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UMA MÔNADA DESMEDIDA?

Estamos em 21 de fevereiro de 1930. Chapéu na cabeça, ócu
los finos sobre o nariz, como faz todos os dias, Fernando 
Pessoa, o homem de múltiplos heterônimos, passeia pelas 
ruas de Lisboa. Como todos os dias, é tomado pelo cansaço e 
pela lassidão. Ele se sente isolado do mundo exterior e cons
tata o vazio da própria existência. De um ponto de vista geral, 
estima que há um “erro metafísico” em sua pessoa,1 Diríamos 
que se via como uma mônada desmedida. Sabe-se que, no 
sistema leibniziano, as mônadas não têm porta nem janela; 
se não há qualquer abertura para o mundo exterior, é porque 
esse mundo está incluído nelas sob a forma de percepções 
variadas e ordenadas. Assim, o problema de Pessoa é que ele 
tem percepções, mas não consegue experimentar a realidade 
do mundo exterior mais do que a realidade da própria exis
tência. Não é mais a realidade que é exterior, mas ele é que 
é exterior a qualquer realidade. É como uma mônada, mas 
uma mônada sem mundo, fechada atrás de portas e janelas. 
'Entre mim e a vida há um vidro tênue. Por mais nitidamente 
que eu veja e compreenda a vida, eu náo lhe posso tocar”1 
Podemos dizer que, embora esteja privado da possibilidade 
de existir, tem que suportar o peso da existência. Se existe aí

1 F. Pessoa,Livro do desassossego, Cia. das Letras, 1999, p. 128:“Viver parece-me 
um erro metafísico da matéria”.
2 Ibid,,p. lio.
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um “erro metafísico", é porque o mundo criado por Deus nà
deu lugar a essa mônada flutuante, sonhadora, inativa sem 
conexão com o mundo real, ’

Mas em vez de continuar sua caminhada, eis que para no 
meio de uma ponte. r  0

De repente, como se um destino médico me houvesse 
operado de uma cegueira antiga com grandes resul
tados súbitos, ergo a cabeça, da minha vida anônima

dmcu r  daT°  de como exist0- W-É tâo’d.f cd descrever o que se sente quando se sente que 
realmente se existe, e que a alma é uma entidade real 
que nao se, quais sâo as palavras humanas com que’ 
possa defini-lo. F„i outro duram, muito J po

-  desde a nascença e a consciência e acordo «ora 
no meio da ponte, debruçado sobre o rio, e sabendo 
que existo mais firmemente do que fm até aqui. Mas 
a cidade é-me incógnita, as ruas novas, e o mal sem 
cura. Espero, pois, debruçado sobre a ponte, que me 
passe a verdade, e eu me restabeleça nulo e fictício 
inteligente e natural. Foi um momento, e já passou.' ’

O que aconteceu? De repente, a mônada Pessoa foi sub
mersa pelo sentimento de existir realmente, como se tivesse 
sido outra vez incluída no mundo, embarcada nele. “Saber 
de si, de repente, como neste momento lustrai, è ter subi
tamente a noção da mônada íntima, da palavra mágica da 
alma. Rapidamente, entretanto, ele retorna às antigas certe
zas. Sabe que não existe, que nunca existiu e que nunca mais 
existirá com tanta firmeza quanto naquele exato momento.

3 IbicL.p, 73-74.
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Novamente, a existência lhe parece insignificante, irreal. O 
pensamento nào garante ao pensador a sua existência, como 
para Descartes, em vez disso confirma que ele não existe, que 
não pode existir. “Estranho quanto fui e que vejo que afinal 
não sou.”4 Aqui, vemos com clareza aquilo que se pode obje
tar aos que afirmam não existir: que eles existem de qualquer 
maneira porque estão ali fazendo a pergunta, que se confun
dem com falsos problemas. Buscam uma entrada na existên
cia, quando já estão totalmente neía. É o aparente absurdo do 
problema: como duvidar da realidade da existência quando 
estamos aqui, presentes neste mundo, como duvidar disso? É 
que confundimos duas noções: a existência e a realidade. Sob 
determinado aspecto, o homem existe de fato, ocupa dado 
espaço-tempo, está presente em meio às coisas, cruza com 
os passantes na ponte, colhe impressões, tem o espírito atra
vessado por pensamentos. Entretanto, nada disso é comple
tamente real. Os seres, as coisas existem, mas lhes falta rea
lidade. O que quer dizer: “lhes falta” realidade? O que pode 
faltar a uma existência para ser mais real?

Porém, não há existências que se tornam ‘mais” reais, no 
sentido em que ganham força, extensão, consistência: um 
amor que se intensifica, uma dor que aumenta, um temporal 
que ameaça cair? Ou então um projeto que se realiza, a cons
trução de um edifício, um roteiro levado às telas, a execução 
de uma partitura? São diversas maneiras de ganhar realidade, 
de adquirir maior presença, uma luz mais intensa. Essas duas 
séries de exemplos não se situam no mesmo plano, mas mos
tram processos similares. Na primeira série, estamos lidando

4 Ibid., p. 73. Cf. a observação de Souriau em “La consdence j Quaderni delia 
“Biblioteca filosofica di Torino”, vol. 17, 4, 1996, p. 574: “Que homem simples
mente ousará afirmar que pensa de uma tal maneira e que por isso possui uma 
indubitável existência? Esse foi o erro de Descartes”.



com seres que intensificam a realidade da sua existência per 
manecendo num mesmo plano; na outra, lidamos com seres 
obrigados a mudar de plano de existência para aumentar sua 
realidade. Primeiramente possíveis ou virtuais, eles modi 
ficam sua maneira de ser para se tornarem mais reais. Em
todos os casos, o problema geral é o mesmo: como tornar
mais real aquilo que existe?

O filósofo Étienne Souriau sempre fez essa pergunta, tanto 
no campo das artes quanto no da filosofia ou das existências 
individuais. Quem é Étienne Souriau (1892-1979)? Embora 
esteja sendo redescoberto hoje, sob outros aspectos, a lem
brança de seu nome permaneceu principalmente associada 
a filosofia da arte. Alguns sabem que ele dirigiu o volumoso 
Vocabulaire desthétique, foi professor de estética na Sorbonne 
e durante muito tempo dirigiu a Revue desthétique; poucos 
sabem que ele escreveu obras de pura filosofia, como Avoir 
une ame, essa, sur les réalités virtuelles (1938), Vinstauration

n o Í 7 P T '  (1939)' LeS Di-fférents m°àes de existence 
Ü943) ou, ainda, Vómbre de Dieu (1955).' Isso quer dizer que
aouriau se desinteressou por essas questões e, depois, voltou 
a estética propriamente dita? Que essas pesquisas pouco a 
pouco deixaram de ser importantes para ele por não terem 
encontrado eco suficiente? Pelo contrário, os textos dedi
cados as almas, à ontologia, à definição da filosofia, a Deus 
ou as realidades virtuais também devem ser considerados 
omo partes de uma filosofia da arte. Todo o pensamento de 
ouriau é uma filosofia da arte, e não quer ser outra coisa.

ma das profundas originalidades do seu pensamento é 
que a estética deixa de representar um papel secundário ou

dec nh k‘k'i°grafia mais completa das obras de E. Souriau, cf. Dktionnaire
P losophes, D. Huisman (dir), PUF, reedição, 1993.



acessório, não é mais um departamento ou uma região da fi
losofia, como dizemos da estética de Hegel ou de Schelling, 
é toda a filosofia que é suscetível de uma estética superior, 
dimensão que, em Vlnstauration philosophique, se identifica 
com uma “filosofia da filosofia” Antes de falar de filosofia 
da arte, é preciso falar de uma arte da filosofia, o que nada 
tem de retórico: é preciso supor uma arte por meio da qual 
cada filosofia se coloque ou se instaure ela própria, antes de 
se exercer em determinado campo,6 Do mesmo modo, antes 
de qualquer ontologia da arte, há uma arte da ontologia, pois 
não existe Ser sem maneira de ser. Só podemos chegar ao Ser 
por meio das maneiras que ele se manifesta. É o tema da obra 
Les Différents modes dexistence. A arte do Ser é a variedade 
infinita das suas maneiras de ser ou dos modos de existência.7 
Sejam os textos dedicados às almas, às existências, às filosofias 
ou a Deus, o objetivo permanece essencialmente o mesmo. A 
obra de Souriau é de uma grande coerência sob esse aspecto. 
Psicologia, epistemologia, ontologia, filosofia são os recursos 
de uma profunda filosofia da arte.

6 Em IP, 147-148, Souriau define a filosofia como “uma arte pura do pensa
mento” e busca “aquilo que nas obras filosóficas desses últimos trinta anos as 
aproxima, digamos, de Debussy ou de Ravel, de Monet e Manet ou de Derain, 
Vlamink e H. Matisse, de Horta e Otto Wagner ou de Bruno Taut e Le Corbusier, 
e por aí afora”. Ver também o artigo "Art et philosophie” Revue philosophique 
de la France et de VÉtranger, t. 144 (1954), p. 1 -2, onde Souriau invoca uma 
estética explícita, “compartimento” de uma filosofia, e uma estética implícita 
que anima em profundidade a arquitetura da obra filosófica. “Não esqueça
mos que a arte é uma verdadeira experiência ontológica: uma exploração de 
caminhos que levam um cosmos do nada à realização por patuidade” (p. 15).

7 DME, 125: “A existência são todas as existências; é cada modo de existir. Em 
todos, em cada um individualmente, a existência reside integralmente e se 
realiza”. Essa frase faz eco à outra, DME, 111: "Pois a arte são todas as artes, E 
a existência é cada um dos modos de existência. Cada modo é por si só uma 
arte de existir”.
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Como explicar essa guinada? Para compreendê-la, é neces 
sário partir do “pluralismo existencial” do qual parte SouriaS" 
A primeira afirmação desse pluralismo é justamente que nãn 
há um único modo de existência para todos os seres que n o  

voam o mundo, como também não existe um único mundo 
para todos esses seres; não esgotamos a extensão do mundn 
percorrendo “tudo aquilo que existe, segundo um desses 
modos, por exemplo, o da existência física ou o da existê™

s“ * "  - 1”  *  « p i ™  . t  
riedade dos modos de existência compreendido entre o ser 
e o nada. O modo de existência de Hamlet não é o mesmo 

e uma raiz quadrada, o modo de existência do elétron não

Íeu modo° U Uma meSa CtC- T° dOS eXÍStêm-maS Cada um 80 seu modo. Reciprocamente, um ser nâo está predestinado a
Umc°  modo de existência, ele pode existir segundo vá

rios modos, e nao apenas como entidade física ou psíquica- 
pode existir como entidade espiritual, como valor, como re
presentação etc. É a famosa parábola das duas expedições 
de Eddmgton, ao mesmo tempo presença sólida e nuvem de 
elétrons. Ou, ainda, Hamlet, que existe como personagem em 
Shakespeare, como presença no palco, como referência em 
um discurso, como herói de filme etc. Um ser pode ver sua 
existência se duplicar, se triplicar, enfim, pode existir em vá
rios planos distintos permanecendo numericamente um.

Podemos objetar que a distinção é verbal, posto que, justa
mente» esse ser é numericamente um. Mas ser numericamente 
um, possuir unidade e permanência como uma coisa, é exa
tamente um modo de existência entre outros. Um ser pode 
participar de vários planos de existência como se pertencesse 
a vários mundos. Um indivíduo existe neste mundo; ele existe 
como corpo, existe como “psiquismo”, mas também existe 
como reflexo em um espelho, como tema, ideia ou lembrança

M



no espírito de outro, tantas maneiras de existir em outros pla
nos. Nesse sentido, os seres são realidades plurimodais, mul- 
timodais; e aquilo que chamamos de mundo é, de fato, o lugar 
de vários “intermundos”, de um emaranhado de planos.

Portanto, devemos considerar cada um desses modos 
como uma arte de existir. Esse é o interesse de um pensa
mento do modo como tal, O modo não é uma existência, 
mas a maneira de fazer existir um ser em determinado plano. 
É um gesto. Cada existência provem de um gesto que o ins
taura, de um "arabesco” que determina que será tal coisa. 
Esse gesto não emana de um criador qualquer, é imanente 
à própria existência. Desse ponto de vista, modo e maneira 
não designam de jeito algum a mesma coisa. Forçando a 
distinção» poderemos dizer que o modo (de modus) pensa a 
existência a partir dos limites ou da medida dos seres (como 
mostra o derivado moderação), enquanto que a maneira (de 
manus) pensa a existência a partir do gesto, da forma tomada 
pelos seres quando aparecem. O modo limita uma potência 
de existir, enquanto que a maneira revela a forma do existir, a 
linha, a curvatura singular, e assim mostra uma “arte”8

Se a filosofia de Souriau é uma filosofia da arte, não é por 
se interessar pelas formas, mas sim pelo princípio formal que 
organiza as formas. Nesse ponto, ainda é preciso introduzir 
uma distinção e não confundir a forma e o formal (assim 
como não confundimos formar e formalizar). A form a  é in
separável de uma matéria que ela informa, cujos contornos 
ela desenha ou cujo devir ela regula como sendo seu fim ou 
sua enteléquia. Mas o form al é aquilo que organiza as formas,

8 IP, 367: “Existir, é sempre existir de qualquer maneira. Ter descoberto uma 
maneira de existir, uma maneira especial, singular, nova e original de existir, è 
existir à sua maneira"
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que estru tu ra  a rq u ite to n ica m en te  suas relações. De modo 
geral, p o d em o s d izer que a form a é o princípio de organi
zação das m atérias en q u an to  que o form al é o princípio de 
estru tu ração das form as.

Esse p rin cíp io  form al se m anifesta  através do brilho par
ticu lar que faz o esp len d or de certos m om entos da existên
cia. Souriau  gosta de descrever esses m om entos nos quais as 
existências se realizam  plenam ente, exibem  uma arquitetura 
que as co lo ca  em  sua p erfe ição  própria, m om ento sublime 
ou hora suprem a. “Esses m ontes ocres cobertos de sombras 
co r de m alva; esse m ar azul... O  que mais se pode pedir? É 
um a sin fon ia  in terpretad a só para ela... Não é perfeita? [...] 
Esplendores com o este são de certa form a as boas ações do 
ser, da arte pura. C oisas em  si, pois não falta mais nada”9 
Não são apenas as boas ações do ser com o “arte pura”, são 
todas as existên cias que podem  ser atribuídas a uma arte 
de existir, assim  com o a filosofia pode ser atribuída a uma 
arte superior. Talvez possam os supor que o pluralismo exis
tencial de Souriau  encontra  seu m odelo na pluralidade das 
artes (m úsica, arquitetura, pintura...). Mas, na realidade, é o 
inverso: são as artes que tiram  sua pluralidade das diversas 
m aneiras de fazer existir um  ser, de promover uma existên
cia ou de torn á-la  real.10

9 AA, 94 e 113-114: “Seria preciso considerar esses pontos lúcidos, esse puro 
esplendor, um pouco com o os cim os, na aurora cimos que uma tonalida 
de rosa faz surgir daqui e dali em uma região montanhosa, na hora sublime. 
Mas seria preciso considerar essa tonalidade rosa com o uma espécie de ilu 
m inação própria, de A lpenglühen, de palpitação de luz que seria a reali a e 
direta, através da qual esses cim os não seriam tirados da sombra onde e es 
existiriam sonolentos, mas colocados e instaurados. Pois esse esplendor seria 
seu ser próprio”.
10  Em  certos textos, Souriau parece conceber seu pluralismo existencial 
segundo o m odelo da diversidade das artes (ver, por exemplo, DME, 1
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Talvez possamos reconduzir todas as maneiras de ser para 
o fundo comum de onde elas provêm — o Ser — e identifi
car a filosofia a uma ontologia fundamental. Mas podemos 
fazer o caminho inverso: explorar a variedade dessas manei
ras de ser por elas mesmas, fazer da filosofia uma explora
ção das maneiras de ser. Nao se trata mais de reconduzir os 
modos para um fundamento -  ou para um sem-fundo mais 
profundo do que qualquer fundamento11 mas de estudar 
a maneira pela qual os modos se erguem desse fundo, pela 
qual saem do Ser, assim “como a ponta da espada sai da espa
da”11 Ora as maneiras são maneiras de ser e remetem a uma 
ontologia fundamental; ora as maneiras são maneiras de ser 
e remetem a uma ontologia modal ou maneirista.

