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O ritmo 

 

Desde a antiguidade clássica a tradição ocidental permaneceu fiel a uma concepção espacial 

do tempo. Tal concepção consiste em, por meio de uma representação geométrica, transformar o 

tempo em uma linha, os instantes em pontos e os momentos em segmentos. O instante pontual é 

o elemento fundamental desta forma de representação, já que, sendo um ponto geométrico, quer 

dizer, uma pura fronteira sem extensão, permite quebrar o fluxo temporal e isolar porções ou 

segmentos de tempo. Sem esse limite, sem essa marca, seria impossível dizer onde acaba um 

momento e começa outro, ou seja, seria impossível medir e quantificar o tempo. Sem conceber o 

instante como ponto geométrico e, assim, descontinuar o tempo, Aristóteles não poderia tê-lo 

definido como “medida (o número) do movimento segundo o antes e o depois”. Tal definição 

implica a tradução do contínuo temporal em esquema fixo. Implica uma espacialização do tempo 

que o submete à medida e à quantificação e assim permite sua organização segundo princípios 

racionais. A matematização do tempo o reduz a um esquema conceitual estável, excluindo desse 

modo o caráter contínuo da temporalidade. A razão analítica ocidental funda sua tradição nesta 

descontinuidade que faz com que o tempo deixa de ser um fluxo e passe a ser uma régua.  

Nesse processo de transmutação do tempo o contínuo torna-se uma espécie de maldição. Um 

“devir louco”, como dirá Deleuze, citando Platão, que se furta ao domínio da ideia (DELEUZE, 

2000: 1-3). O contínuo é o elemento que, até hoje, a tradição ocidental tenta pensar, sem êxito. 

Bergson o denominou duração (multiplicidade contínua) e Heidegger, em seu ensaio O que 

significa pensar, o chamou “o gravíssimo”: aquilo que ainda não pensamos e que, no entanto nos 

coloca a caminho do pensar. Para Nietzsche, o Ocidente está tomado por um profundo rancor, 

um espírito de vingança contra o tempo e sua natureza passageira. Mas, há pouco mais de um 

século, o contínuo volta e reclama seu lugar no pensamento, na história e, em especial, no que 

diz respeito ao processo de significação. Estudaremos a seguir a reaparição deste contínuo 



temporal, que se furta à representação na dimensão da linguagem, e, seguindo Benveniste, o 

denominaremos “ritmo”. 

Em um belo trabalho de 1951, titulado, A noção de “ritmo” em sua expressão lingüística, 

Émile Benveniste empreende, a partir de um estudo filológico, uma reconceitualização da noção 

de ritmo. Segundo uma definição dominante, a que Benveniste se propõe interrogar, se faz 

derivar a palavra grega ῥυθµός, que designa o fenômeno do ritmo, de ῥεῖν, que tem o sentido de 

“fluir”, e se diz, ainda, que o significado da palavra ritmo foi tomado do movimento regular das 

ondas do mar. Não há dificuldades morfológicas, nos diz Benveniste, em fazer derivar ῥυθµός 

(ritmo) de ῥεῖν (fluir), no entanto, a relação semântica que se estabelece entre esses termos, por 

meio do movimento regular das ondas, não resiste ao menor exame. Em primeiro lugar, porque o 

mar não flui, fluem os rios. Em segundo, porque na literatura antiga até o período clássico, 

jamais se encontra a expressão ῥεῖν (fluir), ou mesmo ῥυθµός (ritmo), sendo usadas a propósito 

do mar. O certo é que, até esse período, mais precisamente até Platão, a palavra ritmo não tinha 

adquirido o sentido atual de movimento regular e cadencioso, sucessão de tempos fortes e 

tempos fracos, que se tornou dominante entre nós. Antes do período clássico este sentido estava 

ausente. Nos poemas homéricos, nos escritores jônicos, na poesia lírica e trágica, na prosa ática e 

sobretudo nos filósofos anteriores ao período clássico, a palavra ritmo era utilizada 

