase 

divinas, nas fendas da terra e dos escombros, dos planos, das portas e das janelas, essas 

fendas que abrem a plenitude sagrada de que nos falou Zambrano, como estradas, para 

podermos transitar, “viver, poder e ter para onde ir”1. 

O nosso olhar foi tomado de assalto por aquilo que ele procurava: as fendas e as 

estradas do realizador iraniano misturaram-se, o que não é nada difícil, com as fendas e as 

estradas deste estudo que agora se conclui, produzindo-se aquela estranha sensação de ter 

uma imagem dentro de outra imagem e de nos encontrarmos, sem saber bem como, no 

intervalo entre uma e outra. 

Para caracterizar a sua relação com o cinema, Kiarostami gostava de citar um 

provérbio persa que se costumava dizer quando alguém olhava para alguma coisa com 

verdadeira intensidade: “tinha dois olhos e pediu outros dois emprestados”2. Estes dois 

olhos emprestados eram aquilo que Kiarostami queria capturar, uma visão, um olhar, 

através dos seus filmes. Os dois olhos que se pedem emprestados são uma visão que possa 

alcançar a diferença estética, que é sempre uma falha, uma fenda, um desvio da experiência 

da arte em relação à vida, face a ela e por dentro dela. 

A imagem especial de que procurámos aproximar-nos ao longo deste estudo é uma 

imagem-intensiva, e a captação deste tipo de imagens, nem que seja por meros instantes e 

de raspão, não é feita com dois olhos, não é vista com uma retina, sequer, mas apenas com 

estes dois olhos suplementares que, também nós, pedimos emprestados: as imagens. Que 

                                         
1 M. Zambrano, O homem e o divino (Lisboa: Relógio D’Água, 1995). 
2 Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, ed., Abbas Kiarostami (Lisboa: Cinemateca Portuguesa 

- Museu do Cinema, 2004), 21. 
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imagens? As imagens dos filmes? As imagens do pensamento? A resposta será: o ser 

especial, a imagem intensiva que fulgura e insiste entre os conceitos e entre as figurações 

do cinema, como um acontecimento puro. 

Os três filmes apresentados realizaram-se como explorações activas, de carácter 

fortemente antropológico (mesmo se apenas um deles, o de Rouch, se define efectivamente 

como um filme etno-ficcional), que concebem a imagem como acto ou gesto -  imagem-

câmara - que cria o seu foco ou tomada ao mesmo tempo que explora a relação com o 

espaço e com o outro. São imagens intensivas, que se captam e se produzem em simultâneo, 

rompendo com o modelo sensório-motor da acção e apresentando-se, na sua expressão 

sempre intermitente, como imagens cristalinas ou suspensas, com o seu valor de 

inteligibilidade própria. 

As análises dos filmes, em cada capítulo, não pretenderam exemplificar um 

conjunto de ideias e conceitos, mas ressoar com eles, a partir do núcleo intensivo de cada 

filme; procurámos que o comentário aos filmes não se tornasse demasiado codificado e não 

perdesse de vista as imagens, visando propiciar o mais possível o encontro com esses signos 

ou sinais que forçam o pensamento a pensar o impensado, a ver o que não se mostra.  

Os três capítulos organizaram-se em torno de três núcleos temáticos que se 

constituem como expressões da imagem intensiva, dialéctica ou cristal.  

No primeiro capítulo, sobre os dramas-originários, desenvolvemos a ideia de que as 

imagens-intensivas exprimem sempre aquilo a que chamámos um drama ou matriz 

originária da imagem, que, à maneira do fenómeno originário da planta, em Goethe, ou da 

“origem”, em Benjamin, se constituem como o núcleo crítico da imagem ou o seu 

problema, sob a forma de um paradoxo. Desenvolvemos nove “dramas originários”, todos 

eles sob a forte influência do conceito benjaminiano de origem e rematando o capítulo com 

o drama do pensamento e com a aproximação entre a arte e o pensamento, no momento da 

apresentação da ideia como visão. Godard é o realizador dos dramas originários do 

pensamento e da arte e Pedro o louco é um dos seus trajectos, que aqui apresentámos. 