O que afasta Souriau de qualquer ontologia fundamen
tal é que ele vê ali um gosto pela falsa plenitude do inde
terminado [bathos], uma plenitude que “dá a impressão de 
encher a vida toda de um prodigioso enriquecimento” que 
na verdade é ilusório. É um mundo “não só de obscuridade, 
mas também de indefinido e de nada, através do qual os es
boços se desenham formalmente, mas também se misturam

mas logo depois ele corrige para mostrar que existe uma arte mais profunda, 
DME, 159: não pareceria estranho buscar [a solução] do lado de alguma
coisa que participe mais da arte do que de qualquer via instauradora apta a 
fornecer algum modelo -  contanto que ela seja expandida e tomada em seu 
princípio puro -  uma arte comum ou pura de existir, comum a essas diferen
tes artes de existir entre as quais alguém deve efetivamente escolher e praticar 
para que tenham existência”

n  Cf. M, Heidegger, Le Príncipe de raison, Gallimard, col. “Tel” 1983, p, 131: 
“O ser è distância do qual está o fundo, o ser ‘a fundo perdido’, se podemos 
dizer assim,‘é’ o abismo. Assim, o ser como tal é em si razâo que fundamenta, 
e ele mesmo permanece sem fundo”.

12 E. Souriau, “La conscience”, artigo citado, p. 577; ele toma emprestada a 
expressão do filósofo Jules de Strada em Ultimum Qrgútíum, Hachette & Cie, 
1865, p. 288.
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e se superpõem” (AA, 42). Souriau não se interessa por esse 
fundo indistinto, mas pelos modos esboçados a partir dele, 
que conquistam paulatinamente sua realidade, à medida 
que se tornam mais precisos e determinados. A maioria 
desses modos permanece no estado de rascunhos ou de 
esboços; não conseguem se diferenciar da base indistinta 
onde tornam a mergulhar. Outros, porém, erguem-se em 
direção ao topo, através de uma intensificação da sua reali
dade. Ganham precisão,“lucidez”, até atingirem seu máximo. 
São como lufadas de realidade. Apenas esses ápices interes
sam a Souriau; ele chega até a imaginar uma realização uni
versal, “um universo que atingiu perifericamente, em todos 
os pontos, a zona da realização integral e da irrupção lúcida 
do ser” (AA, 43),

As principais obras de Souriau exploram uma plurali
dade determinada: pluralidade das almas em Avoir une 
âme, pluralidade dos modos de existência em Les Différents 
modes dexistence> pluralidade dos “filosofemas” ou dos siste
mas filosóficos em Llnstauration philosophique. A cada vez 
Souriau parte de um phiriverso> que coloca uma pluralidade 
das artes de existir, e nào de um universo ou de um diverso 
sensível, matéria banal para uma arte única (em geral, a arte 
de constituir objetos de conhecimento).IJ Poderíamos acre
ditar que se trata de propor uma classificação ou de reper- 
toriar os elementos dessas pluralidades, e Souriau, às vezes, 
se exprime como se fosse o caso. Assim, em Avoir une àme* 
faz a distinção entre as almas que existem por representa
ção (a ideia que fazemos dos outros quando lhes atribuímos 

uma alma, ou a ideia que fazemos de nós mesmos segundo

13  Sobre a noção de >1 uri verso ”, d .  W. Jam es, L c  Vn m n a tw n c ,  Plommation, 
CoL ^liam ps”, 2 0 1 1 , cap. IV,
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a ideia dc nós mesmos que atribuímos aos outros), as almas 
que existem por pretensão (o desejo de um crescimento de 
si), as almas que existem por ilusão (o sonho de uma exis
tência que não se realiza) ou as almas que existem por posse 
(a posse de si como realização de si mesmo ou a posse de um 
outro por captação) etc. E muito provavelmente uma mesma 
alma pode passar por vários desse modos, de acordo com 
revoluções interiores ou variações intensivas que fazem dela 
um ser transmodal.

Da mesma foi ma, em Les Différents modes dexistence, 
Souriau distingue entre diversos modos de existência, da pre
sença irruptiva do fenômeno até os seres inexistentes ou vir
tuais como “elementos” ou“semantemas existenciais”. Tudo é 
ainda descrito ali em função de uma arte de existir funda
mental. O fenômeno tem uma maneira própria de se colocar 
na própria perfeição, uma maneira de se tornar patente que 
constitui sua arte de existir. “Essa arte é a lei da irrupção do 
fenômeno, a alma da sua presença e da sua patuidade exis
tencial” diz Souriau (DME, 118).H Sua arte se manifesta por 
meio da arquitetura instantânea que ele expõe na sublimi
dade de um instante, Há uma “alma” do fenômeno, espécie 
de assinatura ou de tonalidade própria, assim como falamos 
da alma de uma paisagem. Outra coisa completamente dife
rente é a maneira de ser das “coisas” que povoam o mundo 
com sua presença sólida e durável. Mas ainda existem outros 
modos, o dos seres imaginários, o dos seres de ficção, com 
tipos que será preciso estudar quando chegar a hora. De

14 A "patuidade", termo igualmente tirado do filósoto Jules de Strada (1821- 
1902) em seu Ultimum Organum (op. cit.) designa o fato de ser patente, a 

“qualidade de ser patente por aquilo que ele é. Souriau recorre igualmente à 
formula latina patejit, que designa não mais a qualidade, mas o acontecimen
to de ser patente.
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forma geral, os modos de existência são ocupações de espa- 
ços-tempos, contanto que fique claro que cada modo de exis
tência cria o espaço-tempo que ocupa, O espaço-tempo dos 
fenômenos não é o mesmo das coisas, e o das coisas não é o 
mesmo dos seres imaginários etc.

Ou, ainda, Üinstaturation philosophiqüe constrói um vasto 
cosmos onde coexiste o conjunto das filosofias. A história da 
filosofia como mapa do céu ou planetário, o desdobramento 
de uma constelação de mundos que se afastam cada vez 
mais uns dos outros, em virtude das próprias explorações do 
pensamento. Todos esses mundos compõem uma estranha 
Monadologia de perspectivas divergentes.15 “Inicialmente, é 
preciso admitir a pluralidade dos filosofemas, isto é, a multi
plicidade e a diferença real das tentativas feitas pelo espírito 
humano para informar filosoficamente o mundo. É preciso 
constatar que o cosmos comporta virtualmente um grande 
número de soluções equivalentes quanto ao problema da sua 
informação” (IP, 214). A história da filosofia não está uni
ficada nem por um destino nem por um progresso; parece 
mais um “pleroma”, isto é, um mundo cuja plenitude se en
riquece constantemente com novas entidades, à medida que 
novos sistemas se criam juntamente com “gestos” filosóficos 
distintos.'6 A coexistência, no entanto, nada tem de pacífico

15  Souriau invoca uma “monadologia dos filosofem as" (JP, 267). Sobre a di
vergência, IP, 2J4:"É  preciso tomar o partido da divergência das filusolins que 
se afastam umas das outras à medida que empurram seu mundo (...) pura 
sua perfeição de determinação e de existência. Nao podemos suprimir essa 
divergência através de nenhum postulado, porque ela é reai no pensamento 
filosófico”,

16 IP, 63: “Esse gesto que traz, que reconstitui, que constitui em um m undo  

separado e completamente espiritual, que coloca como ser, no final, separada
mente, (odos esses reflexos, ou todos esses atos, é o gesto filosófico por exce* 
lênda" (ver também, 1P.229, 235 e seg.J.
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ou indiferente, pois sabemos bem que um filósofo não intro
duz novas entidades sem criticar paralelamente a autentici
dade de entidades que pertencem a outros sistemas.

Qual é o interesse dessas classificações? Que objetivo Souriau 
persegue através desses inventários filosóficos variados? 
Dissemos que ele quer explorar a variedade dos modos de 
existência compreendidos entre o ser e o nada, percorrer as 
nuances da existência desde a irrupção fugidia do fenômeno 
até a existência incerta das realidades virtuais. Há popula
ções inteiras que escapam às alternativas clássicas,“presenças 
especiais” situadas entre o ser e o nada, entre o subjetivo e 
o objetivo, entre o possível e o real, o eu e o não eu.1?<<0  co
nhecimento terá que sacrificar à Verdade populações intei
ras de seres, privadas de qualquer positividade existencial? 
(DME, 84). Temos a impressão de que Souriau se interessa 
particularmente por essas populações. Tudo se passa como 
se, através desses inventários, quisesse salvar da destruição a 
variedade das formas de existência que povoam o mundo e, 
entre elas, as formas mais frágeis, mais evanescentes, e tam
bém as mais espirituais.

Souriau quer ser uma espécie de advogado desses modos de
existência. Mas o personagem do advogado não é esporádico, 
percorre seus livros como um desses "personagens conceituais" 
definidos por Deleuze e Guattari. Quando criam esse con
ceito, Deleuze e Guattari invocam características relacionais,

1 7 A A B6-“O recurso oferecido é estudar o problema (...) no campo de certas 
presenças especiais que, por um lado não correspondem certamente a nada 
de objetivo, e por outro só pertencem à alma se forem ma,s organizadas e 
mais determinadas do que permite sua primeira presença subjet.va, vaga
mente feita de um esboço mal rascunhado, aguçado pur uma mtencionalida-
de mais ou menos enigmática....



dinâmicas ou existenciais, mas também, e principalmente, 
características jurídicas.18 Há várias descrições de filósofos 
como inquisidores, legisladores, juizes, sempre apoiadas em 
casos momentâneos. Poderíamos esperar que, em Souriau, as 
características jurídicas se apagassem em prol de caracterís
ticas “estéticas” ou existenciais, mas o que acontece com mais 
frequência é o inverso. Por trás das figuras estéticas, vemos 
surgir personagens que pertencem à esfera jurídica.

Atrás, por exemplo, do sujeito que percebe, o que se dese- 
nha é a figura da testemunha. Pois, para Souriau, a percep
ção estética nunca é neutra ou desinteressada, pelo contrário. 
Certas percepções privilegiadas suscitam o desejo de teste
munhar “a favor” da im portância ou da beleza do que elas 
viram. Nesse caso, perceber não é simplesmente apreender 
o que foi percebido, é querer testem unhar ou atestar seu 
valor. A testemunha nunca é neutra ou imparcial. Ela tem 
a responsabilidade de fa z e r  ver aquilo que teve o privilégio 
de ver, sentir ou pensar. Ela se torna um criador. De sujeito 
que percebe (ver), torna-se sujeito criador (fazer ver). Mas 
isso porque, atrás da testemunha, surge outro personagem, 
o advogado. É ele quem convoca a testemunha, quem faz 
com que toda criação se torne um discurso de defesa a favor 
das existências que ela faz aparecer, ou melhor, comparecer. 
É preciso dar uma força, uma amplitude para aquilo de que 
fomos a testemunha privilegiada. Por essa razão, os artistas, 
os filósofos, qualquer que seja o papel que se atribuam, são 
ao mesmo tempo advogados cujos diversos sistemas discor
rem a favor das novas entidades que instauram e cuja legi
timidade querem atestar. Eles fazem existir novas entidades, 
produzem novas realidades, onde antes ninguém tinha visto

Qubi-re que }a philosophie?, Minuit, 1991, col. “Reprise", p. 72-75.



nada, imaginado nada: a ideia de Platão, a substância de 
Aristóteles, o cogito de Descartes, a mônada de Leibníz etc. 
Como não se tornariam advogados dessas realidades, já que 
têm que vencer o ceticismo, as objeções ou o desprezo que 
acompanham sua instauração?

Definitivamente, a filosofia de Souriau talvez seja tanto 
uma filosofia do direito quanto uma filosofia da arte. Talvez 
até a arte esteja inteiramente a serviço do direito. Tornar 
mais reais certas existências, dar a elas uma posição ou um 
destaque particular, não é um meio de legitimar sua maneira 
de ser, de lhes conferir o direito de existir sob determinada 
forma? Isso pressupõe que toda nova forma de existência 
seja precedida por uma pergunta que destrói subterranea- 
mente sua realidade: quid juris? Com que direito você pre
tende existir? O que é que dá legitimidade à sua "posição” de 
existência? Cada nova entidade filosófica, mas também cada 
forma de existência, artística, científica existencial deve pro
var sua autenticidade. Para se "colocarem”, elas também têm 
que vencer a dúvida, o ceticismo ou a negação que contesta 
seu direito de existir.