exclusivamente com o sentido de forma: configuração, ordem, posição, caráter, atitude, condição 

momentânea, estado de ânimo, modalidade, marca distintiva, disposição anímica, etc. No 

entanto, adverte Benveniste, para designar a ideia de forma existiam em grego outras expressões, 

como σχηµα, µοрΦή, e εῖδος, das quais a palavra ῥυθµός (ritmo) deveria se distinguir de algum 

modo. Afirma então que outras expressões gregas, como σχηµα (esquema), eram utilizadas para 

dar conta das formas fixas, já realizadas, colocadas de certa forma como um objeto, enquanto o 

vocábulo ῥυθµός (ritmo) designa a forma no instante em que é assumida por aquilo que é 

movediço, fluente. Ritmo designa então a forma daquilo que não tem uma consistência orgânica, 

convindo ao pattern de um elemento fluido, a uma letra arbitrariamente moldada, à disposição 

particular do caráter ou do humor, ou seja: as formas improvisadas, momentâneas, modificáveis, 

fluentes. De fato, Demócrito (que pensava que, ao ser tudo produzido pelos átomos, só o arranjo 

diferente produzia a diferença das formas e dos objetos) fez deste termo um conceito 

fundamental da sua filosofia. Para ele, o “ritmo” significava, literalmente, a “maneira particular 

de fluir”, sendo então o termo mais apropriado para descrever “disposições” ou “configurações” 



sem fixação nem necessidade natural, resultantes de um arranjo sempre sujeito a mudanças, 

aplicando-se assim ao que flui de forma contínua. E assim o foi, até meados do Século V a.C., 

quando esta noção passou a ser submetida à ideia de medida do movimento, descontínuo e 

mensurável, própria de nossos dias (BENVENISTE, 1976: 361-370).  

O paulatino enfraquecimento da tradição ocidental permite hoje restaurar a vigência do 

elemento contínuo. No campo da linguagem tal restauração se manifesta na passagem de uma 

teoria do signo para uma teoria do discurso, ou, em outras palavras, na passagem de uma teoria 

da língua para uma teoria da fala. Nesta última o elemento contínuo, o ritmo, torna-se 

fundamental. Como assinala Henri Meschonnic: 

 

“Benveniste, ao fazer a crítica da teoria que subministra, e 

praticamente constitui a definição corrente, transtornou, não só 

mente a noção de ritmo, mas sua inserção na teoria do signo e, 

simultaneamente, desestabilizou a própria teoria do signo” 

(MESCHONNIC, 2007: 68).   

 

A crítica desenvolvida por Benveniste permite tirar o ritmo da visão tradicional que o 

considera um movimento ordenado, regular e cadencioso, submetido ao império do descontínuo, 

da medida, e assim tornava-o sinônimo de métrica. Esta visão tradicional do ritmo é 

perfeitamente compatível com a teoria do signo. Se a linguagem é um sistema de signos, a 

métrica é um elemento da forma, ou seja, da composição desses signos. Mas na nova noção de 

ritmo proposta por Benveniste, ao considerar o ritmo na perspectiva do contínuo, a métrica e o 

ritmo deixam de ser sinônimos. O ritmo passa a ser considerado então uma forma, mas uma 

forma fluente (contínua), por oposição à forma fixa do esquema, estrutural e sistêmica. Esta nova 

noção abre a porta para uma teoria da linguagem que liga o sentido à frase e não ao signo.  

Na teoria do signo, a língua é primeira e a fala é derivada, a língua enquanto sistema de 

signos é a detentora do sentido, ao passo que a fala, considerada como uma posta em prática 

dessa estrutura, recebe o sentido da primeira. O sentido então está ligado principalmente à 

língua: nos dicionários mora o seu conteúdo, nas gramáticas, sua regra de composição. Mas na 

teoria do discurso o sentido não depende apenas dos signos e das relações entre estes, mas 

também dos elementos extralinguísticos. Podemos dizer, como Benveniste, que o sentido não se 



encontra apenas naquilo que é enunciado, mas também no próprio ato de enunciação. No 

acontecimento performático da fala.  

