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RESUMO  
O artigo aborda o vídeo seminal Passagens 1 (1974) da artista Anna Bella Geiger, a partir 
da relação entre suas construções rítmicas e os compassos presentes na conjunção 
político-social brasileira na época de sua realização. 
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“Moda das tartarugas em 1839. Ritmo do flanar nas passagens 1 

Walter Benjamin 

 

Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada 
peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al 

mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última 
vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba 

abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños; 2 

Julio Cortázar 

A câmera enquadra seus pés: há uma escada à sua frente e a mulher, lentamente, 

dá o primeiro passo. Na cópia do vídeo Passagens 1 (1974) 3 disponível online, o 

som do salto no mármore nos chega antes. A câmera segue de perto a artista Anna 

Bella Geiger subindo os três lances de escada do prédio em vias de demolição, no 

bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O som compassado nos leva pelas 

escadas que, em planta baixa nos forneceria a projeção de uma espiral em 

movimento anti-horário. Ainda que o ritmo diminua com o cansaço, o vagar de seus 

passos não parece demonstrar que está temerosa: ela está calma e confiante, 

precisa subir, tem que subir.  

Em uma esquina da escada, o corte a leva para outra escada, agora externa, uma 

das tantas que ligam os diferentes planos da cidade do Rio 4. Desta vez, o trajeto da 

artista forma uma linha reta vertical que percorre do limite inferior ao superior do 

quadro. A escada é antiga, está gasta, é um dos caminhos para o bairro de Santa 

Tereza onde há um museu chamado Chácara do Céu. A subida oscilante da artista 

(“deixei a própria escada conduzir a passagem” 5 ) a leva ao âmbito de duas 

referências religiosas: uma santa e ao céu artístico e metafórico que nunca se 

oferecerá a nós. Contudo, não há ascensão espiritual e, portanto, não há redenção: 

corpos cansados e algo instáveis, somente. Diferentemente do primeiro plano, em 

que acompanhamos de perto os pés da artista, a câmera, igualmente trôpega e 

operada por Jom Tob Azulay, está mais distanciada e, na maior parte do tempo, 

oferece uma visão maior, ainda que parcial, do corpo de Anna Bella.  

Ao final da escada, mais um corte e uma terceira escada surge. Ela é larga, 

pertence ao Instituto Benjamin Constant, centro de referência em deficiência visual. 

Uma escada “além de tudo improvável” 6  no bairro da Urca. O plano fechado, 

contudo, dificulta sua localização. Desta vez, a artista cruza a escada na diagonal, 
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igualmente vagarosa e decidida rumo ao topo. Há dois planos dessa mesma escada: 

no primeiro, a câmera está posicionada atrás da artista, como se fosse o ponto de 

partida do percurso de Anna Bella; no segundo, Azulay se posiciona ao centro, em 

frente à escada. No anterior temos, pela primeira vez, a visão integral tanto da 

escada quanto do corpo da artista que sobe “de modo egípcio”. No segundo plano, a 

câmera está mais fechada nos degraus e exclui os corrimãos. Ela está fixa, observa 

Anna Bella e não mais persegue a personagem como nas tomadas anteriores. 

Vemos a artista cruzar o quadro do canto inferior esquerdo ao canto superior direito 

e vice-versa, formando um “X” imaginário “que anula tudo”, enfatiza as bordas 

arredondadas do tubo catódico e sinaliza “de olhos abertos” para o centro do quadro 

7.  

A performance de Anna Bella Geiger nas três escadas de Passagens 1 nos oferece 

abordagens rítmicas para diferentes situações. Este artigo é um primeiro estudo a 

cerca da relação entre os ritmos estabelecidos pela artista e aqueles presentes na 

situação política, social, cultural brasileira nos anos 1970 8.  3:45 

 