Se uma existência tem que provar sua autenticidade, não 
significa que ela depende de um fundamento que lhe confere 
essa legitimidade? A arte se tornaria então arte de funda
mentar (e a definição da filosofia seria como a de Platão). 
Toda existência, injustificada em si mesma, receberia seu 
sentido, sua verdade e sua realidade de um fundamento su
perior, assim como um “preposto” recebe seus poderes de 
uma autoridade legal. Uma vez fundamentada, a existência 
deixaria "a areia movediça, para encontrar a rocha e a ar
gila”19 O fundamento não dá apenas uma posição ou um

19 R. Descartes, Discours de !a tnéihodc, Garnier, terceira parte, p. 599,



apoio, m as confere um a legitimidade aos modos de existên
cia fundam entadas por ele. Estranha transformação através 
da qual um a existência adquire uma nova realidade apenas 
pelo fato de ser legitimada. Ela então existe plenamente e

cam inha em terra firme.
M as o que acontece quando o fundamento perde toda 

a autoridade e legitimidade? Ou, então, quando esmaga as 
existências com  a sua autoridade e as priva de realidade? 
Nesse caso, as existências não deveriam conquistar por elas 
m esmas a realidade que lhes falta? Esse é o problema. Como 
uma existência pode conquistar por ela mesma sua legitimi- 
dade? Estaríamos, entâo, na situação de Kafka, que esPera^  
cada instante uma nova confirmação da sua existência ? 
De onde pode vir essa confirm ação, se estamos privados e 
qualquer direito de existir? O que resta a um ser quando seu 
m odo de existência é contestado? Queespaço-tempo ee  
ainda pode ocupar legitimamente? “Tenho apenas meus pas
seios para fazer e dizem que isso deve bastar, mas, por outro 
lado, ainda não existe lugar no mundo onde eu possa fazer 
meus passeios”.*1 Não há mais nenhuma terra, nenhum solo,

onde colocar os pés. .
Onde encontrar em si mesmo os recursos para legitimar

determinado modo de existência singular? Como tornar as 
existências mais reais? Talvez as existências devam se subme
ter a outras existências para se colocarem elas mesmas ou se 
consolidarem, e inversamente. Não existimos por nós mes
mos; só existimos realmente porque fazemos existir outra 
coisa. Toda existência precisa de intensificadores para au
mentar sua realidade. Um ser não pode conquistar o direito

20 F. Kafka, Carta ao pai, Cia. das Letras, 1997.
21  F. Kafka, Journal, Grasset, Le livre de poche, 1982, p. 13.
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de existir sem a ajuda de outro, que ele faz existir. Será esse, 
justamente, o papel do advogado» intensificar a realidade das 
existências? Lutar por novos direitos? É uma questão de di
reito, mas é mais do que nunca a questão da arte: através de 
que “gestos” instauradores as existências conseguem se “colo
car” legitimamente?
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m o d o s  d e  e x is t ê n c i a

Qual é o pluralismo existencial do qual parte Souriau? 
Primeiramente, ele se apresenta sob a forma de um ato- 
mismo ontológico, Todo ser é uma maneira de ser e recipro
camente: toda maneira de ser é um ser distinto, que existe à 
sua maneira. “Aquilo que é, é; e ocupa inteiramente sua exis
tência pura” (DME, 106). Uma existência pura é um modo de 
existência tomado em si mesmo, sem referência a nenhum 
outro. P a t e f i t Desse ponto de vista, cada existência é tão 
perfeita quanto pode ser. Um pôr do sol, uma fachada de 
um edifício, uma ilusão de ótica, uma dança de elétrons, um 
triângulo isósceles, uma ideia abstrata. Nesse plano não há 
nenhuma hierarquia, nenhuma avaliação possível. A exis
tência não admite grau; cada existência possui seu modo de 
ser, intrínseco, incomparável. Esse atomismo está destinado 
a recusar as grandes formas da ontologia, monistas, dualistas 
ou analógicas, as grandes visões teológicas nas quais os seres 
se organizam segundo planos dispostos em função de uma 
realidade suprema ou de um arquétipo superior. Nenhuma 
gradação ontológica é possível. Também não podemos dizer, 
por enquanto, que uma existência é mais real, mais autêntica, 
mais essencial do que outra (por oposição a uma existência

12 Sobre o puro patefit, OD, 101  seg., onde a descrição dada por Souriau da 
exist n̂c*a Pura -  isso é assim -  é muito próxima das descrições da “primeiri- 

de” em Peirce. Cf. Êcrits sur le sigrte, Le Seuil, 1978, p. 83 e seg.
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ue vive na inautenticidade, submetida ao reino das aparên 
cias, da opinião...)- Todas as existências têm o mesmo grau de~ 
r e a l i d a d e ,  existência e autenticidade.

Também não podemos avaliar os modos de existência 
segundo sua potência de existir, Não há potência de existir 
maior ou menor. Nesse plano, um ser nâo e mais realizado 
do que o outro, mesmo comparado a si mesmo. Segundo um 
exemplo de Souriau, o “tênue vapor levemente róseo no céu 
azulado da tarde” não tem menos existência do que a "pleni
tude sólida e iluminada de uma nuvem esplêndida e perfeita 
glória de uma bela tarde” (DME, 106). De um momento para 
o outro, a nuvem aumentou, talvez ganhando perfeição, mas 
seria absurdo dizer que ganhou existência. A  existência não é  

suscetível de mais ou de menos, é um conceito neutro nesse 
sentido. Se um ser modifica suas condições de realidade, isso 

“não o fará existir mais51 (DME, 106). Então, o que quer dizer 
Souriau quando fala da realização dos seres, da sua progres
são para uma perfeição maior? N ão seria o caso de intro
duzir gradações intensivas no interior da própria existência, 
de fazer com que os existentes passem de uma perfeição mí
nima para uma perfeição maior?

Os fenômenos
Na realidade, esses processos se situam  em outro nível, 
quando deixamos o estrito plano ato mista dos modos para 
alcançar o plano no qual eles se conjugam  entre si, passam 
uns para os outros para form ar novas entidades, plurimo- 

ais, Mas é justamente o que, por enquanto, é preciso abs 
p lr> e considerar apenas os m odos tomados isoladamente* 

or exemplo, como apreender o m odo de existência do

ceb ^ ePen^entemente da consciência que o per
0mo Pensá-Io em si m esm o e para si mesm0*11
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sua existência própria? De certo modo, o método usado 
por Souriau é o oposto da redução fenomenológica que liga 
os fenômenos à consciência ou ao ego para o qual eles apa
recem. Estabelecer essa correlação já é fazer com que o fe
nômeno dependa de outro modo de existência, deslocar a 
perspectiva. A dificuldade será a mesma se o ligarmos a uma 
essência, uma substância ou um númeno; deformamos seu 
modo de existência próprio para fazer com que ele dependa 
de outro, supostamente mais consistente ou mais real.13

Ora, o fenômeno tem uma maneira de se colocar ele mesmo, 
na sua perfeição própria que o distingue de qualquer outro 
modo de existência. Ele desvela uma arquitetura instantânea 
que lhe dá tonalidade e brilho singulares. Souriau usa com 
frequência os mesmos exemplos. São como momentos de 
graça da natureza, descritos no seu esplendor momentâneo, 
uma nuvem rosa no céu, um galho de árvore sacudido pelo 
vento, a crista de uma montanha iluminada pelo ocaso, puros 
instantes em si e por si. Toda a paisagem se recompõe graças 
a uma nuance. O fenômeno é essa mesma nuance, Ou melhor, 
a nuance é a “alma” do fenômeno, pois mostra a ação de um 
princípio formal fugidio, independente do conteúdo sensível 
ou da matéria do fenômeno (DME, 115). É através dessa ar
quitetura momentânea que o fenômeno conquista um modo 
de existência próprio, mesmo que logo se dissipe. Outro 
modo de dizer que existe uma “arte imanente ao fenômeno” 
(DME, 118). Breve aparição de uma estrutura e dissipação. 
O fenômeno, portanto, não tem nada a ver com a sensação. 
As sensações são, por assim dizer, wo ruído do fenômeno, na

23 DME, 114: “De manifesto, o fenômeno se torna então manifestação; de 
aparência, aparição”.
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maioria das vezes apenas m isturam e mascaram o princi
pio formal que estrutura sua aparição. “O conteúdo sensível 
desse conjunto pode ser colocado entre parênteses: é sua ar
quitetura -  puro princípio formal -  que podemos colocar de 
lado, e considerar como a alma e a chave dessa patuidade 
indubitável” (DME, 115).

4
As coisas
A coisa tem, por sua vez, um modo bem particular de se co
locar como existente, completamente distinto do fenômeno. 
O que é uma coisa? Como faz uma coisa para existir como 
coisa? Assim como o fenômeno, ela se manifesta, mas, dife
rentemente desse último, persiste através de suas diversas 
manifestações (DME, 120). Como dizem Bruno Latour e 
Isabelle Stengers na sua introdução à reedição de Différents 
modes tfexistence, a coisa é “aquilo que se mantém através 
das suas manifestações -  contrariamente ao fenômeno, que 
era apenas (e todas) as suas manifestações” (DME, 38). Uma 
coisa é conquistada e possuída em uma permanência através 
do espaço-tempo. “Essa é a sua base de existência. Como arte 
de existir, é a conquista e a realização, a posse efetiva dessa 
presença indiferente à situação” (DM E, 123). Não somos 
mais levados pela variedade cambiante dos fenômenos, esta
mos instalados em um mundo de permanências.

Talvez, porém, nâo se deva falar d a  coisa, pois em Souriau 
o conceito remete a entidades ou “coisidades” distintas. 
Devemos ainda introduzir distinções ou precisar que há uma 
grande variedade de coisas segundo sua maneira de se con
servar através de seu espaço-tempo. O triângulo equilátero 
e uma coisa, mas uma sonata de Schubert também é uma 
coisa. As pirâmides do Egito, Sócrates e um átomo são coi- 
sas, embora n50 subsistam todas da mesma maneira através
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do espaço-tempo. Uma imagem de Souriau ilustra essas di
ferenças. Imaginemos uma folha de papel, ora plissada em 
leque, ora amassada, através da qual passamos uma agulha. 
Só existe uma agulha e um buraco; mas, quando desvelamos 
a folha, vários buracos aparecem, diferentemente dispostos 
segundo o caso: regulares na folha plissada, ou dispersos a 
esmo na folha amassada. A coisa é uma, como a agulha, mas 
as manifestações da sua permanência no espaço-tempo 
podem ser tão variadas quanto a disposição dos buracos na 
folha. Assim, por exemplo, o triângulo equilátero, ou qual
quer outra 'entidade racional” pode existir de maneira dis
persa em vários lugares ao mesmo tempo. “O triângulo equi
látero em si é a essência número um de diversas aparições 
fenomenais” (DME, 124); é também o caso de uma sonata, 
que pode ser interpretada simultaneamente em vários luga
res, ou não mais em lugar nenhum durante certo tempo. O 
que quer que sejam as variações fenomenais dessas manifes
tações, elas remetem a uma coisa numericamente uma, “indi
ferente” às situações concretas.

Diferentemente, porém, das essências, das entidades racio
nais ou musicais, há coisas que estão submetidas à obrigação 
de existir aqui e agora; são as coisas singulares.

O indivíduo Sócrates não pode ter a ubiquidade do triân
gulo equilátero, nem a intermitência aparente de uma sonata. 
Ele está obrigado a uma forma de presença permanente que 
lhe proíbe qualquer ubiquidade. <£É triste não estar nunca em 
dois lugares ao mesmo tempo. Estar sempre em algum lugar 
é ainda mais duro” (DME, 124). Essa obrigação própria das 
coisas singulares é ao mesmo tempo uma definição do corpo. 
0  corpo não se define em primeiro lugar por suas caracte
rísticas orgânicas ou físicas, mas sim pelas obrigações per
manentes às quais submete o psiquismo. O corpo é, antes de
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in-

tudo, uma coerção. Desse ponto de vista, para nós o 
próprio é a primeira das “coisas" na medida em qUe sCQrp° 
serva e nos empurra para o mundo. “Ê a primeira proj ^  
a obra prima infantil do estágio em que deixamos de ^  
plesmente fenômeno" (DME, 130). Com o corpo e 
no mundo das coisas. ’ n rarn°s

Essa permanência, porém, é apenas uma primeira 
terística. Para ser coisa, uma existência deve estar 1' 
outras e formar com elas uma unidade sistemática '  
uma história que as ligue em um cosmos definido’ A 
tetura do fenômeno se transforma e se torna “cosm' 
Sócrates é inseparável de todos os contextos que d fi 
como tal -  Atenas, sua legislação, seus costumes, a l Í !  
grega etc exatamente como o triângulo equilátero éln 
separavei de um conjunto de axiomas e das proprietó 
do espaço euclidiano; a sonata está ligada às regras de h j 
morna, aos mstrumentos que devem executá-la etc. Há J  
cosmicidade do mundo das coisas, uma organização, 
sos sistemas de ligações que asseguram sua estabilidade-ao 
contrario do mundo cambiante dos fenômenos cujas arquite- 
turas sao evanescentes. Paradoxalmente, porém, essa perma- 
nencia das coisas não lhes é inerente, ela vem dos psiquis™.

e fato, enquanto o fenômeno deve sua maneira de exis
tir apenas a si mesmo, a coisa deve seu estatuto de coisa ao 
psiquismo que a pensa e coloca ao mesmo tempo sua uni- 

ade, identidade e cosmicidade. É preciso um pensamento 
para manter a coisa na existência, para além das suas ma
nifestações fenomenais, e constituir um cosmos poyoado 
de coisas ligadas entre si. Justamente* porém, o pensamento 
aqui não é nada além da relação pela qual a coisa se mantém

3*



na existência e se vê ligada a outras coisas.14 Reciprocamente, 
significa que o pensamento “não tem outro preposto senão a 
própria coisa que ele agrega e percebe” (DME, 127). Ou seja, 
o pensamento está condicionado pela coisa que ele mantém 
na existência, a qual, por sua vez, lhe dá seu lugar próprio.15

É o que faz com que o modo de existência do pensamento 
seja ,finalmente, da mesma espécie que o das coisas. Se as coi
sas formam um sistema estável e sistemático, os psiquismos 
também têm uma espécie de “monumentalidade que faz da 
sua organização e da sua forma a lei de uma permanência”.16 
Isso não quer dizer que as almas ou os psiquismos sejam coi
sas, mas que as coisas são coisas através da alma que as pensa, 
como a alma é monumento pelo seu pensamento das coisas, 
pela sua construção de um mundo ordenado de coisas di
versas, psiquismos, entidades racionais» entidades físicas ou 
práticas. Os psiquismos não são coisas, mas têm uma estru
tura de coisa, pois formam “sistemas harmônicos suscetíveis 
de modificações* de crescimento, às vezes de subversões, e até 
mesmo de feridas” {DME, 128). Estamos então na presença 
de um segundo mundo. Não é mais o mundo dos fenômenos, 
mas sim o cosmos das coisas, um mundo no qual coexistem

24 DME, 127: “Tal como esse estatuto 0 implica, [0 pensamento] é pura e sim
plesmente ligaçao e comunicação”.

25 DME, 127: "É através dele que a existência de coisa se constitui, mas ele 
mesmo também se constitui, é ali que ele se instala e opera. Ali, ele é fator de 
realidade",

26 DME, 124 e 128: “Tudo aquilo que afirmamos dos psiquismos, constatan
do esse mesmo modo de existir, é que eles têm uma espécie de monumenta
lidade que faz da sua organização e da sua forma a lei de uma permanência, 
de uma identidade. Longe de comprometer a vida ao imaginá-la assim, é de 
outra maneira que não a entenderemos, se não considerarmos a alma como 
arquuetânica, como sistema harmônico suscetível de modificações, de cres
cimentos, às vezes de subversões, e até mesmo de feridas...”.
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entidades psíquicas, entidades racionais, entidades físicas e 
práticas como sendo “coisidades”.”  Podemos ver que o crité
rio de distinções dos modos de existência é, primeiramente, 
estrutural, relativo às condições pelas quais uma realidade se 
coloca no’seu modo de existência próprio. Essas condições 
descrevem a maneira que elas têm de se distribuir em um 
espaço-tempo definido e de ocupá-lo.