Na passagem de uma teoria do signo para uma teoria do discurso, o ritmo deixou de ser um 

elemento da forma – entendida como combinatória de signos, assimilada, assim, à métrica – e 

passou a ser entendido como forma do sentido que flui no discurso, do qual os signos são apenas 

um elemento. A fala deixou de ser o emprego dos elementos da língua, e passou a ser entendida 

como atividade criadora dos sujeitos. A enunciação é muito mais do que colocar em jogo um 

sistema de regras.  

Gostaria de destacar especialmente que, ao considerar a enunciação um ato de produção de 

sentido, faz-se dela um acontecimento ethopoietico, ou seja, um ato de criação de linguagem e de 

mundo. Não me refiro aqui, obviamente, a criação de matéria, mas a transformação da matéria 

nua em objetos dotados de sentido; já que não existe para o ser humano qualquer experiência que 

não esteja de algum modo investida de sentido. Dar sentido é fazer do real um mundo. Este 

acontecimento criativo se produz, frequentemente, nos limiares da língua e contra os estilos e as 

gramáticas dominantes numa cultura. A enunciação não é apenas colocar em prática a língua, 

mas constitui também, em muitos casos, uma subversão da língua. Por isso a consideração do 

ritmo como elemento contínuo implica a passagem não apenas de uma “linguística do signo” 

para uma “linguística do discurso”, mas para o que poderia se chamar, como sugere Henri 

Meschonnic, uma “poética do discurso”. Segundo ele, Benveniste permitiu prefigurar tal poética, 

mas não chegou a fazê-la efetivamente, tarefa que o próprio Meschonnic se propôs a 

desenvolver, com a sua “Critique du rythme” (MESCHONNIC, 2009). Porém, desse modo não 

fez senão inscrever-se numa tradição romântica que, desde princípios do século XIX, vem, de 

forma díspar, propondo fazer da poesia o fundamento da linguagem e, portanto, da sociedade; e 

mostrar, ao mesmo tempo, a relação desta com a história.  

Neste mesmo sentido, bem antes que a “Crítica do ritmo” fosse explicitamente formulada por 

Meschonnic, Octavio Paz, em 1955, escreve um importante livro de ensaios acerca da natureza 

do poético e do lugar da poesia, na linguagem e na história, intitulado “El arco y la lira”, onde se 

consagra um capítulo à noção de ritmo:  

 

“O ritmo não é apenas (diz então o ensaísta mexicano) o elemento mais 

antigo e permanente da linguagem, como também não é difícil que seja 



anterior à própria fala. Em certo sentido, pode-se dizer que a linguagem 

nasce do ritmo ou, pelo menos, que todo ritmo implica ou prefigura uma 

linguagem. Assim, todas as expressões verbais são ritmo, sem exclusão 

das formas mais abstratas ou didáticas da prosa. (...) Pela violência da 

razão as palavras se desprendem do ritmo; essa violência racional 

sustenta a prosa, impedindo-a de cair na corrente da fala onde não 

vigoram as leis do discurso e sim as de atrações e repulsões. (...) Deixar o 

pensamento em liberdade, divagar, é regressar ao ritmo; as razões se 

transformam em correspondências, os silogismos em analogias, e a 

marcha intelectual em fluir de imagens. O prosador, porém, busca a 

coerência e a claridade conceitual. Por isso, resiste à corrente rítmica que 

fatalmente tende a se manifestar em imagens e não em conceitos”. (PAZ, 

1982: 82-83; o itálico é nosso).  