Anna Bella Geiger 
Passagens 1, 1974 

Vídeo analógico P&B, som, 9” 
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Do grego rhythmós, a palavra ritmo designa o que se move, aquilo que flui. No 

entanto, para perceber o ritmo, é necessário um intervalo: a cadência supõe uma 

fenda, uma descontinuidade no fluxo. O ritmo é a periodicidade percebida, algo que 

se destaca, no transcorrer do tempo, para os sentidos humanos. Mas também é “a 

respiração, o nosso coração, nossos pensamentos e tristezas, todos dançando no 

ritmo desvanecido, mas persistente, que acreditamos não ouvir. " 9  

Na primeira escada de Passagens 1, a repetição do enquadramento e dos ângulos 

da câmera sugere um loop, formato comum em trabalho de vídeos concebidos para 

o espaço expositivo. No entanto, Anna Bella sobe, ainda que no limite do cansaço, 

os três lances: 

Quis que o som e o ritmo dessas passadas primeiramente subindo 
as escadas de um prédio de três andares, soassem tanto como um 
diferencial entre as três subidas (em tempo real, não é num loop) 
como o ritmo das batidas do coração e, aos poucos, naquelas 
passadas acentuadas pelo taco dos sapatos, ia apresentando um 
cansaço progressivo. 10  
 

Sabe-se que o primeiro som que ouvimos é o coração de nossas mães. Somos, 

portanto, formados na cadência das emoções daquelas que nos geram. Dado que 

relacionado ao coração materno, algumas civilizações costumam associar os 

tambores aos batimentos cardíacos e, não à toa, o vocábulo é comumente atribuído 

ao gênero feminino. O coração nos marca o ritmo da vida, e Anna Bella sobe na 

afirmação desse compasso. A vida, por sua vez, nos induz outros tantos batimentos: 

acelerados, apertados, saltados, arrítmicos. De fato, o ritmo das passadas está 

associado a outros fatores, como veremos. De modo geral, as principais cadências 

que conhecemos se originam no corpo, seus movimentos são importantes fontes 

rítmicas para a música. Há, igualmente, músicas inspiradas nos passos: as que 

reivindicam o coletivo (marcha militar) e as que se remetem à pontuações 

biográficas (marcha nupcial e marcha fúnebre).  

Roland Barthes observa: o homem é o único animal capaz de produzir 

intencionalmente um ritmo 11. A cadência de nossos gestos é, portanto, um dado 

cultural. Quanto a isso, é comum a afirmação de que o Brasil é fundamentalmente 

musical. Das inúmeras manifestações musicais encontradas no país, o samba é a 

que mais frequentemente é identificada à uma nebulosa “brasilidade”. Ora, o samba 
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é uma expressão musical marcada pelo compasso binário. Grande parte das 

composições populares, como a marcha, a rumba, o mambo, o fado, o frevo, o baião 

e a bossa nova utilizam a construção binária em suas variações simples e 

compostas. No samba, o compasso binário significa que há um tempo forte, dado 

pelo surdo de marcação – um tambor grave – e um tempo fraco, emitido pelo surdo 

de segunda, um pouco menos grave. O compasso imediatamente associado às 

passadas da artista é, portanto, o compasso binário. Não imagino ninguém em 

situação corriqueira subindo escadas no compasso ternário ou quaternário, ou ainda 

que russos usem a balalaica para subir degraus, salvo se as escadas utilizadas 

oferecessem degraus irregulares. O fato de o compasso binário se produzir no uso 

regular de escadas nos leva a outra manifestação rítmica: a produzida pela 

arquitetura.  

Foi por meio da geometria que se estabeleceu a arquitetura grega, a arquitetura 

gótica e a arte do renascimento. O arquiteto romano Marcus Vitruvio Pollio (século 1 

a.C.), autor da série de manuscritos “De Architectura”, nota que as noções de 

harmonia e sinfonia na arte e na arquitetura, devem-se à matematização da música. 

Isso decorre sobretudo dos estudos geométricos e aritméticos dos intervalos e 

acordes musicais por Platão e Architas de Tarento, e da concepção do Cosmos 

presente na “música das esferas” de Pitágoras. Em “Timeu”, Platão aborda as 

correspondências morfológicas e rítmicas entre o corpo humano e o Universo. Os 

egípcios já haviam feito a correspondência harmônica entre o Universo e o templo; 

por sua vez, e os gregos fizeram a analogia entre o templo e o corpo humano. O 

corpo, entendido como um microcosmo, passou a ser representado pelo 

pentagrama, cujas relações entre as partes geométricas – e, portanto, humanas – 

são derivadas do “número áureo, representado pela letra grega Phi. Seu 

desdobramento exponencial no espaço fornece a experiencia rítmica e harmônica 

entre corpos e arquitetura. Mas o ritmo percebido no templo, como aquele que se 

estabelece em nossos deslocamentos em espaços arquitetônicos e vias urbanas, 

não é estritamente visual. Os corpos sofrem contínuos e variados estímulos 

provenientes de pilastras, passagens, níveis, inclinações, desníveis, esquinas, 

semáforos e… degraus, que pontuam e determinam os ritmos da vida urbana. 