Oj imaginários
Ainda é preciso acrescentar a esses modos de existência todas 
as “entidades frágeis e inconsistentes” que duplicam o mundo 
das coisas e dos pensamentos, dos psiquismos e dos coisis- 
mos, para falar como Souriau. Elas são tão frágeis, ele explica, 
que podemos hesitar em lhes atribuir alguma existência; são 
os seres de ficção, todos esses seres imaginários “que existem 
para nós como uma existência baseada no desejo, ou na preo
cupação, no medo ou na esperança, assim como também na 
fantasia ou no entretenimento” (DME, 133); eles não obede
cem nem à lógica de aparição dos fenômenos nem à lei de 
identidade das coisas, embora imitem seu estatuto, no sentido 
em que um cachorro imaginado participa do cachorro exis
tente. É o caso de todos os personagens de ficção. É verdade 
que eles não podem se inserir no cosmos das coisas, tornar- 

-se coisa entre as coisas, porque não obedecem a nenhuma 
lógica de aparição nem a nenhuma lei de identidade -  eles 
sofrem de acosmicidade, nesse sentido mas pertencem, no 
entanto, a microcosmos que formam quase-mundos.

Esses seres têm, por assim dizer, uma existência social, pois 
pertencem ao discurso, às referências, às crenças de dado

27 "Falemos mais geralmente de um modo nnti™ Aa * - ■

venieme tanto para os psiquismos parToTcoL^smos” (D I^ ^  127^ 1 2 8 )"
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mundo cultural. Por que então não atribuir a eles o mesmo 
estatuto das coisas? Dom Quixote ou Swann não teriam um 
lugar no mundo tão garantido quanto o dos psiquismos? Na 
realidade, os seres de ficção não tiram sua substância desse 
compartilhamento social, mesmo estando inseridos nele. O 
que os faz existir são nossas crenças. Se Dom Quixote ou 
Swann existem, é através da nossa “solicitude” diz Souriau; 
é ela que os faz existir primeiramente. Se Souriau os define 
como seres “solicitudinários” e não como imaginários, é por
que sua existência está ligada aos afetos que participam da 
sua instauração,20 O que o medo ou o desejo não são capazes 
de fazer existir? Que monstros não povoam a obscuridade 
para uma criança, à noite?

Dizer desses seres que eles existem é dizer que não têm ape
nas uma existência “subjetiva”, mas que nos fazem agir, falar, 
pensar em função da maneira de ser que nossa crença lhes dá. 
São os monstros da noite que fazem as crianças saírem cor
rendo. O que os distingue, no entanto, de uma existência coi- 
sificada de coisa é que deixam de existir quando não são mais 
sustentados por esses afetos ou crenças. Seu modo de existên
cia não é substancial, mas "sustentativo”29 na medida em que 
se alimentam de nossos afetos. Para serem coisas lhes falta a 
ubiquidade, a inserção cósmica ou a consistência (DME, 134). 
Ao mundo dos fenômenos e ao cosmos das coisas, é preciso 
então acrescentar o reino das ficções, que compreende todos 
os seres imaginários, isto é, o conjunto dos seres possíveis que, 
para Souriau, é apenas sempre uma variedade do imaginário

28 DME, 134: “Sua característica essencial é sempre que a grandeza ou a inten
sidade da nossa atenção ou da nossa preocupação é a base (...), 0 escudo sobre 
o qual os erguemos; sem outras condições de realidade senão essas*1.

29 Souriau destaca que a intensidade dos afetos constitui "o polígono de sus
tentação de seu monumento” (DME, 134).
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mME 130-136)- Seres imaginados, sonhados, possíveis, fan. 
tasiadòs, toda uma quantidade de seres ora evanescentes, ora 

quase tão sólidos quanto as coisas.3»

Os viTtu&is , t > j 1
Mas existem seres cuja existência e amda menor, se podemos
dizer isso Souriau descreve um tipo de existência amda mais 
tênue ainda mais frágil que a dos seres de ficção: os m s  vir- 
tuais “Dizer que uma coisa existe virtualmente significa dizer 
que ela não existe? De jeito nenhum. Mas também não sig~ 
nifica que seja possível. Significa que ela é condicionada por 
uma realidade qualquer que nem a compreende nem a coloca. 
Ela se completa do lado de fora, se fecha sobre si mesma no 
vazio de um puro nada. O arco da ponte quebrada, ou come
çada desenha virtualmente a curvatura que lhe falta (DME, 
136) Esses seres são começos, esboços, monumentos que não 
existem e que talvez nunca existam. Talvez a ponte nunca seja 
restaurada, o esboço nunca seja concluído, a narrativa não 
tenha continuação... Diferentemente dos solicitudinanos, o 
modo de existência dos virtuais não está ligado a nenhum 
afeto nem recebe sua realidade da força de nossas crenças. 
Entretanto, é preciso que os virtuais tenham uma maneira de 
não se confundir com o puro nada, pois consertar a ponte, 
prolongar a curva, desenvolver a indicação furtiva, enfim, o 
fato de dar existência a essas virtualidades só pode ocorrer 
sob certas condições, ditadas em parte pelo esboço existente, 

mas em parte também por essas virtualidades, sinal de que 
elas não se confundem com uma pura e simples inexistencia.

30 DME, 134: “Assim como há imaginários, há emocionais, pragmáticos, aten 
tiouais (se podemos ousar dizer assim); aquilo que é importante para 
nado cuidado,determinado escrúpulo; enfim, uma existência solicitudtoáM.



Uin exemplo que ilustra particularmente a natureza desses 
virtuais está em Henry James, quando ele descreve seu mé
todo de composição romanesca. Durante um jantar, às vezes 
ele ouve uma pequena história sugestiva, “uma partícula flu
tuando no transcorrer da conversa” na qual entrevê a pos
sibilidade de um novo tema” de narração. “Nosso tema está 
na semente mais simples, o átomo de verdade, de beleza, de 
realidade, quase invisível ao olhar comum” Assim, quando ele 
ouve falar de um caso entre mãe e filho que brigam pela mo
bília de uma casa antiga, sente ter a trama de uma nova nar
rativa (será a novela Os espólios de Poynton). “Foram só dez 
palavras e, no entanto, reconheci nelas, como numa espécie 
de clarão, todas as possibilidades do pequeno drama do meu 
Espólios, que ganhava vida aqui e ali, de modo que, no ins
tante seguinte, quando comecei a ouvir falar de processo ju
dicial (...), vi a vida desajeitada realizando sua obra estúpida”31 
E uma bela descrição da manifestação do virtual: a aparição 
de um leque de novas possibilidades, ditadas por alguns frag
mentos apenas esboçados. Só que o curso normal da vida não 
consegue se manter à altura das promessas arquitetônicas que 
o virtual faz entrever. A vida “se obstina a cometer bobagens, 
erros, a se perder em seus meandros”. A menos que aconteça 
o contrário: em vez de seguir o curso normal da conversa, o 
escritor vá divergir na direção de um universo paralelo cujas 
potencialidades sua narrativa vai explorar.

Até aqui distinguimos três universos: o mundo dos fenô
menos, o cosmos das coisas e o reino das ficções. Agora 
temos que acrescentar um quarto: a nuvem dos virtuais. 
Uma quantidade de esboços ou de começos, de indicações

31 H, James, La Créntion littéraire, Denoel/Gonthier, 1980, p. 136-137.
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a
ou

nterrompidas desenham, em torno de uma realidade mfin,
" cam biante, todo um movimento caleidoscópico de seres ou 
de m on u m en taü d ad es que nunca existirão” (DME, 136). 0s 

virtuais estão aí, à nossa volta, eles aparecem, desaparecem,
tran sform am , à medida que a própria realidade muda; eles 

não têm nenhuma solidez, nenhum lugar determinado, ne
nhuma consistência. Por um lado, é o universo mais amplo e 
mais rico -  pelo menos na aparência -  mas é também o mais 
evanescente, o mais inconsistente, o mais próximo do nada.

No inventário -  não exaustivo -  dos modos de existencia 
levantado por Souriau,32 os virtuais parecem ter um estatuto 
à narte Todos os modos de existência testemunham uma 

W  específica -  arte de aparecer, para os fenômenos, arte de 
se manter,para as coisas, arte de (se) sustentar,para ^im a
ginários e os virtuais não escapam a regra. Uma arte pe- 
S e  a perfeição da sua maneira de s e , Só que a sua perfei- 
cão é serem inacabados; eles são perfeita e intnnsecamente 
inacabados. Ou seja, há algo neles como uma expectativa ou

uma exigência de realização.
É por isso que estão à parte. Eles esperam a a q 

lhes dar uma existência maior e diferente. Sua a r t e  e 
ou exigir a arte; seu “gesto” próprio é susatar o u t r o s  gesto. 

Eles precisam de outro ser -  um criador -  que agira para qu 
possam ter uma existência maior e diferente. Inversamente, 
o criador precisa dessa nuvem de virtuais para cruar^ ^  
realidades, ele se alimenta da sua incomp  ̂  ̂
são os virtuais que introduzem um desejo de cr̂  as 
vontade de arte no mundo. Eles são a origem  ̂ e 0 
artes que praticamos. As artes, a filosofia e as ciências

32 SoLiriau explica que seu inventário dos m odos de existênci 
contingente (DME, 162).
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sempre se alimentando dessa nuvem incessante de “átomos 
de verdade” que margeiam nosso mundo.

Isso não quer dizer que constituam um universo à parte, 
separado do mundo real. Pelo contrário, são totalmente 
imanentes a este mundo. Trechos de conversas tornam-se 
o germe de uma narrativa, os traços de um rosto transfor
mam-se em um eventual retrato, algumas notas formam o 
começo de uma melodia, um roteiro torna-se filme, uma 
intuição torna-se sistema etc. Não há uma só realidade que 
não esteja acompanhada de uma nuvem de potencialida
des, que a segue como se fosse sua sombra. Cada existência 
pode tornar-se uma incitação, uma sugestão ou o germe de 
outra coisa, o fragmento de uma nova realidade futura. Toda 
existência torna-se legitimamente inacabada. Ou seja, com 
os virtuais, abre-se uma nova etapa da filosofia de Souriau. 
Abandonamos o atomismo inicial que permitia organizar 
o inventário dos modos de existência como elementos ou 

“semantemas” de uma ontologia modal (DME, 149). Vemos 
agora que as existências podem se modificar, se transformar, 
intensificar sua realidade, passar de um modo para outro, 
conjugá-los. Entramos no domínio do transmodal. Se para 
Souriau os virtuais são privilegiados, é por serem os prin
cipais operadores da passagem do modal para o transmo
dal. Passamos de um mundo estático, no qual os modos de 
existência são descritos por eles próprios, para um mundo 
dinâmico, no qual, a partir de então, o que importa são as 
transformações, os aumentos ou diminuições.

Isso não significa que, quando os virtuais passam a existir, 
deixam de existir como virtuais, pelo contrário. São eles que 
ditam as condições de sua passagem para a existência, ape
sar da sua indistinção. Cada esforço criador, cada investida é 
como uma proposição de existência à qual o virtual consente

39



OU não, segundo as exigências cambiantes da arquitetur, que 
se esboça. Proposições de palavras, cores, linhas ou espaços 
enquadramentos e formas: a cada vez trata-se de umap0ssi; 
bílidade que submetemos implicitamente ao virtual, que lhç 
H ieimos para saber se aceita a escolha em  questão. Cada vir. 
l l  tem uma maneira que lhe i  própria de aceitar ou de negar 
nuilo que o exprime inadequadamente; ele se torna mais pre. 

tanto pelas afirmações quanto pelas negações sucessivas
a 
ciso
cue o cercam e fazem dele um ser problemático.” Mais do que 
isso toda instauração de uma nova realidade deve dissipar os 
fantasmas dos quais ela toma o lugar ou que usurpam o seu.»

Esses termos talvez sejam impróprios. Na realidade, os vir
tuais não ditam, não aceitam ou negam nada; eles parecem 
formar uma nuvem onde toda decisão torna-se uma ques- 
tão de pressentimento, de divinação ou de intuição. Mais do 
que isso, a maioria das condições que “ditam” esses virtuais 
é tão implícita quanto cambiante, o que, porem, nao os im
pede de agir de modo tão imperioso quanto qualquer outro 
tipo de realidade. Sua força é a do problema. Há mm força

„  Sobre a negação, podemos comparar com as “preensóes negativas” de 
Whitehead. Cf. Procès et ridité, Gallimard, 1995, p. 355-357, e a analise de 
Didier Debaise, Un empirisme spécuhtif, Vrin, 2009, p. 91-92. É igu eti £ 
verdadeiro no campo das existências individuais, A A, 63. Obscrvarcm o^e  
fato, que esses seres virtuais, desenhados pela dinâmica dos a c o n tecmiento 
e das proposições cósmicas, e cuja multiplicidade ou grandeza, antes de qud- 
quer realização, já enriquece nossa aima ao se propor» estão longe es  
todos de igual valor moral, ainda falta muito. Aí estão também as InconjP ' 
tibilidades» os Papéis irrepresentáveis, as Tentações, os Eu em declínio; 
tos temas cuja realização podemos legitimamente recusar, e tjue> no en 
mantém em torno de nós esse halo de virtualidades .

34 “Em um filosofema^há certas zonas positivas de afirmação e de *ns*aura^ r_ 
lúcida assim como unilateral; e, depois, certas zonas onde reinam ra 
relativos de afirmação positiva e de negação expressa e existencial, isso 
existe! É um fantasma que a benfazeja iuz destruiu” (IP, 337).
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problemática dos virtuais da qual Henry James fornece uma 
formulação muito precisa: “Se a vida que nos oferece esse 
germe (...) abandona em seguida o caso, antes que possamos 
impedir, quais sao os sinais que nos guiarão, quais são as leis 
elementares que nos permitirão escolher de modo salutar 
como saber onde e quando intervir, onde colocar o começo’ 
de uma boa ou de uma má digressão?”35

Essa é a pergunta que Souriau nunca para de fazer É a 
questão geral da experimentação ou daquilo que ele chama 
de instauração. Mais uma vez, se os virtuais têm tanta impor
tância para ele, é porque nos fazem entrar em uma nova di
mensão: não mais a dos modos de existência (o modal), mas 
a da sua transformação uns nos outros (o transmodal). Como 
pode um ser, no limite da inexistência, conquistar uma exis
tência mais real, mais consistente? Com que gesto? Qual é 
a arte que permite que as existências aumentem sua reali
dade?* São provavelmente as existências mais frágeis, próxi
mas do nada, que exigem com força tornarem-se mais reais 
E preciso ser capaz de percebê-las, de apreender seu valor e 
sua importância. Portanto, antes de colocar a questão do ato 
criador que permite instaurá-las, é preciso se perguntar o que 
é que permite percebê-las.