 

O ritmo constitui a parte da linguagem que se furta à representação, ou seja, à dimensão do 

conceito e da gramática. Mas, ao mesmo tempo, o ritmo e o depositário último do sentido. O 

significado mora no dicionário, mas o sentido só pode ser encontrado no discurso. A tradição 

ocidental tendo sido constituída em torno do elemento descontínuo tornou-se surda àquilo que 

nela insiste como ritmo. Daí que o ritmo seja o elemento inaudito da linguagem, aquilo que a 

tradição ocidental não pode ouvir, aquilo que nunca ouviu, e para o qual não conta com o 

receptor adequado, pois o conceito e o signo são impotentes para percebê-lo. Por isso o ritmo é 

também inaudito no sentido de ser indescritível, incomparável, novo, estranho, alheio, 

desconcertante, inesperado, surpreendente, inconcebível, pois entre o signo e o ritmo a diferença 

não é de grado, mas de natureza. Na sua emergência o ritmo interpela a teoria do signo e do 

conceito, a ameaça, e por isso também se torna inaudito no sentido escandaloso, excêntrico, 

atroz, espantoso, intolerável, insuportável. O ritmo é inaudito porque abala as estruturas 

gramaticais e o bom senso, atentando contra as normas da língua e do pensamento. O ritmo é o 

que não se submete ao domínio da ideia, ao principio descontínuo de não contradição, segundo o 

qual uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo.  

No que diz respeito à palavra pública, aquela na qual se constitui a relação pedagógica, o 

elemento inaudito, o ritmo, manifesta-se na própria voz. A teoria do signo permite escutar as 



palavras, mas não a voz na qual elas se sustentam.  

 

A voz humana 

 

La voz, no el silencio, 

es la desnudez de las palabras. 

(MUJICA, 2006: 452) 

 

O predomínio do signo fez com que, na tradição ocidental, a oralidade tenha sido entendida 

como o negativo da escrita. De modo tal que “oral” tem significado apenas “o que não é escrito”; 

uma “falta”, característica de povos primitivos e indivíduos analfabetos. Mas, fazendo da voz o 

reverso da escrita, nada se diz a respeito da especificidade do oral. Hoje, graças a uma lingüística 

do discurso e, em particular, as contribuições de estudos, como os de Paul Zumthor, Henri 

Meschonnic ou Giorgio Agamben, entre outros, é possível entender a oralidade fora do dualismo 

etnocêntrico que opõe o oral ao escrito e faz deles os pontos extremos uma escala civilizatória. 

Longe de ser uma falta, a oralidade é a forma por meio da qual o corpo se faz presente na 

linguagem, tanto em sua manifestação escrita quanto vocal. Através da voz, o corpo vive na 

linguagem, insiste nela. A voz é corpo, tremor físico, vibração sensível: pranto, grito, riso, 

soluço. A voz é corpo: por isso treme e se adelgaça, se inflama, se corta, se cansa. A voz 

constitui a parte da linguagem que escapa à representação. A voz tem o poder de tocar, acaricia, 

irrita.   

Mas é de fundamental importância distinguir o corpo da imagem que fazemos dele. O que se 

manifesta na voz é um conjunto de afecções, múltiplas e heterogêneas; ela não é um organismo, 

– um sistema constituído por órgãos e funções – posto ante o nosso olhar como objeto de 

conhecimento. Não é o corpo-sistema da medicina, nem o corpo-máquina da física. O corpo que 

se manifesta na voz não é o corpo que nomeamos, mas justamente o que escapa ao nome. O 

corpo que a voz traz à linguagem é uma superfície sensível, uma pura afecção. Nem objeto 

físico, nem objeto mental. Não possuindo limites nem distinções, o corpo que se manifesta na 

voz é uma multiplicidade contínua. 

Por essa razão, esse corpo que vive na voz é anterior a qualquer consciência individual. Em 

sentido estrito, seria exagerado dizer que esse corpo, que nasceu antes da linguagem, é o “meu 



corpo”. O que se manifesta na voz é afeição pura. Não é “meu corpo”, no sentido de um objeto 

que eu possa pensar e designar, mas justamente, o que escapa ao meu domínio, o que se subtrai 

do conceito.  