Walter Benjamin, observador atento das mudanças ocorridas no cotidiano do século 
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19 a partir das transformações impostas pelas forças produtivas, nota, a partir da 

análise do conto de Edgar Allan Poe “O homem da multidão”, que 

[em] suas relações com a máquina, os operários aprendem a 
coordenar "seus próprios movimentos com aqueles uniformemente 
constantes de uma autômata". Estas palavras lançam uma luz 
particular sobre a uniformidade, de caráter absurdo, que Poe atribui à 
multidão: uniformidade de vestir e de comportamento, e não menor 
uniformidade de expressão. 12 

Em outra passagem, Benjamin faz uma análise do impacto das mudanças operadas 

nos corpos daqueles que vivem nas metrópoles 13:  

Com a invenção do fósforo, em fins do século, começa uma série de 
inovações técnicas, que têm em comum o fato de substituir uma 
série complexa de operações por um gesto brusco. Esta evolução se 
produz em muitos campos; e torna-se evidente, por exemplo, no 
telefone, onde em lugar do movimento contínuo que era necessário 
para fazer rodar uma manivela nos aparelhos primitivos, aparece o 
ato de levantar o receptor. Entre os inúmeros atos de intercalar, 
arremessar, oprimir, etc, o "disparo" do fotógrafo teve conseqüências 
particularmente graves. Bastava pressionar com um dedo, para fixar 
um acontecimento durante um período de tempo ilimitado. Esta 
máquina proporcionava, instantaneamente, por assim dizer, um 
choque póstumo. Juntamente com experiências táteis desta natureza, 
surgiam experiências óticas, como a produzida por anúncios em 
jornais e também pelo trânsito das grandes cidades. Mover-se 
através do trânsito, comporta para o indivíduo uma série de choques 
e colisões. Em pontos perigosos de cruzamento, fazem-no 
estremecer, em rápidas sucessões, nervosismos iguais às batidas de 
uma bateria. Baudelaire fala do homem que mergulha na multidão 
como num reservatório de energia elétrica. Define-o, logo em 
seguida, descrevendo assim a experiência do choque como "um 
caleidoscópio dotado de consciência". Se os transeuntes de Poe 
lançam ainda olhares sem motivo em todas as direções, os de hoje 
devem fazê-lo, forçosamente, para atender aos sinais de trânsito. A 
técnica subordinava assim o sistema sensorial do homem a um 
complexo training. Chegou o dia em que o filme correspondeu a uma 
nova e urgente necessidade de estímulos. No filme a percepção por 
choques confirma-se como princípio formal. O que determina o ritmo 
da produção em cadeia condiciona, no filme, o ritmo da recepção. 14 

Em outro texto, o autor observa que as passagens de Paris eram ambientes que, 

mesmo construídos por técnicas desenvolvidas pós revolução industrial, 

resguardavam alguma privacidade. Por isso eram locais que detinham a preferência 

dos cidadãos em relação à convivência com o resto da população em espaço 

público. Passagens são espaços “entre”, vias de transição entre duas situações: na 

Paris do século 19, as ruas se apresentam, “mais do que em qualquer outro lugar 

(…), como o intérieur mobiliado e habitado pelas massas. 15 ” Ali era um lugar 
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também de diferenciação entre o transeunte e o flanêur, aquele que não se sujeitava 

ao ritmo das cidades modernas e encontrava, nas passagens, a continuação da 

cadência privada: 

Já estavam na moda as passagens, onde o flâneur se refugiava da 
visão dos veículos, que não toleravam a concorrência do pedestre. 
Havia o transeunte que se infiltrava entre a multidão, mas havia 
também o flâneur que necessitava de espaço e não queria renunciar 
à sua vida privada. 16 