35 H. James,I.íi Création littéraire, op. cit„ p. 135-137.

36 AA, 60-61: “Alguma coisa à nossa volta, nesse caso, coloca 0 problema da 
nossa maior existência. E nós mesmos (...), quando sentimos uma espécie de 
necessidade de crescer mentalmente, e de nos colocar em uma escala de gran-

eza substantiva diferente daquela; só existimos dessa maneira por pretensão 
-  por uma pretensão ora justificável, ora não. Ê um problema a ser resolvido. 
Que fique bem claro. Também não é um problema teórico para ser resolvido 
para um filósofo fazendo um estudo especulativo. É um problema concreto 
a ser resolvido, de fato, para 0 homem que tenta, respondendo a chamados 
como aqueles dos quais acabamos de falar, existir com uma existência mais 
3mP a> mais substantiva do que aquela na qual ele se sente insuficiente”

41



COMO VER

Como exprimir essa mudança em uma única 
palavra? Atenção. Mínima, Uma única e bela 
palavra. Mínima. Ela é mínima. Por isso o olhar 
persiste, [s a m u e l  b e c k e t t ]

Penso em um a crian ça que dispôs diversos objetos, 

grandes e pequenos, cuidadosam ente, longam ente, 

de um a m aneira que ela achou bonita e orn am en 

tal, sobre a m esa de sua m ãe, para “agradá-la” A  mãe 

chega. Tranqüila, distraída, pega um desses objetos 

do qual ela vai precisar, recoloca um outro no seu 

lugar de sem pre, e desfaz tudo. E quando as explica

ções desesperadas que acom panham  os soluços co n 

tidos da criança lhe revelam a extensão do seu pouco  

caso, ela exclam a desolada: ah, meu am or, eu não vi 

que era algum a coisa! (A A , 17).

Eu não vi... O que é que ela não vê? Que “alguma coisa” é 
essa que a mãe não vê? Podemos dizer que é a disposi
ção cuidadosa dos objetos que mostra a presença de um 
ponto de vista preciso da criança. Podemos dizer que é a 

"alma” da criança -  inteiramente transportada para a dispo
sição dos objetos. Nos dois casos, teremos razão; ela vê os 
objetos, pois mexe neles e os arruma, o que ela não vê é o 
modo de existência deles sob o ponto de vista da criança, a
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arquitetura esboçada diante de seus olhos. O que ela não vè 
é o ponto de vista da  criança: ela não vê que há um p0nt0 
de vista -  que existe a seu modo. É uma virtualidade qUe 
ela não percebe, assim com o um caminhante distraído não 
vê o esboço de uma ponte virtual numa sucessão de pedras 
alinhadas atravessando um riacho. Eles são como especta
dores que estivessem diante de uma anamorfose sem ver 
o que ela representa, porque não procuraram o ângulo de 
visão que permite decifrá-la. No cosmos das coisas, há aber
turas, inúmeras aberturas desenhadas pelos virtuais. Raros 
são aqueles que as percebem e lhes dão importância; mais 
raros ainda aqueles que exploram essa abertura em uma ex
perimentação criadora.

Essa cegueira não é válida apenas para os virtuais, ela já 
aparece ao nível dos fenômenos cuja pura fenomenalidade 
é perdida ao ver neles a manifestação de uma coisa existente. 
Reconduzimos a fenomenalidade do fenômeno para a sua 
manifestação. “De manifesto, o fenômeno se torna então 
manifestação; de aparência, aparição” (DME, 114). Diante de 
mim, o que aparece são as árvores floridas, resplandecendo 
em um fundo de céu claro e plantas altas. Mas o fenômeno 
não é nem a árvore, nem o céu, nem a planta, é outra coisa: 
Frescor e autoridade dos matizes; cores que se apoiam umas 
nas outras, ao mesmo tempo em oposição e harmonia; es
plendor do branco rosado sob o sol; desenho patético de um 
pequeno buquê de flores, na extremidade de um galho, con 
tra o azul-turquesa do céu”, essa é a fenomenalidade do fenô 
meno, uma espécie de arquitetura que nada é suficiente pâra 
dissipar -  a alma do momento. Vimos que Souriau cuida àt 

istinguir sempre entre o princípio formal do fenômeno c 
eu conteúdo. Esse princípio é a armadura do fenómefl°j 

neira que tem de “m anter5 juntos os diversos ele#1611
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que o compõem segundo relações harmônicas de oposição, 
de contraste, de complementaridade ou de equilíbrio.

A história da mãe e da criança é uma espécie de eco do 
famoso caso Brancusi. Lembremos o que aconteceu. Em ou
tubro de 1926, por ocasião do desembarque de cerca de vinte 
esculturas em solo americano, O pássaro no espaço chama 
a atenção do inspetor da Alfândega do porto de Nova York, 
que, depois de examiná-la, recusa-se a fornecer à longa peça 
de bronze a isenção a que têm legalmente direito as obras de 
arte; ele impõe a ela a taxa habitualmente aplicada aos ob
jetos utilitários manufaturados. Esse inspetor da Alfândega 
é como a mãe do exemplo de Souriau: não vê nada além de 
uma simples peça de bronze. Ele não vê a “alma” ou o ponto 
de vista contido na forma, a arquitetura que ela demonstra, 
enfim, o modo de existência que lhe é próprio sob outro 
ponto de vista. Compreendemos que o problema se torna, 
rapidamente, um problema de direito, não apenas porque, ao 
ser levado ao tribunal, o caso permitiu que o estatuto jurí
dico da obra de arte fosse modificado nos Estados Unidos, 
mas também porque, para Brancusi, tratava-se do reconheci
mento do direito a novas formas de vida.37

O que faz com que a composição do fenômeno não seja 
mais bem percebida do que a disposição cuidadosa de ob
jetos sobre uma mesa? A razão é simples: ele é percebido se
gundo um ponto de vista que se apoia em outros dados para

37 Cf. Brancusi contre /esÊtats-Ums, Adam Biro, 2003, a declaração de Brancu- 
si,p. 126: “O artista deve capturar o próprio espírito da natureza e tentar criar 
um mundo exatamente como faz a natureza: formas que afirmam seu direito à 
vida" Cf. igualmente B. EdeIman> VAátcu aux arts, HHerne, 2011; C. Delavaux 
eM.-H.Vignes, LesProcèsde Vart, Éditions Palette,20I3. Ê surpreendente que 
Souriau não tenha se apropriado do domínio do direito e de seu talento dis 
transformações modais das existências. A pergunta geral é sempre: qual é o 
modo de existência (e quem é seu proprietário?)?
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a n t i r  a continuidade do mundo. É preciso 
estabelecer e g ^  a regra alfandegária etc. Não deve-

arrumar a » es®’ a atitude natural para ter acesso

ríamos enta°  !. ren0vada do fenômeno, voltar para “as 
a uma consci  ̂ fenomenologia? Aos olhos de

“ 7 »  “ t ambém n.0  C O » »
Souriau, p > ^  fen6men0) apesar das precauções do

^ ^ “ t d o  Ela não apreende as coisas do interior, mas do 
seu método. da consciência que ob.

" ' ■ ' i  “A dialética fenomenológica coloca . « «

parenteses o p P olhar _ explidtando-o e rea-

Ím 6  f  ; f r  p o r  fora -  apenas aquilo que o fenômeno

s S -  p »  » “  ’ nt ” * " ,t

4 ^ , 0 .  D . modo ,«<
é o lugar onde menos podem _ Assim como
d a rk e s tp la c e  is u n d e r  th e  la m p ... (D M  , )■
no caso da mãe e seu filho, ela não vê que ha um ponto de

vista interior ao próprio fenômeno. int(,Hor? Como
Mas o que significa: apreender as coisas do m ■ 

compreender que o fenômeno exprime um ponto de ,

38 Ou ainda AA, 62:"... no que diz respeito ao eu, [a
pelo fito de que ele esteja implicado teoricamente em cert c(jm0
supò-Io, realmente, na realidade desses fenômenos, e recon 
sendo sempre anterior aos fenômenos que o implicam, e at m 
exterior a eles (primeiro eu no mundo, depois eu fora o mun ^
certas observações de Husserl, por exemplo, Iáées directrices pour 
noménologie, Gallimard, col. "Tel” 1985, p. 164: ... o conjunto o 
espaço-tempoml no qual o homem e o eu humano vêm se inserir, ^
de realidades Individuais subordinadas, tem, em virtude de seu senti 
ser puramente intencional; consequentemente, ele tem o sentido pura 
secundário, relativo de um ser para uma consciência”.
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que é animado por uma perspectiva própria? Para Souriau 
perceber não é observar de fora um mundo estendido diante’ 
de si, peio contrario, é entrar num ponto de vista, assim como 
simpatizamos. Percepção é participação. Um fenômeno surge 
surpreende por sua beleza, e lá estamos nós presos no inte
rior de uma espécie de monumento perceptivo do qual ex
ploramos a composição momentânea. Nossa perspectiva se 
encaixa em outra perspectiva, nosso ponto de vista em outro 
ponto de vista, como se houvesse uma intencionalidade, ou 
melhor, um principio de ordem, visível na arquitetura do fe
nômeno. Não temos uma perspectiva sobre o mundo, pelo 
contrário, é o mundo que nos faz entrar em uma de suas 
perspectivas. O Ser não está fechado sobre si mesmo, en
cerrado em um em si inacessível; ele está incessantemente 
aberto pelas perspectivas que suscita. As perspectivas abrem 
o Ser e o desvelam explorando suas dimensões e seus planos, 
por direito numerosos,

Mas como fazer? Como fazer ver essas perspectivas? Have
ria um método para fazer ver essas composições, uma vez 
esclarecido que fazer ver é ao mesmo tempo fazer existir ou 
tornar mais real aquilo que fazemos perceber? Compreen
demos que para isso é preciso toda uma “arte” Seria preciso 
imaginar uma espécie de dispositivo ótico que faça perce
ber as perspectivas, que lhes dê uma realidade mais mani
festa. Um desses procedimentos é a redução. Para mostrar a 
variedade dos modos de existência, Souriau invoca, de fato, 
uma redução"'existencial” Mas o adjetivo talvez não conve
nha, A redução que ele quer seria a antítese exata da redu
ção fenomenológica, na medida em que se trata de ressal
tar, a cada vez, o ponto de vista expresso por esse ou aquele 
rnodo de existência, em lugar de subordinar todos eles ao
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ponto de vista da consciência.» Cada modo de existência 
possui um “plano de existência” sin8ular> « P^tir do qual 
ele se desvela. Mas a operação é menos “existencial” que 
perspectivista, pois descrever modos de existência consiste 
em retornar, a cada vez, ao interior do ponto de vista que 
eles exprimem. Todo modo de existência envolve um ponto 
de vista; é exatamente nisso que ele se distingue da pura e 
simples existência. Souriau repete com frequência: é preciso 
encontrar o ponto de vista da coisa, pois cada modo de exis
tência possui seu ponto de vista.

O que devemos então compreender aqui por redução? 
Husserl reinventa o termo, mas não a operação, tão velha 
quanto a filosofia. A importância da redução, em geral, e ins
taurar um plano que torne possível a percepção de novas 
entidades. Fazemos da redução um método, mas sabemos 
que a primeira função desse método é agir sobre a percep
ção, efetuar uma conversão do olhar. Trata-se de fazer ver, 
de tomar perceptíveis novas classes de seres, ate os que sao 
invisíveis.40 Temos, então, um primeiro momento que con
siste em empurrar para fora do plano todos os pressupostos, 

os preconceitos, as ilusões que bloqueiam essa renovação 
percepção. A redução é, primeiramente, um a operaçao de 

limpeza. É preciso purificar o campo da expenencia 

aquilo que impede de ver.

39 DME, 116, onde Souriau quer ‘bperar e fe íiv a m e n ^
ciai, antítese exata da redução fenomenologica e cen jo
no fenômeno puro (...); i  Imo que significa colocar-se no porto

fenômeno”. . «n filósofo escritor

40 Verf por exemplo, aquilo que Souriau diz da filoso a íazè-lo& verem
quis (...) colocar objetivamente entre os homens um ra que
certas coisas de certa maneira. Ele construiu para eles e
confiou à escritura, e que coloca no meio deles..,” (IP, 34-35;.
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Nesse sentido» reduzir é liberar um plano de experiência 
pura. Mas pura de quê? O que é preciso retirar, enfim, para 
ver? De um filósofo para outro, é evidente que as respostas 
variam. Platão é o primeiro a descrever personagens que efe
tuam a conversão necessária para ver aquilo que os outros, 
prisioneiros das aparências, não podem ver: o mundo das 
essências. O que é preciso eliminar é a realidade cambiante 
das aparências sensíveis, que bloqueia a contemplação do 
mundo das Ideias. Esse mundo constitui um plano de expe
riência pura, no qual puro” designa a forma de identidade da 
Ideia em si, o Justo em si, o Belo em si, o Bom em si. As Ideias 
são formas puras* no sentido em que são puras de qualquer 
alteridade, de qualquer alteração. E só pode contemplá-las 
um pensamento que se torne ele mesmo pensamento puro 
(n o ü s). O u , ainda em Descartes, a operação da dúvida que 
permite purificar o campo da experiência de tudo aquilo que 
é exterior à pura interioridade do “Penso”. Não buscamos 
mais uma forma de identidade pura de qualquer alteridade, 
como em Platao, mas uma forma de interioridade pura de 
qualquer elemento exterior que quisesse malignamente in- 
troduzir-se nela. É igualmente o caso da redução fenomeno- 
lógica que, uma vez livre de todos os pressupostos natura
listas, quer constituir a egologia transcendental como "uma 
psicologia da interioridade pura”41 Aqui ainda se trata de 
traçar um plano destinado a fazer ver até mesmo aquilo que 
permanece invisível, o mundo originário das essências do vi
vido, Platão, Descartes, Husserl, três tipos de redução para 
três modos de percepção das essências.

41  E. Husserl, Méditãtíons cartésiennes, Vrin  ̂1969, p. 32 e 33: “O começo é a 
experiência pura e, por assim dizer, ainda muda, que se quer levar à expressão 
pura de seu próprio sentido”.
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Mas é evidente que nem todas as formas de redução têm 
como função fazer ver essências ou substâncias. Algumas 
delas têm até mesmo uma finalidade oposta. Trata-se sem
pre de constituir um plano de experiência pura, mas, dessa 
vez, de empurrar para fora do plano qualquer forma de 
identidade ou interioridade preexistente, A experiência 
é pura se for para de toda essência ou de toda consciên
cia -  em vez de se reduzir a unia “consciência pura”"1 Nem 
essência, nem form a de interioridade, partimos do grau 
zero da experiência para fazer  ver com o se constituem as 
experiências vividas. Não combatemos os mesmos pressu
postos nem encontramos os mesmos personagens. Já não 
nos interessam personagens prisioneiros de um falso saber, 
mas sim os personagens ignorantes, sem qualquer conhe
cimento, como as figuras do recém-nascido ou de Adao.« 
Ou até mesmo a estranha estátua de Condillac, que encarna 
o grau zero da sensibilidade. As filosofias dos séculos xvn  
e x v m  destacam um novo plano de observação, no qual a 
redução torna-se o produto de uma análise: o que percebe
mos quando a experiência é decomposta em seus elemen
tos mais simples? Aquilo que é > r o ” não é mais o essencial 
ou o substancial, mas o elementar ou o simples. E a partir 
desse novo plano que vemos se constituírem as experien- 
cias complexas dos sujeitos do conhecimento, dos sujeitos 
morais, políticos. É a mesma operação que encontramos na 
filosofia política, quando o grau zero se confunde com um 

"estado de natureza”, concebido como uma experiência pura

42 Ver, por exemplo, °  artigo de W. James: ‘La com:ienr.e existe-t-JM  ,««
Essais d'empirisme radicai, Agone, 2005.

43 D, Hume, Enquête sur 1’entendement humain, IVf P  seção: ‘Adao 
teria podido inferir da flui dez e da transparência da á g u a  porque t  s 

sufocá-lo, ou da luz e do calor do togo porque este poderia consunu
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de toda organização política. O estado de natureza age como 
um dispositivo a partir do qual podemos finalmente ver sur-
gir a formação dos corpos políticos.