Por tratar-se de afeições contínuas, não é possível tampouco estabelecer fronteiras precisas 

entre isto que, ao pensar, chamamos de corpo e as circunstâncias que o afetam. Na voz vive um 

clima, feito das singularidades que se conjugam num momento particular: um tono físico, uma 

temperatura ambiente, uma luminosidade, um aroma; a maneira como as pessoas se afetam umas 

às outras e são afetadas por um determinado entorno. Por isso a voz pertence à relação e não aos 

indivíduos, e ao modo como essa relação se determina num momento e num ambiente 

particulares. Não falamos com a mesma voz a um amigo, à nossa esposa ou ao senhor que nos 

atende na banca de jornal. A nossos amigos, não lhes falamos com a mesma voz de manhã e de 

noite. Não começamos uma relação amorosa com a mesma voz com a qual a terminamos. A voz 

é afeto e circunstância.  

O que se manifesta na voz é, precisamente, uma forma fluente, um ritmo. Durante os minutos 

que alguém canta, explica um assunto ou nos narra uma história, esquecemos de nós mesmos e 

participamos de uma forma-força que inunda todo o ambiente. Por alguns instantes habitamos 

uma forma: um timbre, uma melodia, uma coloração particular.  

Esse ritmo é já o sentido. O sentido de uma frase não está somente no conteúdo semântico 

das palavras, mas se desdobra como uma forma fluente através do ritmo. Por isso ninguém fala 

com palavras isoladas. As palavras que, indolentes, ficam nos dicionários, têm significado, mas 

não sentido. O sentido é em boa parte musical. Só na frase pode se desdobrar uma forma rítmica. 

As crianças e os adultos que se alfabetizam, e que ainda não se habituaram à análise gramatical, 

tendem a juntar as palavras numa corrente contínua. Tem dificuldades em distinguir com clareza 

onde termina uma palavra e começa outra; no entanto, ao falar, fazem as pausas nos lugares 

certos, porque sua percepção da linguagem é musical. As crianças aprendem a rir das piadas, 

mesmo antes de saber por que riem. Primeiro aprendem a “forma piada” e depois os significados 

das palavras que a compõem; o mesmo acontece com as adivinhações, as interrogações e outros 

tipos de formas linguísticas.  

 

A língua 

 



Se a voz é corpo (multiplicidade contínua), a língua é estrutura (multiplicidade discreta ou 

numérica). A língua é sempre um sistema. O sistema da língua: da língua castelhana, portuguesa, 

aimará, guarani. É uma matriz de signos e regras de composição.  

A língua goza de certa independência em relação aos indivíduos, os precede e sobrevive à 

sua desaparição. É difícil dizer que seja uma criação humana, pois resulta impossível encontrar 

um momento na história na qual existissem seres humanos e ainda não houvesse língua. Também 

é relativamente autônoma, na medida em que existe independentemente dos sujeitos individuais 

que se servem dela. 

A língua é abstrata, quer dizer, possui uma existência virtual. Condensa-se em dicionários e 

gramáticas, mas consiste numa trama de relações diferenciais, portanto, não existe à maneira das 

coisas materiais, mas na forma de um sistema de articulações. Os signos da língua jamais se 

apresentam isolados, só é parte da língua o elemento que entra em relação com outros elementos 

segundo um sistema definido. A língua é sempre estrutural. Não é outra coisa que um sistema de 

lugares ou posições fixas que, ocasionalmente, são ocupados por um ou outro indivíduo. Cada 

palavra resume ou sintetiza um fato que vale para vários casos particulares. A palavra “mãe” vale 

para designar e descrever a relação com minha progenitora e também a de qualquer dos leitores 

deste texto. Não é a mesma mãe, mas é a mesma posição na estrutura. O mesmo ocorre com as 

letras do alfabeto: adquirem seu valor graças à posição que ocupam em relação a outras letras. A 

língua é sempre uma combinatória, uma articulação. Essas combinações são sempre 

relativamente fixas e compartidas. 