Por definição, escadas são espaços “entre” dois níveis. Nas passagens de Anna 

Bella também ocorrem transportes: do privado (o prédio residencial) ao público (o 

prédio do Instituto Benjamin Constant) passando pela escada igualmente externa, 

mas internalizada pela memória afetiva da artista. Cada escada tem suas 

características físicas: a espiral regular de três lances – em vias de 

desaparecimento; a irregular e instável em linha reta; a sólida e larga que encerra 

uma negação. Ainda que ofereçam o mesmo compasso, cada escada se insere 

simbolicamente em diferentes registros rítmicos. Dispostas uma depois da outra, as 

três sequências, cujas partes se encostam na linha do tempo, nos oferecem um 

tríptico cuja montagem sugere alguma continuidade entre elas. Escadas em série 

para ascender incessantemente a “lugar nenhum”. Ainda que no vídeo a ação 

finalize num sinal de recusa (o “x”), há, na performance da artista uma ação 

afirmativa: apesar do cansaço, adversidades ou o que quer que seja, Anna Bella 

sobe.  

O filósofo e historiador francês Pascal Michon (2005), compreende que há três 

dimensões do ritmo: enquanto formas sociais, corporais e referentes à linguagem. O 

próprio fato de que as relações entre essas esferas são recombinadas 

incessantemente através da história, já aponta para sua dimensão política, 

“entendida como um movimento de formas de individuação, ou ainda como 

organização temporal complexa dos processos pelos quais são produzidos 

indivíduos psíquicos e coletivos” que visam “desenvolver um ponto de vista analítico 

e normativo suscetível de nos ajudar a compreender e a agir no mundo e no império 

de fluidos que acabam por se formar”. 17  

No dia a dia, a vida é uma imersão em diferentes ritmos, naturais ou não: dias, 

estações, antibióticos de oito em oito, ave-marias às 18h. Pontuações biológicas: 



 

CUNHA, Analu. Passo a passo: relações rítmicas em passagens 1 (1974), de Anna Bella Geiger, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3568-3578. 

3575 

nascimento, menstruação, sisos, doenças, ejaculações, gravidez, calvície, 

menopausa, cabelos brancos, morte. Tempos fortes sociais: batismos, escola, bar-

mitzvahs, casamentos, formatura, separações, funerais. Marcações: aprender a ler, 

andar de bicicleta, o primeiro salário, o primeiro de todos os beijos, o sexo, o último 

gole, o erro, o não, o fim, os começos. Além do código binário, nosso compasso 

indispensável. A extensão do ritmo na vida humana é abordada na antropologia já 

na primeira metade do século 20, particularmente com os pesquisadores Bronisław 

Malinowski, E.E. Evans-Pritchard, André Leroi-Gourhan e Marcel Mauss. Este último 

declarou: “Socialmente e individualmente, o homem é um animal rítmico.” 18  Já 

Barthes, no original francês de “Como viver junto”, ressalta: “Existe uma relação 

consubstancial entre o poder e ritmo. O que o poder impõe acima de tudo, é um 

ritmo (de todas as coisas: da vida, do tempo, do pensamento, do discurso).” 19 O 

ritmo, que nos corpos parte de um dado físico caracteristicamente individual – a 

frequência cardíaca – é também aquilo que nos conecta com os demais seres 

possuidores desta cadência interna. E isso não significa estarmos juntos submetidos 

aos mesmos tempos fortes e fracos. Para Roland Barthes, ritmo faz parte dos 

“interstícios, [da] fugitividade do código, do modo como o sujeito se insere no código 

social (ou natural).” 20 Em “Como viver junto”, Barthes reivindica a substituição da 

palavra ritmo por idiorritmo, “quase um pleonasmo”: “porque o ritmo tomou um 

sentido repressivo”, tornou-se necessário acrescentar o prefixo ídios. 21  Estar ou 

não no ritmo do coletivo é, fundamentalmente, uma escolha. Entrar no ritmo há de 

ser um movimento do micro para o macro, nunca o inverso. A fantasia de uma vida 

em comum passa pelas questões contemporâneas, mas não “por problemas gerais, 

culturais, sociológicos (…), mas [por] problemas idioletais: o que vejo à minha volta, 