Se a redução é inseparável dos planos de experiência 
pura que ela instaura, vemos que também tem necessidade 
de personagens para revelar esses planos. Platão precisa
tirar um prisioneiro da caverna. Deleuze e Guattari mos
traram que as filosofias tinham necessidade absoluta de 
introduzir personagens para serem dotadas de um par de 
olhos, para povoar o plano que elas traçam e animar seus 
conceitos. Certamente, Souriau teria apreciado essa hipó
tese que consolida a tese de uma arte imanente à filosofia.44 
De um tipo de redução para o outro, os personagens não 
sao os mesmos. No caso da redução, que podemos grossei
ramente chamar de racionalista, lidamos com aqueles que 
duvidam, que desconfiam das aparências, com falsos céticos 
em busca da verdade como em Platão, Descartes e Husserl; 
no outro, que podemos chamar de empirista, lidamos com 
ingênuos, tolos, ignorantes. É o caso das figuras de Adão e 
do recém-nascido no empirismo clássico, mas é também o 
caso do ingênuo do empirismo radical de William James, 
do “homem comum” no empirismo metafísico de Bergson, 
no começo de Matéria e memória, ignorando tudo das dis
putas filosóficas*45 ou ainda do homo natura spinozista de

44 Souriau vê no ponto de vista de cada filosofia um personagem ideal, IP, 252- 
253, “uma testemunha ideal e interior instituída pela obra para se constituir 
em relação a ela; e com a qual será necessário que toda alma em contato com a 
obra se identifique, menos ou 01315”.

45 Matéria e memória, Martins Fontes, 1999, p. 2: "Colocamo-nos no ponto de 
vista de um espírito que ignorasse as discussões entre filósofos” Sobre a ope
ração de redução em Matéria e memóriat cf. C. Riquier, Armales bergsoniettnes, 
PUF, n. 2,2004, p. 261 e seg.
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Deleuze e Guattari, no Anti-Édipo, que vai ao encontro da 
criança que brinca, nietzschiana, de O que é a filosofia! Os 
personagens das filosofias empiristas não visam mais às es-
Ancias Eles tê m  em comum certa inocência que faz com 

aue sejam sem pressupostos, abertos a todas as potencialida
des da experiência pura. Sua maneira de ser puros e para- 
d o x a lm e n te , estarem abertos para a maior heterogeneidade 
possível, p r o f u n d a m e n te  “impuros”, nesse sentido, capazes 
d e  todas as metamorfoses, de viajar por vanas perspect.va, 
e circular através delas. O personagem empinsta nao e mais 
e n tã o  aquele que, através de um esforço sobre 
tem acesso às substâncias ou às essências, pela s.mp es e boa

mais substâncias ou essências-
Podemos talvez objetar que tais dispositivo so valem

para a filosofia, que as artes, quanto a e tentativas
nenhuma redução. Entretanto, nao encon r 
de estabelecer um plano que mostre algo que,:sê n 
isso, seria invisível, de alcançar uma especie y,
pura, a partir da qual tudo poderia ser « c o n s tr u .d ^  
teratura isso é testemunhado pela existência ^  P « s° na&
que parecem se originar de um processo de re uça ’ ra

tido em que eles encarnam uma forma de exPerien^ s n§0
Alcançam uma espécie de grau zero. Esses
sabem mais do que os outros, pelo contrário, conse ^  ^
uma espécie de inocência, uma ingenuidade da qua  ̂^

tros não são mais capazes; sua natureza parece pre 0ksei"
de qualquer compromisso vergonhoso, e faz de ^
vadores privilegiados. A Religiosa de Diderot, o 
Dostoievski, o jovem irmão religioso dos
crianças ou as jovens americanas de Henry James,a c ^
de Alemanha} ano zero ou o jovem soldado aturdido
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e Veja, a obra prima de Klimov, entre tantos outros. São eles 
que encarnam  o processo de redução, pois fazem ver de 
outra maneira. Não apenas nos mostram as baixezas, as mal- 
dades, a sordidez dos que os cercam, mas nos fazem ver que 
os outros não os veem, que há muito tempo deixaram de 
vê-los* Esses personagens agem como espelhos ou "intensiíi- 
cadores” da experiência.46

Esse é o m esm o com bate travado pelas artes visuais 
quando precisam tornar a página, ou a tela, branca ou negra 
para recom eçar tudo. Experiência pura ou grau zero des
tinado a lim par a percepção. Com o não ver, por exemplo, 
na série das W hite Paintings, de Rauschenberg, e depois nas 
Black paintings, uma redução da pintura a uma forma de 
experiência pura -  ou então as “grades” de Agnes M artin 
às quais ela está sempre retornando e das quais está sem 
pre partindo?47 Não se trata de conduzir a pintura ao seu 
derradeiro lim ite ou à sua suposta essência, o Branco ou 
o Negro absolutos com o quintessência da pintura. Não se 
trata de revelar uma forma ou qualidade pura, nem mesmo 
de atingir uma matéria pura. Trata-se, em vez disso, de par
tir de uma espécie de m aterial meio físico, meio mental que 
recarrega a pintura de potencialidades. Ora, o que distingue
o material de uma simples matéria é que ele é animado de

46 Cf. H. James, La Créatwn littéraire, op. cit. p. 232-233: “Essas multipli
cações são esplêndidas para a experiência, cada uma sendo, ao seu modo, 
uma intensificação”, Cf. igualmente, sobre Pelos olhos de Maisie: “... o contato 
de uma criança com  qualquer coisa desagradável aumentava esse aspecto 
desagradável”.

47 Sobre essas “grades”, Agnes Martin invoca, aliás, um estado de inocência: 
"Quando fiz uma grade pela primeira vez, eu estava pensando na inocência das
árvores. Essa grade me veio à cabeça e achei que ela representava a inocência. 
Continuo pensando assim”. Citado em F. Morris "Innocence and experience, 
Agnes Martin, Tate Publishing, 2015.
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forças, de dinamismos internos que fazem dele uma reali
dade viva, quase física. A madeira, a rocha não são matérias 
inertes, são percorridas de dobras, de nervuras, de nós, que 
constituem seu movimento. O material é a matéria que se
torna espírito.48

Todos os esforços consistem justamente em se colocar à 
altura do material e seguir seus vetores, suas intencionali- 
dades”, o que supõe renunciar à intencionalidade da cons
ciência, mesmo que ela seja doadora de sentido, Como diz 
Dubuffet, que também fala de um homem comum, “o espí
rito começa a se movimentar a partir daquilo que lhe é apre
sentado, incorpora-se a ele totalmente, alinha-se sobre ele 
(...). A arte deve nascer do material e da ferramenta, e deve 
conservar os traços da ferramenta e da luta da ferramenta 
com o material”.49 Seguir as potencialidades do “material”, 
mesmo, e principalmente, que ele conduza para conexões 
inesperadas, a fim de tornar-se o seu mais próximo colabo
rador. Puro” não remete mais às essências, mas sim a um 
material composto, apto às transformações e às metamor
foses, um pouco como esses moluscos que se protegem co
brindo-se de fragmentos de conchas, galhos de corais e pe
dregulhos como se fossem partes deles mesmos -  ou melhor, 
como um quadro de Rauschenberg que mistura pigmentos, 
cacos de espelho, meias, recortes de jornal, ventilador, cola, 
metal, elementos “impuros” na verdade (cf. Rebus, Charlene, 

Toadcast ou Pantomime). Essas obras são possíveis apenas

contempor â m L ° ^ f ^ °  SUa recuPeraí ão e Sua reciclagem na arte
2012. Na filoínfi* ; J r i r  ’ M atmaux + Art = (Euvre, Éditions Pyramid, 
como uni mate * u James <luem define o campo da “experiência pura*
49 T D h ff m  íeri'fl̂  stuffl ^Ue ele distingue de uma simples matéria-

100, e  G d Ü m a H £>!!̂ ÍWS *  ^  k s  é c r its  S u iv a flt$> G a ilim a rd , 1 9 9 5 , tom o III. p- 
dru’ iy « A to m o  I,p.56.
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se nos desfizermos de todos os pressupostos relativos à es
sência. A obra é feita, então, por conexão, emendas múltiplas 
entre elementos encontrados aqui ou ali, “inessenciais”.

E os próprios personagens da arte se transformam. Já não 
são apenas figuras unificadas -  santas ou ligadas a Cristo 

mas figuras compostas, remendadas ou remontadas. Um 
bom exemplo é dado, em literatura, pela evolução do perso
nagem de Robinson Crusoé. É um personagem que poderia 
encarnar idealmente o grau zero da experiência, pois per
deu tudo por ocasião do naufrágio. Não seria o momento 
de livrá-lo de todos os seus preconceitos, de remover seus 
pressupostos e suas ilusões? Em vez disso, vemos que ele re
toma as mesmas tarefas de sempre: construir, explorar, orga
nizar, capitalizar, alma de colonizador. A situação não evolui 
com as robinsonadas familiais (de Johann David Wyss ou 
de Júlio Verne). Para interessar novamente à literatura e à 
filosofia seria preciso que o naufrágio se tornasse um verda
deiro processo de redução* que Robinson Crusoé sobrevi
vesse profundamente transformado e se tornasse apto a ver 
aquilo que ninguém mais pudesse ver. É exatamente o que 
faz Michel Tournier em Sexta-feira ou 05 limbos do Pacífico. 
Crusoé se torna o personagem de uma experiência pura: 
aquela de um mundo sem os outros. A organização de seu 
mundo se desarticula» à medida que a presença dos outros se 
dissipa. Todos os pressupostos, todos os preconceitos, todas 
as ilusões são abolidas. Surge, então, um novo mundo, um 
mundo primordial no qual Robinson se abre a todas as me
tamorfoses. Compreendemos que Deleuze tenha se interes
sado por esse romance, pois ele também imagina a redução 
como uma espécie de desertificação. Reduzir, para Deleuze, 
é desertificar, isto é, devolver a matéria e o pensamento para 
um mundo anterior ou posterior ao homem, para explorar
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suas potências -  Ou ainda, recentemente, sob outra inspira- 
cão, quando Robinson se torna uma figura polimorfa, com
posta, disseminada, como nas narrativas de O .vier Cadiot. 
Robinson torna-se ali “zero sum”, experiência de um cogito 
permanentemente reduzido a zero, por causa da prolifera
ção entrópica de estados cambiantes com o se fossem pos
sibilidades dele mesmo que o dispersam.*' Robinson não 
é mais o revelador de um mundo sem os outros, torna-se 
um encadeam ento de seqüências não ligadas, o espaço real 
e mental no qual todos os outros são telescópicos como des- 
troços de um naufrágio permanente.

Se invocamos planos e personagens como ferramentas da re
dução, é porque o próprio Souriau tem profunda necessidade 
dessas noções. Sua ontologia modal é inseparável de uma 
pluralidade de planos de existência, com seus personagens 
variados. O livro Avoir une â m e ê  um exemplo desse ponto 
de vista, pois se organiza em torno de breves seqüências 
de ficção. Souriau multiplica os personagens para nos fazer

50 Cf. Sexta-feira ou os limbos do'Pacífico, e a análise de Deleuze em Lógica do 
sentido. O interesse pela robinsonada é muito antigo entre os autores, como 
mostram 0 texto de Tournier “L’impersonnalisme” Espace, n. 1, 1945, e o de 
Deleuze, “Causes et raisons des íles desertes”, in Lite déserte et autres textes, 
Mínuit, 2002, p. 11 e seg.

51  O. Cadiot, Futur.; ancien, fugitif POL, 1993. Se “Zero-sum” -  utilizado por 
Cadiot -  remete à teoria dos jogos, ele também remete a um cogito reduzi
do a zero pela proliferação vertiginosa das possibilidades que o atravessam e 
nele se misturam, Cf. aquilo que diz Cadiot do seu Robinson, em Les Tettips 
modernes, Gallimard, 2013, n. 676, p. 17: “Ele é artista ou santo sem saber, Ele 
tem todas as qualidades, mas nenhuma delas é completa e não é suficiente 
para se tornar verdadeiramente aJguma coisa (...). Seu desejo de perfeição lhe 
dá uma extrema versatilidade, ele é um transformista, nós o vemos mudar a
olhos vistos, em um morphingpermanente, pois ele se identifica radicalmente 
com seus projetos”

56



entrar em suas perspectivas, cada uma sendo a ilustração de 
uma arte de existir, ora ilusória, ora plenamente realizada É 
o sentido da redução perspectivista adotada por Souriau. De 
fato, só lidamos com perspectivas e com o plano de existência 
que cada uma traça por sua conta. Trata-se sempre de atingir 
uma experiência pura, mas, desta vez, aquilo que desaparece 
é a preexistência de um mundo exterior comum. Esse é  o novo 
pressuposto do qual precisamos nos desfazer. Isso não quer 
dizer que não há mais mundo, ou que a existência do mundo 
é colocada entre parênteses, como no épochè fenomenoló- 
gico; significa que o mundo se torna interior às perspectivas 
e decresce através disso.51 O que desaparece não é o mundo, 
mas a ideia de um mundo comum. A tese perspectivista é de 
que não existe primeiramente um mundo comum do qual 
cada um se apropria para fazer dele o “seu” mundo, mas o 
inverso. Há, inicialmente, mundos 'privados”, singulares, que 
formam, em seguida, um mundo comum através das suas 
comunicações múltiplas. O mundo se torna comum pela co
municação entre mundos “privados", não são os mundos que 
se tornam privados pela privatização de um mundo inicial
mente comum. Em vez de um mundo comum, há uma mul
tiplicidade de maneiras ou de gestos: maneiras de percebê-lo, 
de se apropriar dele, de explorar suas potencialidades. O erro 
é acreditar que as perspectivas se acrescentam do exterior a 
um mundo preexistente “sobre” o qual elas têm um ponto de 
vista. Mais uma vez, elas não sâo exteriores ao mundo, pelo 
contrário, o mundo é que é interior às perspectivas (AA, 24). 
Zero é o ponto de conversão. É o nascimento da perspectiva,

52 Cf, G. W. Leibniz, Discours de métaphysiquet §9: “Desse modo, o universo 
é de certa forma multiplicado tantas vezes quantas forem as substâncias... e 
Souriau, DME, 84.
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enouanto que o “menos que zero” seria a marca da sua disso

lução em um mundo comum, comum demais“
Z  ouisermos desde já  destacar certas características essen- 

ciais do pensamento de Souriau, vemos que ele se apresenta
1  uma ontologia pluralista, pois o Ser e compreendi o 
p l i r  dos seus m odos com o se fossem artes d e ^ * r ;  ek 
p ceouida com o uma filosofia perspectnnsta, por-

S 3 . Í 2 S — *■ ̂TJZiZ esse perspectivismo, por sua vez, e inseparável 
ele exprime, P P ^  de „ sta exprime a sua
de um formalism ,J  q iIetura que constitui a lei
maneira uma estrutura ou aspectos
d0 seu desenvolvimento e v e n t u a l P ^
se «unem  em um Bpmtuahsmo, P ™ ° P °  a
arquitetura) constitui a alma de cada « od seu pr0.