Em geral, os termos ou elementos da língua se condensam nos dicionários, e as regras de 

composição, nas gramáticas, mas no caso dos povos ágrafos, essa estrutura se condensa num 

sistema léxico compartilhado que se conserva na memória e nas canções, nos rituais e nos 

costumes, e que em muitos casos se inscreve, também, nos corpos. Por isso não existem povos 

sem escrita, esta ideia não passa de uma deformação etnocêntrica. O que existem são povos com 

diferentes modalidades de escrita, em muitos casos sem uma expressão gráfica equivalente à 

ocidental.  

Dado seu caráter estrutural, de certo modo, toda língua pode ser pensada como escritura e 

vice-versa. O que define uma e outra é sua natureza sistêmica. O oposto à voz não é a escrita, 

mas a língua, a estrutura.  

A criação da linguística contemporânea implicou o isolamento deste elemento estrutural (a 



língua) e sua distinção do resto da linguagem tal como se dá na fala concreta de cada indivíduo. 

Segundo Saussure,  

 

“Tal é a primeira bifurcação que se encontra quando se pretende fazer a 

teoria da linguagem. Ha que escolher entre dois caminhos impossíveis de 

serem tomados ao mesmo tempo; devem seguir-se por separado” 

 “Seria quimérico reunir sob um mesmo ponto de vista a língua e a fala. 

O tudo global da linguagem é incognoscível, porque não é homogêneo, 

enquanto que a distinção e a subordinação proposta aclaram tudo” 

(SAUSSURE, 1984: p. 34). 

 

Como diz Saussure, o tudo da linguagem é incognoscível porque não é homogêneo. Por isso 

a linguística se ocupara do elemento estrutural da linguagem. A fala humana é de natureza 

diferente, não é um sistema de signos, como a língua, mas um acontecimento singular, um 

evento que escapa à análise estrutural.  

Numa célebre passagem do Fedro, Platão diz, a respeito da escrita, algo que bem pode ser 

dito a propósito da língua em geral. Nele, Sócrates lembra ter ouvido dizer que, certa vez, o deus 

Theuth, um dos antigos deuses egípcios – que fora o inventor dos números, do cálculo, da 

geometria, da astronomia, do jogo de damas e de dados, e também das letras – apresentou suas 

prodigiosas invenções ao rei Thamus, que então reinava em todo Egito. Quando chegou o 

momento de apresentar a escrita, Theuth disse:  

 

““Este conhecimento, oh rei, fará mais sábios os egípcios e 

aumentará sua memória. Pois foi inventado como um remédio da 

sabedoria e da memória” (PLATÓN: 1970: 275a). 

 

E aquele respondeu  

 

“Oh Theuth, excelso inventor de artes, uns são capazes de dar o ser 

aos inventos da arte, e outros de discernir em que medida são 

vantajosas ou prejudiciais para quem farão uso delas. E agora tu, 



como pai que sois das letras, falastes por carinho a elas o efeito 

contrário ao que produzem. Pois este invento dará origem nas 

almas de quem as aprendam ao esquecimento, por descuido do 

cultivo da memória. Já que os homens, por culpa de sua confiança 

na escrita, serão trazidos à lembrança desde fora, por uns 

caracteres alheios a eles, não desde dentro, por seu próprio esforço. 

Assim, que não é um remédio para a memória, mas para suscitar a 

lembrança, o que é teu invento. Aparência de sabedoria e não 

sabedoria verdadeira procuras a teus discípulos. Pois tendo ouvido 

falar de muitas coisas sem instrução, darão a impressão de 

conhecer muitas coisas, apesar de ser em sua maioria uns perfeitos 

ignorantes; e serão fastidiosos de tratar, ao ter-se convertido, em 

vez de sábios, em homens com a pretensão de sêr-lo”” (PLATÓN: 

1970: 275a). 

 

Theuth, que inventou os números, o cálculo, a geometria, a astronomia, o jogo de damas e de 

dados, e as letras, quer dizer, inventor de estruturas, promovera com sua invenção o 

esquecimento. É que, como foi dito, a brecha que separa a voz das estruturas está feita de tempo. 