em meus amigos, o que se postula em mim.” 22 

Temos que atentar para o fato de que o ritmo estabelece um modo de estar no 

mundo coletivamente. É inegável que os passos regulares de Anna Bella obedecem 

ao compasso binário imposto pelos diferentes degraus. Para se chegar a algum 

lugar, há que se obedecer ao compasso da escada. Mas diversos fatores externos 

às particularidades de cada escada entram na equação: as condições físicas de 

quem sobe, o objetivo, alguma fé. Não em algo transcendente, mas em uma 

situação diversa daquela encontrada no andar anterior. Em uma mudança. Nas 

imagens a artista não chega a demorar-se em nenhum piso ou degrau, está sempre 
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em movimento, mas entre parênteses: em trânsito, mas em suspenso. Ela não para, 

mas também não cumpre o objetivo da passagem: transportá-la para outro lugar.  

Sua ação é, ao mesmo tempo, uma afirmação da transitoriedade do processo e a 

negação de um ritmo pré-existente. Contudo, o que está sendo negado aqui não é a 

imposição rítmica das escadas, mas antes o que precisamente representa cada 

degrau pisado durante os anos em que vivíamos um regime de exceção. O que 

significa conjugar o verbo subir durante os tempos da governo autoritário? E o que 

significa subir como resistência à ela? Segundo a artista, “tratava-se de expressar uma 

situação-limite”. Limite do cansaço, limites dos direitos. Até onde o corpo aguenta? 

Nos tempos em que o dia a dia do brasileiro médio era compassado pela marcha 

militar, o movimento de subir escadas – cuja coreografia muito se assemelha a dos 

desfiles militares –, ganhava macabra cadência. O regime impunha restrições 

variadas ao ritmo da vida: em que áreas poderia ainda atuar o artista? Questionada 

sobre as implicações políticas de Passagens 1, Anna Bella declara que o trabalho é 

“Metafórico sim, nunca panfletário. Além disso, escolhi aquela primeira subida pois 

as escadarias se configuram em um movimento espiralado, simbólico.” Espiral, 

“quase-loop”, termos que implicam em movimentos concêntricos: como postular a 

saída do confinamento, de passagens que não levam a nada? Como passar para 

outro nível de relações entre artistas, cidadãos e poder público? Havia que se sair 

da gaiola behaviorista a que estávamos submetidos: passo a passo, degrau a 

degrau, resistir, ainda que na passada curta, ainda que cerceados, infinitamente.   

 

 

Notas 

                                                        
1
 BENJAMIN, Walter. Passagens, p. 911. 

2
 CORTÁZAR, Julio. Instrucciones para subir una escalera al revés. Áudio gravado e transcrito disponível em: 

http://blog.about-haus.com/instrucciones-para-subir-una-escalera/ . Visualizado em 9 de junho de 2017.  
Tradução livre: “O primeiro sentimento de desconforto e até mesmo de vertigem, será descoberto a cada degrau 
[como] um novo âmbito que, embora faça parte do âmbito do degrau anterior, ao mesmo tempo o corrige, o 
critica e o amplia. Considere que, pouco antes, a última vez que eu tinha subido de forma habitual por essa 
escada, o mundo anterior havia sido abolido por ela e sua hipnótica sucessão de degraus;” 
3
 Disponível em https://vimeo.com/album/4593916/video/114812789 . Visualizado em 2 maio de 2017. 

4
 A escadaria se localiza na rua Santo Amaro no bairro do Catete, ao lado da casa em que Anna Bella morou 

quando criança. Segundo ela, na escada havia a presença dos cachorros barulhentos e algo ameaçadores da 
vizinhança, cujos latidos são audíveis no vídeo. 
5
 Em entrevista à autora em 6 e 9 de junho de 2017. Os demais trechos entre aspas presents no corpo do texto 

se referem às falas da artista nas entrevistas citadas. 
6
 A artista na entrevista citada se pergunta: “Como é subir uma escada para cegos?” 