Signo desse £ « « « * * »
cesso de redução como uma acessa  P ^

Eilís, os person^ens estao « n  ^  De C£rt0 m0ílo, rão  são perso^a-
ou sé emocionar, des m o co n segu  . indiferente- Percepções
gens porque nao fez*m ver iwafc, tornam tu ^  se tomam
e emoções permacecem superficiais como M rcfibído. quai<3uer 3 üe
profundas, no sentido em qu* não (rans-onnart ipe  ^  snU$  movie co a 
sef£ o choque que as provoque {como a Kem
seçáo de voveurismo no episódio de prostituição em - ^ ^ e n t o  soàid

droga muda z «h  *  , p ™ >  “ ^ Í S t o S « « “
ta n -l como o champanhe. É como .  t r i t u r a ,  branca » peía
d* tudo, com piisonageas brancos, brancos emoeio dor
«caina, bancos pek su* incapacidade, mesmo por sua imper p  
de não scntírem nada, «rranhos a tudo. “Ninguém *  crus» pelas 
LJL” É um mtmdo comum, mas sem nada em comum a não ser 
vencionaís àt recoahecimentíj social, um mundo e narrativas sem perspecu



24). Em  parte, esse é o sentido das micronarrativas de Avoir 
une ame. É preciso entrar numa perspectiva e segui-la até seu 
ponto de realização, seu máxim o de “presença lúcida51 (AA, 
24; IR 247)- Cada existência deve ser conduzida ao seu me
lhor estado, instaurando assim o plano que exclusivamente 
lhe pertence- Por fim, uma perspectiva se define menos pela 
sua maneira de ser do que por seus modos de apropriação, 
menos pelo seu ser do que pelo seu t e r ”  É um novo signo da 
passagem do modal para o transmodal; não mais se trata de 
ser isto ou aquilo, mas sim de conquistar tantas novas ma
neiras de ser como se fossem tantas dimensões de si mesmo.

54 Ê Deleuze que, depois de Tarde, faz do “ter" uma característica da mônada 
leibniziana em A dobra, Leibniz e o barroco. A influência de Leibniz è P ^ i  
cularmente sentida em Elnstauratian phibsophique, onde, apesar das criticas 
que faz a elat Souriau apresenta a história da filosofia como uma vasta mona 

dologia (IP, 267,383).
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D/STENT/O ANtMl

Ê preciso ter uma alma, e para isso é preciso jaz i- la.
[ÉTIENNE SOURIAU]

Quando Souriau introduz os virtuais no inventário dos 
modos de existência, tudo muda. Não podemos mais nos 
ater ao atomismo inicial, segundo o qual cada existência é 
perfeita em si mesma, definitivamente concluída na sua 
ordem. Com os virtuais, toda realidade se torna inacabada. 
Isso nâo vale apenas para o arco quebrado de uma ponte ou 
um esboço, mas para qualquer realidade, até mesmo a mais 
acabada, a mais “concluída” O grande fato, diz Souriau, é “a 
incompletude existencial de todas as coisas* Nada nos é dado 
de outra maneira, nem nós mesmos, a não ser em uma espé
cie de meia-luz, em uma penumbra onde se esboça algo ina
cabado, onde nada tem plenitude de presença, nem evidente 
patuidade, nem total realização, nem existência plena”.55

Se tudo se torna esboço, é preciso depreender a conse
qüência que se impõe: não há mais seres, só há processos; 
ou melhor, as únicas entidades a partir de agora serão atost 
mudanças, transformações, metamorfoses que afetam esses 
seres e os fazem existir de outra maneira. “Evoquemos um

S 5 DME,“Du mode d’existence de 1'oeuvre à faire”, p. 195-196, Cf, igualmente o 
artigo "La consciente” (art. cit.) no qual Souriau opõe essa hipótese à evidên
cia e à clareza através da qual se dá o cogito cartesiano.
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universo da existência no qual os únicos entes seriam 
dinamismos ou transições: mortes, sublimações e s p ir T ?  
zações, nascimento e renascimentos [...]. A única realidd'  
seria o drama imenso ou o cerimonial desses atos” (DMc 
151). Segundo a terminologia de Souriau, não estamos m 
no mundo do Ôntico, mas sim no mundo do sináptko 
mundo de transformações, de acontecimentos, de fatm 
Passamos do modal ao transmodal. Na verdade, podem,, 
sempre voltar ao inventário inicial e colocar o acontecimento 
ao lado do fenomeno, da coisa, das entidades imaginárias etc 
mas com uma condição: é preciso admitir que a existência’ 
nao esta mais apenas “nos seres, mas entre os seres" (DME 
88). Isso não >mpede que esse novo m od o de ’

faça oscilar para outro mundo, com uma “posição de existên. 
cia completamente diferente”.56

É um mundo onde não há mais coisas, só há verbos e con- 
jugaçoes de verbos. Poderíamos achar que estamos no livro 
imaginado por Borges, que descreve o mundo de Tlõn, não 
mais como uma reunião de objetos no espaço” mas como

T ram em  *  3105 ^ P ^ e n t e s ”. Ê um mundo
puramente sucess.vo, temporal, não espacial” de modo que

h . ? ™ ,S SUbstantiv°s  na conjectural Ursprache de Tlõn:

a p a l t r i r PeSS°HaÍS- Nâ°  há Uma PaIaWa ^  corresponda
Quando ’ -maÜ Um Verb°  qUÍ Seria lunescer ou lunar”.57 
Quando a mae d.sse: “era alguma coisa”, ela se situava no

56 DME, 152; “Assim cn
suficiente e indubitável c™' S°  CeFt° S asPectos- °  fenômeno é uma presença 
outro universo tot almènte^dT^Û  ̂ P °^ eriamos> se fosse necessário, construir 
üm absoluto de experiê ” & • j rente ass m̂ também o acontecimento é 
também fazer outro u n ív ^ ' *** e suí generis, com o qual poderíamos
outra posição de í-v 61501 * Vez 0 mesmo que aquele do ôntico. mas com

571■ L. Borges -tT u T  difere,uc':
8 . Tlon Uqbar Orbis Tertius”, em Ficções.
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mundo tio ontico, No mundo do sináptico, é preciso dizer no 
preMMJlc; está acontecendo alguma coisa.

Para Souriau, qual c a natureza daquilo que está aconte
cendo? () cjuc de entende por acontecimento? Tomemos um 
copo que se quebra.“Ainda há pouco, havia um copo inteiro; 
a(jora há esses cacos. Entre os dois há o irreparável há o 
quebrar. O que aconteceu, o fato do fato, isso permanece ir
redutível, Só uma forma o exprime verdadeiramente: a ver
bal idade do verbo,da parte do discurso na qual se exprime a 
diferença entre vir e vem, cair e cai, caía ou cairá. Patuidade 
desse irredutível, Essa é a existência do fato" (DME, 153). O 
exemplo não deve enganar. O que importa aqui é a realidade 
do fato, e não o fato em si. A importância do fato é o caráter 
indubitável da sua realidade. Podemos duvidar da realidade 
de certas existências, mas não dos fatos, pois têm uma efi
cácia, modificam alguma coisa no modo de existência dos 
seres. A eficácia aqui não é o fato de que o copo tenha que
brado, ú que ele muda de modo de ser. Não é mais um copo, 
süo estilhaços cortantes. De acordo com o perspectivismo 
de Souriau, o acontecimento consiste em uma guinada no 
ponto de vista', alguma coisa aconteceu que faz com que não 
possamos mais considerar o copo como um copo. Nesse 
sentido, o acontecimento é estritamente espiritual. Somos 
como a criança que, depois de quebrar um copo, aponta com 
o dedo todos os objetos a sua volta e pergunta: “é frágil?” 
Para ela o mundo não é mais o mesmo, foi apreendido, a 
partir de entao, sob a espécie do “frágil” e povoado de coi
sas que se quebram. Basta um instante... para que tudo seja 
percebido de outro modo. Mais uma vez, o acontecimento 
nada tem de material (“o fato”), ele é puramente espiritual 
(“o fato do fato") ou “incorporar5, como dizem os estoicos; 
ele é a vida do espírito.
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Bastou um instante... Em Souriau, há um privilégio ma
nifesto do instante concebido como “instaurativo* ou "prer- 
rogativo”. É o mesmo privilégio atribuído aos virtuais. Para 
Souriau, o instante é o tempo do v irtual Certos instantes -  
certos virtuais -  acontecem no sentido em que determinam 
uma vocação, um destino. Patefit. O instante é o tempo, ou 
melhor, o entretempo dos acontecimentos. Imaginemos o 
curso do tempo como um corredor ao longo do qual os ins
tantes seriam portas, cada uma se abrindo para outro mundo; 
entrevemos uma perfeição, sentimos um algo mais de reali
dade, como Pessoa durante seu passeio. É um ápice existen
cial, um aguilhão lúcido que atravessa o existente, segundo 
os termos de Souriau. Ele permanecerá isolado, puro átomo 
sem continuação, ou irá se encadear com outros momentos 
da existência para lhe dar uma nova arquitetura?

Novamente, acontece que esses instantes têm um papel de
cisivo, eles afetam os psiquismos que se abrem para outras 
perspectivas.58 Souriau dá belos exemplos dessas guinadas de 
ponto de vista, como a história do fantasma, nascido de um 
desejo de vingança, que se pergunta sobre o sentido da sua 
presença e volta para o nada quando descobre que não quer 
mais se vingar da mulher que amou.

Quando nos perguntamos seriamente sobre nosso 
ser, cada um de nós é, mais ou menos, esse fantasma. 
Porque ele também, ao invés de se sentir, como dc 
hábito, compreendido e embarcado em um mundo 
que responde por ele e o apoia, que o proíbe de

58 Souriau dedicou um artigo à noção dc instante, no qual ele define a vida 
com o organização desses instantes, racionalmente posteriores ao seu próprio 
ser.... Cf. Les études philosophiques, ano 2 , n. 2/3, no v., 1928, p. 96-102.

64



perguntar souf, acaba se fazendo essa pergunta por 
alguma razão. E qual seria essa razão? É que em dado 
instante ele aceitou responder pelo mundo, ao invés 
de esperar que o mundo responda por ele. E logo ele 
perde as suas forças. Como um náufrago que, pri
meiro, nadou por muito tempo, com perseverança, 
tranquilamente, mantendo o ritmo de pemas e bra
ços, por instinto, por treino, porque estava tomado 
e apoiado pela força vital e pela realidade da catás
trofe. E depois, de repente, ele se dá conta de que está 
sozinho no vasto oceano, nadando. Subitamente, ele 
perde todas as suas forças, no momento em que toma 
consciência; e acaba se deixando levar. O drama está 
ali: nessa guinada de ponto de vista* que é sempre 
possível por direito e sempre pode ser efetuada, de 
fato, a todo o momento (DME, 102).

O acontecimento aqui não é o naufrágio nem o afogamento, 
é a guinada do ponto de vista, isto é, uma brusca transfor
mação no plano de existência do nadador: ele não é mais o 
mesmo. Produziu-se nele uma mudança radical. Não é mais 
aquele nadador inocente e perseverante de um instante an
terior -  assim como o fantasma, ele perdeu o desejo de vin
gança que era sua razão de ser. Do ponto de vista arquitetô
nico, a aparição dessa nova perspectiva desloca seu centro 
de gravidade. É claro que existe a trama de todos os aconte
cimentos habituais -  habituais no sentido em que não intro- 
duzem nenhum ponto de vista novo no psiquismo. Como a 
mãe da criança, não vemos nada de particular e não há nada 
de especial a fazer a não ser continuar a mesma existência.

Mas certos instantes privilegiados rompem essa trama, vi
bram em profundidade numa efervescência de virtualidades
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que constituem o esboço ou a promessa de uma existência 
mais real.59 “Você acredita encontrar seu instante, seu mo
mento chave, mas é ele que dispõe de você, segundo a ma
neira pela qual ele é vivido em si, pela qual ele é levado ao 
auge da sua própria realidade”60 (AA, 125). Há uma instanta- 
neidade da revelação brotando fora da história dos psiquís. 
mos. Ergue-se uma eternidade, sob cuja perspectiva tudo 
vem instantaneamente se organizar. É o antibergsonismo de 
Souriau. Ele não se interessa pela duração como síntese de 
longo curso que se recolhe nela mesma, mas sim pelo instante 
formal supremo, a revelação que decide tudo, revelação da 
qual sabemos que ela nunca oscilará para o passado porque 
constitui, a partir daí, o eterno futuro de nós mesmos.61 Esses 
instantes privilegiados dos quais fala Souriau, esses momen
tos fulgurantes de realidade, são os próprios acontecimentos.

Eles são até mesmo acontecim entos consideráveis, pois 
criam uma alm a  no psiquismo, isto é, o “princípio de um 
crescimento”, a necessidade, a pretensão a uma existência 
mais real. Uma distensão se produz -  constitutiva da pró
pria alma - ,  uma distância do psiquismo entre sua base e os 
cimos que ele entrevê, entre seus estados habituais e esses 
momentos sublimes , entre sua vida profana e esses instan
tes sagrados etc., distensão que faz sua "grandeza” eventual

59 “Um instante, por exemplo, só existe, verdadeiramente, se todo o conteúdo 
virtual que ele supostamente carrega chega efetivamente a uma manifestação 
suficiente, ao mesmo tempo, desse direito próprio ao ser, e de uma forma ple
na e aguda de existência, em Le hasard, les équilibres cosmiques et les per- 
rections singulières”, Les Étudesphilosophtques, ano 15, n. 1 /2 , jun., 1941, p. 14.

60 Cf. igualmente, AA, 38: Uma alma é perspectivamente grande devido a 
seus estados de necessidade, seus desejos, suas insatisfações sentidas; tudo isso 
representa uma das suas dimensões”

6 1 OD, 1 0 1 , Em  todas as suas remanências, em todos os seus ecos ulteriores, 
sempre permanecerá (...) aquilo que não é mais passível que não tenha sido.
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ou» pelo menos, a envergadura da sua alma. Queda, elevação, 
distensão, a alma se cria com a aparição de novas dimensões 
no psiquismo. Nesse sentido, há uma “grandeza da alma” 
mas que não diz respeito a nenhuma nobreza particular, ela 
mede apenas a distensão dos pontos de vista no psiquismo. 
Por sua perspectiva habitual ser alterada é que se cria uma 
alma no psiquismo, isto é, alguma coisa que ele ainda não 
possui, mas que, justamente, deve fazer  existir como uma 
nova dimensão de si mesmo.