Daí que a confiança nas letras faça-nos esquecer a voz, faça-nos surdos a ela, porque o tempo, 

como a voz, se escuta. As letras aparecem nos fragmentos citados como algo exterior a quem faz 

uso delas. Alheia e exterior, o efeito da escrita não pode ser outro que um falar enfadonho, não o 

falar de um sábio, mas o de quem pretende sê-lo. Um falar de homens que não escutam sua 

própria voz. Que usam palavras alheias para as quais não tem voz. Um falar afônico, insensível, 

de homens que mentem com a voz, não com as palavras.  

 

 “Assim, pois (continua Sócrates), tanto o que deixa escrito um 

manual, quanto aquele que o recebe, na ideia de que das letras 

derivará algo certo e permanente, estará provavelmente cheio de 

grande ingenuidade…” (PLATÓN: 1970: 275d). 

 

A confiança nas letras é sempre ingênua, pois o que nelas permanece é unicamente sua 



materialidade muda. O que assinala o rei é a insuficiência da língua em relação ao sentido, a 

impossibilidade de falar a partir dela, mas também o perigo de confiar nela, a ingenuidade de 

crer que ela nos entregará a verdade, o valor e o sentido do que dizemos.  

 

“Pois isso é, Fedro, o que tem de terrível a escritura e que é com 

verdade igual ao que existe na pintura. Em efeito, os produtos 

desta se erguem como se estivessem vivos, mas se lhes pergunta-se 

algo, calam-se com grande solenidade. O mesmo lhes acontece 

com as palavras escritas. Acreditar-se-ia que falam como se 

pensassem, mas se lhes pergunta-se com o afã de informar-se sobre 

algo do dito, expressam tão só uma coisa, que sempre é a mesma.” 

(PLATÓN: 1970: 275e). 

 

Acreditar-se-ia que as letras falam como se pensassem, mas não pensam, porque o pensar não 

está nas letras, ou na voz, mas na fala. Só que as letras não falam. Uma pluralidade potencial de 

significados palpita nos dicionários, mas só poderão sair de sua virtualidade se uma voz, um 

afeto e uma circunstância lhes insuflam a vida. Se alguém fala. Se aquele que fala escuta, se 

atende à fragilidade da voz que pronuncia essas palavras. Se atende ao que na linguagem se 

subtrai da palavra.   

A hermenêutica tem tentado combater a natureza caprichosa das palavras orientando-as para 

o eterno e necessário, para uma ordem perfeita, para a estrutura, para a escritura. Por isso tem 

encontrado sua expressão mais acabada na ideia das sagradas escrituras, transformada 

posteriormente no livro da natureza. Mas em seu caminho tem esquecido as palavras do Rei 

Thamus. Tem identificado a verdade com o significado, sem perceber que a verdade é, antes de 

tudo, sentido, e o sentido, um acontecimento, uma faísca produzida no encontro de dois 

elementos heterogêneos, a voz e a língua.  

Por isso, a verdade constitui uma experiência e não uma coisa a ser possuída. A hermenêutica 

consistiu na construção de um caminho ou uma escada, uma ascese evolutiva que leva do corpo 

para a alma ou do significante para o significado, mas entre uma e outra dimensão não existe 

passagem gradual. A diferença entre o corpo e a língua é de natureza e não de grau. Portanto, 

jamais poderão ser unidas por um caminho que leve de uma para outra. Entre elas media um 



espaço vazio e quem pretenda realizar a experiência da linguagem deverá fazer a experiência 

desse vazio. Nesse abismo nos vemos lançados cada vez que tomamos a palavra para dizer 

verdadeiramente algo.  

Segundo uma imagem recorrente na poética a voz seria o corcel a sobre do qual cavalgam as 

palavras. Mas a fala não pertence ao cavalo nem ao cavaleiro, ela não pertence nem ao corpo 

nem a língua. A fala, em seu ser mais íntimo e o momento em que cada ser humano se produz a 

si próprio inscrevendo seu corpo na cultura.  