7
 A artista marcou “o centro da escadaria com uma pedrinha” e primeira versão de Passagens 1 finalizava com 

duas faixas pretas cruzadas nessa marcação. Em entrevista à autora, Anna Bella esclarece seu interesse pelo 
conceito de centro: “Todo o meu trabalho anterior desde 1972, era sobre o significado do Centro, da axis 
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primordial. Veja Circumambulatio, um Ambiente Parcial, MAM RJ, 1972. Em torno deste significado simbólico 
produzi em 1972/3 uma série de fotogravuras em metal, baseadas nas imagens autênticas da superfície lunar, e 
de suas crateras, obtidas da NASA.” O centro também está presente no vídeo Centerterminal, 1974, disponível 

em https://vimeo.com/album/4593916/video/114810757 . Visualizado em 10 de junho de 2017. 
8
 O texto foi desenvolvido a partir da pesquisa de pós-doutorado em Artes Visuais Ritmo na videoarte brasileira 

publicada em Compasso binário (não). Outros começos: pós Cadernos 01. Publicação dos bolsistas de pós-
doutorado PNPD/Capes do PPGAV/EBA/UFRJ, Rio de Janeiro: Editora Circuito, 2016, p. 9 a 30.  
9 Traduzido livremente de “(…) notre respiration, nos pulsations, nos pensées et nos tristesses, tout danse sur le 
rythme effacé, mais persistant, que nous croyions ne pas entendre.” SERVIEN, P., Conception Psycho-Physique 
de la Gamme (Extrait du Bulletin de l’Institut Géneral Psychologique, Paris) apud GHYKA, Matila, p. 83.  
10

 A artista em entrevista por email 9 de junho 2017. 
11 BARTHES, Roland. A escuta in O óbvio e o obtuso, pp. 219-220. 
12

 BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos, p. 53. 
13

 Já no século 21 nos são induzidos outros estímulos rítmicos. Recentemente, Jonathan Crary publicou estudo 
em que analisa como o metabolismo do corpo humano vem sendo alterado por drogas sintéticas em prol de um 
consumo non-stop. Ele argumenta que o sono, período de inatividade do corpo humano, é o maior empecilho 
para a produtividade e o consumo nas sociedades neoliberais. Induzindo a vigília por mais de uma semana, as 
drogas acabam por inibir o intervalo, aquela necessária descontinuidade que marca o compasso dos dias. O que 
decorre daí é a total disritmia com as marcações naturais. Por mais que os ritmos tenham sido socialmente 
construídos, eles o foram, em sua maioria, tendo como modelo a natureza. O que observamos aqui é a 
substituição do ritmo natural pelo das drogas neuroquímicas. Ou seja, o ritmo imposto pelas demandas do 
capitalismo tardio. Desenvolvido em CRARY, Jonathan. 24 / 7 – Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: 
CosacNaify, 2014. 
14

 BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos p.52. 
15

 BENJAMIN, Walter. Passagens, p.468 [M 3a, 4]) 
16

 BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos, p. 50. 
17 

Traduzido livremente de “compris comme forme du movement de l’individuation ou encore comme organisation 
temporelle complexe des processos par lesquels sont produit les individus psychiques et collectifs et “à 
developper un

, 
point de vue analytique et normatif susceptible de mous aider à comprendre et à agir dans le 

monde et l’empire fluides qui viennent de se former.” MICHON, Pascal. Rhythme, pouvoir, mondialisation. Paris: 
PUF, 2005, p. 17. 

 

18 
Traduzido livremente de “Socialement et individuellement, l’homme est un animal rythmique.” MAUSS Marcel. 

Manuel d’ethnographie, Paris: Payot, 1967 [1937], p. 85 apud FIXOT, Anne-Marie. Le don est un rythme... À la 
rencontre de Marcel Mauss et d'Henri Lefebvre, Revue du MAUSS 2010/2 (n° 36), p. 271-279.  
19 

Traduzido livremente de “Il existe un lien consubstantiel entre pouvoir et rythme. Ce que le pouvoir impose 
avant tout, c'est un rythme (de toutes choses : de vie, de temps, de pensée, de discours).” Apud MICHON, 
Pascal. Notes pour une rythmologie politique, p. 5. Esse trecho não foi encontrado na versão em português 
presente na bibliografia. 
20

 BARTHES, Roland. Como viver junto – simulações romanescas de alguns espaços cotidianos, p.16. 
21 

Do grego idios, próprio, particular. 
22

 Op. cit., p. 20. 
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