No segundo capítulo, os “dramas originários” assumiram a forma de uma “potência 

de falso” ou “fabulação criadora”, que substituem o paradigma de um sujeito que se 

representa um mundo a partir de um modelo de verdade definido. Apresentámos, a partir 

do modelo narrativo proposto por Walter Benjamin, a ideia de uma poética da 

transmissibilidade que aponta para o desabamento do modelo de percepção do sujeito e 
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para emergência da imagem-intensiva, na pele de seres intermediários: “criaturas”, 

“ajudantes”, “originais”, cujo posicionamento marginal acentua o desenvolvimento de um 

universo narrativo essencialmente falsificante, articulando-o com o conceito deleuziano de 

devir menor da língua. Foi neste capítulo que situámos a definição bergsoniana da imagem 

enquanto selecção, fulcral para a compreensão dos conceitos deleuzianos de imagem-

movimento e de imagem-tempo. Bergson apresentou o universo como cinema em si – o 

universo material como agenciamento maquínico das imagens-movimento. A definição do 

universo como um metacinema tem como ponto de partida a percepção humana, mas para 

a fazer alcançar um campo impessoal, constituído por uma percepção especial, descentrada 

e a-subjectiva, que encontrámos na aventura de Robinson na sua ilha (Michel Tournier). É 

o surgimento da imagem dissemelhante e impessoal que está na base da potência do falso. 

Rouch é o realizador da “potência do falso”, do “eu é um outro de Rimbaud” e dos actos 

de palavra. Eu, um Negro foi o filme analisado.  

No terceiro capítulo, apresentou-se a ideia de átrio da imagem como um campo de 

experimentação ou plano de imanência. Expusemos as críticas de William James e de 

Walter Benjamin às concepções empirista e kantiana da experiência, que decorrem da 

urgente necessidade de abolir a fronteira que separa o pensamento e o corpo. Desenvolveu-

se a noção de empirismo transcendental ou plano de imanência vinda Gilles Deleuze. 

Através da exposição do conceito de “potência do corpo”, de Espinosa, entrámos na noção 

de imanência. Finalmente, definimos a “imagem-dialéctica” de Walter Benjamin e a 

“imagem-cristal” de Gilles Deleuze, enquanto estruturas atravessadas por uma concepção 

monadológica, aproximando-as da concepção da “cena” em Virginia Woolf. 

Os desenvolvimentos do estudo que agora se conclui partiram da intuição de que 

existe uma afinidade entre os dois conceitos-chave dos pensamentos de Gilles Deleuze e 

de Walter Benjamin, de “imagem-cristal” e de “imagem-dialéctica”. Cada um destes 

conceitos tem, respectivamente, um lugar muito singular e de extrema relevância, no 

pensamento destes autores. Tanto a imagem-dialéctica ou a dialéctica em suspenso, no 

pensamento de Benjamin, como a imagem-tempo ou o cristal de tempo, no pensamento de 

Deleuze, se apresentam como núcleos energéticos centrais, que implicam ou envolvem 

todo o pensamento de cada um dos autores, configurando-se numa temporalidade 

heraclitiana e configurando-se numa imagem de estrutura monadológica, segundo a qual 

cada parte ou dimensão conceptual se reflecte em cada outra, formando uma constelação 

que se dá a ver sob a forma de uma imagem intensiva, imanente, de pensamento, que 
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funciona como a ideia matriz dos seus pensamentos. 

Foi por esta razão que optámos por não definir estes conceitos desde o início, 

deixando que as várias dimensões conceptuais apresentadas revelassem a sua estrutura 

matriz e ressoassem, finalmente, com a imagem que as implica.  

Aquilo que caracteriza a imagem intensiva, o ser especial, como lhe chamou 

Giorgio Agamben3, é que ela é insubstancial, acidental, incidental. É por isso que os seres 

intermediários de Kafka, ajudantes ou os originais de Melville, os duplos de Tournier são 

capazes de ver estes seres. Mas também os artistas, ou os filósofos, alcançam por vezes 

estas visões:  

Neste aspecto os artistas são como os filósofos, têm muitas vezes uma pequena saúde, frágil, mas 

não é devido às suas doenças ou às suas neuroses, é porque eles viram na vida, qualquer coisa de 

demasiado grande para quem quer que seja, de demasiado grande para eles, e que neles introduziu a 

marca secreta da morte. Mas esse qualquer coisa é também a fonte ou o sopro que os faz viver através 

das doenças do vivido (aquilo que Nietzsche denomina saúde). «Um dia talvez saibamos que não 

havia arte, mas apenas medicina»4  

 
 

                                         
3 Agamben e Assmann, Profanações [Profanazioni, 2005], 44–49. 
4 Deleuze e Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie?, 163. 
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