 

Sustentar uma palavra 

 

A fala humana não constitui uma manifestação da voz nem uma aplicação da língua. A fala 

humana se produz, como um acontecimento, no abismo que se abre entre dois elementos 

heterogêneos: a voz (corpo, afeto, circunstância, ritmo, forma fluente, elemento contínuo) e a 

língua (estrutura gramatical, sistema de distinções, elemento descontínuo). Entre a voz e a 

língua, o sensível e o inteligível, o particular e o geral, o contingente e o permanente, balança, 

frágil e efêmera, a fala humana. Nela se encontram, fugazmente, uma voz “in-humana” (íntima, 

mas inatingível) e uma língua “sobre-humana” (autônoma e indiferente). Titubeante, o humano 

abre caminho entre ambas, como a possibilidade de habitar o instante sutil - ínfimo e infinito- 

que as separa e vincula.  

Na fala humana há sempre uma voz inacessível - isso que há em mim, mas não me pertence. 

Na voz vivem afetos remotos, inefáveis, afetos que já perderam a memória. Dores inomináveis 

que não lembram por que são dores.  

Na fala humana há também uma língua, que vive por si mesma, que não nos pertence, nem 

nos necessita - a palavra amor dorme indiferente no dicionário e diz qualquer amor, não o meu. 

Por isso não se escreve uma carta de amor com palavras, mas entre as palavras. Nunca um 

dicionário ou uma gramática serão suficientes para escrever o que está sendo dito na voz. Entre a 

impossibilidade de nomear o corpo que vive na voz e a impossibilidade de animar as palavras 

inertes dos dicionários, se abre passo, trêmula, a possibilidade de dizer algo próprio. Sem escutar 

esse tremor ninguém pode dizer ou escrever nada verdadeiro. A coerência consiste no esforço, 

infinito, de juntar a voz e as palavras.  

 



A pedagógica, como parte integrante da tradição ocidental tem privilegiado o elemento 

descontinuo e tem assimilado o sentido ao significado fazendo-o depender do elemento 

gramatical. Em outras palavras a pedagogia permaneceu presa de uma “linguística do signo” que 

atrela o sentido à gramática. Daí que se tenha chegado a pensar que educar equivale a ensinar 

uma língua, um alfabeto cultural. Mas, já nos anos 70, os estudos de Paulo Freire mostraram que 

o ato educativo não tem tanto a ver com saber palavras, quanto com a possibilidade de dizer uma 

palavra própria. Não é o conhecimento de um código que torna uma pessoa culta. Não são os 

“enunciados” que tornam alguém parte de uma cultura, mas a possibilidade de sustentar uma 

“enunciação”. E onde é que uma enunciação se sustenta? Sustenta-se numa vida concreta, num 

corpo, numa voz. O problema não é conhecer as palavras, mas ter uma voz onde sustentar-lhas. 

A coerência e também musical. Existem muitas palavras, muitas palavras belas e bem 

articuladas, com as quais nos sentimos intelectualmente inclinados a concordar, mas nem todas 

sustentam-se em nossa voz, em nosso corpo, em nossa vida. Como lhe sucedera aos homes dos 

quais fala o rei Thamus, também nós, podemos mentir com a voz.  

Educar não tem a ver apenas com mostrar ou ensinar enunciados, mas com fazer a 

experiência, a experiência política e poética da enunciação: alguém chama sobre si a atenção dos 

presentes, recebe então os olhares e se dispõe a falar. Procura sua voz. Nessa voz treme seu 

corpo todo, sua vida toda. Dirige-se aos outros para dizer o que não sabe dizer, aquilo que, 

estando nele, não lhe pertence, aquilo que precisa sempre ser buscado. Procura uma voz própria, 

uma voz comum, procura o inaudito para tentar torná-lo audível. Ai, com a palavra na ponta da 

língua e o ânimo suspenso é, mais do que nunca, um ser político e poético: um ser humano.  
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