De modo geral, existe alma quando percebemos em dada 
existência alguma coisa inacabada ou incompleta que exige 
um “princípio de crescimento” enfim, o esboço de algo maior, 
de algo mais bem-sucedido, suscetível de aumentar a reali
dade dessa existência. Atribuímos uma alma quando intro
duzimos essa distensão em um ser. Vejamos o caso evocado 
por Souriau de uma "mulher horrível” relaxada, alcoólatra, 
que não dá nenhuma atenção ao filho recém-nascido que 
brinca ao seu lado. Existe ali um primeiro “tema psíquico", 
uma nota contínua que corresponde à “tônica” de seu psi
quismo e que determina a tonalidade geral da sua existência. 
Mas então, num inesperado gesto de ternura, a mulher toma 
a criança nos braços e, com voz doce, canta uma canção de 
ninar, vinda de outro mundo. É outra tonalidade que se ex
prime dessa vez, nâo mais a tônica, mas a “dominante" Seu 
psiquismo se abre para outra dimensão,“tudo isso vagamente 
concebido nesse único gesto psíquico -  o gesto de manter 
separadas e opostas em si essas duas partes de mundo” (AA, 
131; DME, 148), Nesse caso, não se trata apenas de um psi~ 
quismo, mas de uma alma. Isso não quer dizer que a alma 
corresponda a um movimento de elevação espiritual -  em 
oposição a um psiquismo terra a terra. A alma não é nenhum 
dos dois polos, ela está no princípio da distância entre um
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minimum e um extremum , assim como a relação harmônica 
de um para o outro. Ela é o gesto que instaura uma distância 
própria no psiquismo. “Não temos todos, numa espécie de 
gesto de distensão interior, a medida ou a envergadura men
surável da nossa alma?”61

Se chamarmos de alma o princípio de distensão entre uma
realidade e suas virtualidades, então toda realidade pode 
ter uma “alma” e não apenas os psiquismos humanos. Um 
observador pode “atribuir” uma alma ao psiquismo da mãe 
alcoólatra, mas também pode descobrir almas onde não há 
psiquism os> nos vegetais, nos minerais, em qualquer frag
mento de existência. Isso não tem nada a ver com algum 
tipo de animismo, nem com um processo de identificação 
ou de projeção. Pelo contrário, talvez seja no momento em 
que toda projeção ou toda identificação se t o r n a  impossível

e povoada. Deixamos o mundo dos psiquismos humanos 
para entrar em comunicação com mundos não humanos ou 
infra-humanos. Ao invocar a solidão que acompanha o ato 
A& «rrpvor. Mareuerite Duras se interrompe para descre

que a comunicação se estabelece em uma solidão animada

6z AA, 1 31. CF. Ibid.: “O contraste h a rm o m c o  u l  ^  
ralmente dominadores instaura e mede uma distensSo d. 
grandeza interior no eixo dessa aposiçíio arqviilett nic
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vida às plantas, aos minerais? É preciso generalizar o que diz 
François Roustang sobre certas vidas: “Do humano, elas co
nheceram o inumano, a absorção e a rejeição. Elas não pude
ram se identificar com o que as cercava sob pena de morrer 
e, para se proteger desse inumano que as formou, tiveram 
que se refugiar no infra-humano ou no ainda-não-humano 
(condição do humano, no entanto) dos animais, dos vege
tais e dos minerais?"64 Dar vida à matéria, instaurar almas 
no coração da matéria e de seus “movimentos patéticos” para 
nâo morrer?61 Ou a matéria começa a viver e sentir, ou então 
tudo perde sua “alma” e nada mais vive. Não criamos almas 
apenas para os psiquismos humanos, mas para os animais, os 
vegetais, os minerais, todos os corpos da natureza.

Atribuir uma alma pode ser a operação mais pueril, mais 
sentimental, e também a mais delicada, mas que se torna 
uma operação propriamente instauradora quando se trata de 
levar para uma existência maior o chamado de uma arqui
tetura à qual nos dedicamos. Atribuir uma alma é aumentar 
uma existência; é a generosidade da leitura, da visão, da emo
ção de ver mais ou com mais intensidade, de ver, em certas 
realidades, a presença de uma alma. Somos sempre fiéis à

64 E Roustang,Influence1 Minuit, 199 l.col. “Reprise”, p, 177.

65 Ê DubufFet quem fala dos “movimentos patéticos” e das "pulsõcs íntimas" 
da matéria em Prospectus et teus écrits suivants, III, op. cit. p. 103. Entre os 
autores fascinados pelos minerais, podemos pensar em Caillois. mas também 
na estranha narrativa de Pi erre Gascar, VArche, Gailimard, 1971. fascinado 
pela vida secreta das grutas, seu mundo leitoso, esbranquiçado, "iluminado 
por uma luz plana que não emite raios’’ Gascar faz com que o pensamento se 
comunique com um mundo inumano que o mergulha numa noite profunda, 
sonho anterior aos sonhos no qua) se engendram formas sem luz, semelhantes 
aos animais cegos e diáfanos que povoam essas grutas. Esse fascínio é 
inseparável de uma exclus3o do mundo humano, dos “estados de tão grande 
privação moral e de tüo grande solidão (...) que nos irmanam a uma rocha™.
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■ilnn que existe em nós ou a alma dc uma obrai Aquele nUe 
;K)S valoriza demais ou que valoriza demais aquele q Uc acha 
mos im becil, ou o artigo sem intere.se, ele viu alguma coi* 
que não so u b em o s ver? Ou será que viu alguma ouíra coj^ 
que o imbecil desperdiçou logo que apareceu? Nós o critica
mos por não perceber a realidade como tal, por aumentá^ 
Não é que ele não veja o que existe, mas ele vê alguma outra 
coisa cujos vestígios espreita ou da qual espera o retorno: ele 
vê uma alma. Desse ponto de vista, toda promoção de exis 
tência parece ser uma “vitória sobre as sombras” e sobre 
dúvida (DME, 118). ' 3

O mundo das almas é muito instável e frágil. Uma alma 
forma e desaparece rapidam ente, tão evanescente qUanto 
um fenômeno. Se a filosofia para Souriau tem uma tarefa 
não é salvar os fenôm enos, mas aquilo que no fenômeno é* 
epifania, ontofania, teofania, psicofania etc., todos esses seres 
evanescentes, sempre em vias de desaparecer. “Observamos 
perpetuamente, particularm ente na ordem psíquica, instai 
rações tão rápidas, tâo fugazes, que mal podemos apreende- 
-las. Então, às vezes, estabelecemos para nós (ou se estabele
cem em nós) almas momentâneas cuja rapidez e a sucessão 
caleidoscópica contribuem para a ilusão de uma existência 
mínima e fraca; em bora elas possam ter maior grandeza 
e valor do que aquelas que instauramos mais facilmente e 
mais cotidianamente” (D M E 128-129). A vida psíquica não 
para de h.postasiar, de “entificar” aquilo que percebe, mas, 

aioria das vezes, essa consistência se desfaz em prol de

l'H a ' figidia. Evanescência dos fenômenos,labi-
e os pensam entos e das entificações, quase inexístên- 

 ̂ os virtuais, tantos são os m odos de existência precários, 
g s, que m argeiam  o m undo sólido e ordenado das coisas.
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Todas essas realidades virtuais ou potenciais formam por 
enquanto apenas um teatro de som bras,‘'biombos mais ou 
menos ricamente coloridos, que tanto podem dissimular um 
vazio terrível quanto mascarar uma perspectiva” (IP, 353). 
Como saber, de fato, se não estamos sendo atraídos por qui
meras? Em um instante, entrevemos virtualidades que as
piram a uma maior realidade, mas como ter certeza de que 
elas valem a pena? Quem nunca acreditou "ter uma ideia” 
que finalmente se revelou sem interesse? Como saber se fi
zemos a escolha certa, se não passamos horas, dias ou anos 
nos dedicando a um projeto finalmente vão? É a força *on- 
tológica” dos virtuais. Por mais frágeis que sejam, têm essa 
potência de perturbar a ordem do real. O que era real deixa 
de ser e o que ainda não era torna-se. Como, no caso do 
fantasma ou do nadador, basta uma pergunta para reverter a 
perspectiva, para que um plano de existência se quebre ou se 
desmanche. Os virtuais têm a força do problemático, A força 
de um problema não é sua tensão interna, é a incerteza que 
ele introduz na (re)distribuição de realidade. Entramos numa 
zona onde não sabemos mais o que deve ser considerado 
real. Uma nova perspectiva irrompe e confunde a ordem de 
determinado plano de existência, desloca o centro de gravi
dade das existências.

Como saber, então? Como ter certeza de que determi
nada perspectiva não é ilusória? Não há nenhuma maneira 
de saber com antecedência. Para Souriau a única solução é 
seguir as indicações de certos virtuais (e saber sacrificar os 
outros). É preciso correr o risco toda vez. “Se quisermos ver 
os mais belos reinos se abrirem em profundidade (...) -  é 
preciso fazê-los, não basta supor. Temos que conquistá-los! 
Mas não vamos conquistá-los apenas estendendo os bra
ços, nostalgicamente, na direção de seu sonho confuso. Se
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essa conquista não for feita, temos que saber saudá 
longe, com um aceno, sem deté-los: são Morganas* ^  
Para sair do mundo das sombras, é preciso pois 
tar” novas realidades. Não significa que os p ro b lem a ^ 11'5' 
dissipar. De fato, não vamos mais nos perguntar se 
a escolha certa, mas o problema persiste, pois é precis^'"115 
tinuar respondendo às “exigências” dos virtuais SabeT ^  
dar a eles a realidade que merecem, e um brilho sufid^r 
Como conduzir uma obra à plena posse de si mesma» A n *  
sagem de um modo de existência a outro é sempre probt 
matica (o que nao esta dando certo na minha vida? 0  que 
e que esta faltando nessa primeira versão, nesse esboço’ Por 
que esse sentimento de irrealidade? etc.), não menos do que 
querer reunir do.s modos de existência distintos.* Trata-se

aos f l T °  m° Í °  dÜ 6XÍSténCÍa a° S VÍrtUaÍS- d£ dar « n »
mundna r S' e ^  PêrmÍtÍr qUe Um “ r exista ™

torne cosmos"0 6 °  ° U ^  é P ™ 50 qUE 3 nUV£m 56 

Podemos'até d-°UnaU ^  semPre de “conquista” de posse.
P O * T £  6- qUe °  real Se define Para *  a'^vés da
de ser n 1 qUestf °  da existéncia diz respeito aos modos 
Quantn a P0S5e respeito aos graus de realidade.
Avo/r J^ SSU*mosM uma existência, mais e)a é real.

esse aspecto* O I ^  ^  a'ma) é. Um títUl°  siSnificativ0 sob
cão Ho i i lV1*° C0rneÇa> aliás, com uma rápida descri- 

algu„s desses modos de posse;

 ̂ sempre a sulur-^^l n <̂J ^ca scm explicação. Ela se engendra. Sua preseRÇ3
t!,Pirituajs para üm*nosíl um problema; ela é a soma de exigéoíi^ 
esthéiíqm; de la 1  ^ Va» Um 5 e r ' ’ em  " S u r  les moyenset laponte d i^ e 

iy36, p, 29a raCL* ’ ^evue de Métapysique et de Mora te, t  43, n- ^ r"
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Ter uma alma é possuir riquezas que não temos; é 
viver positivamente certas vidas irreais; é ser maior 
do que si mesmo (...); é constituir um universo subs
tancial e ser esse universo, que só pode ser feito de 
acontecimentos sem substância, de operações transi
tivas e de fenomenalidades Jábeis. O mínimo conhe
cimento concreto dos homens basta para mostrar 
que é assim para todos, mas com grandes variações 
proporcionais, A maioria ocupa apenas verdadeira
mente (se podemos dizer assim) uma pequena parte 
de sua dimensão cósmica. Alguns, aliás, se conten
tam perfeitamente com essa condição e, sem tentar 
fazer nada melhor, fecham-se nessa pequena região 
de si mesmos (...). Quase não têm aJma (...). Outros 
são abertos. Tão abertos para o vago e para o vazio 
que não ocupam nem possuem nada. Têm alma, 
muita alma, mas eía é tão tênue, tão inconsistente, 
tão vaga, tão pouco possuída, que, no fundo, não é 
nada (AA, 3),

O conceito de posse tem um papel decisivo em Souriau. Ele 
mede a realidade de uma existência. Possuir, porém, não con
siste em apropriar-se de um bem ou de um ser. A apropria
ção não diz respeito à propriedade, mas ao próprio. O verbo 
da apropriação não deve ser empregado na voz reflexiva, mas 
na voz ativa: possuir, não é se apropriar mas apropriar a..., 
isto ét fazer existir de maneira exclusiva. £ verdade que às 
vezes Souriau afirma que um psiquismo deve tomar posse de 
si mesmo, como se mantivesse a voz reflexiva. Mas significa, 
na realidade, que ele deve se dedicar às potencialidades que 
percebeu como novas dimensões de si mesmo (quer sejam 
morais, estéticas, políticas). Não devemos dizer que ele se
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apropria delas; pelo contrário, é preciso dizer que apropria 
sua existência a essas novas dimensões. Compreenderíamos 
apenas que elas produzem um novo si mesmo no p s iq u i^

Nesse sentido, apropriar é dar autonomia àquilo que não 
existe por si e que, levando em conta seu inacabamento cons 
titutivo,precisa de um outro para existir mais ou de outra m, 
neira.'  Dizemos que um virtual “se” possui quando adquire 
uma realidade autônoma que exprime sua arquitetura (ou 
^ u  ponto de vista intrínseco) e permite que se mantenha so
zinho na existência: a obra acabada. Mas, para isso, ele deve 
necessariamente passar por um criador que lhe dê acesso a 
esse novo modo de existência. Um virtual sà toma poss d 
si mesmo se encontrar um mediador ou um intercessor que 
o torne autonomo. Ê uma espécie de parasitismo ou de rela- 
Çao sunbiotica. O virtual precisa de um hospedeiro para exis
tir. Inversamente, um criador é sempre apenas o hospedeiro 
das suas virtualídades.

Os virtuais são como a “dança macabra das lembran
ças no inconsciente, em Bergson. Em seu artigo sobre o 
sonho» Bergson se inspira em Plotino e descreve as lem
branças como uma nuvem de almas que plana acima dos 
corpos vivos. Elas esperam serem atraídas por um corpo 
que se assemelhe a elas e responda às suas aspirações; elas 
inclinam-se então para ele, deixam-se cair e passam para a 
existência. É como um vampirismo próprio das lembranças. 
Assim como a alma procura um corpoj a lembrança procura 
uma sensação que se assemelhe a ela para voltar à vida. WA 
lembrança-fantasma, materializando-se na sensação que lhe

67 Em AA, 6 e DME> 138, Souriau retoma a distinção escolástíca entre os seres 
que existem por si {asseidade -  de a se) e os seres que existem por um outro 
(abaliedade -  de ab alio).
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traga sangue e carne, torna-se um ser que viverá uma vida 
própria.”68 Talvez estejamos errados ao ver na teoria berg- 
soniana da memória um idealismo, o que devemos ver ali é 
um vampirismo, uma espécie de impulso espectral que du
plica o famoso élan vital.69

Para Souriau» a situação é análoga: os virtuais estão espe
rando o processo que lhes dará a autonomia que lhes falta e 
permitirá que existam sozinhos, em si e por si, finalmente 
acabados. Só há um problema: como dar autonomia a esses 
virtuais? Por meio de que processo? Souriau chama esse pro
cesso de anáfora. Chamamos de anáfora a determinação do 
ser como crescimento contínuo de realidade; e promoções 
anafóricas as operações que dizem respeito diretamente à 
promoção do ser instaurado na direção da sua patuidade” (IP, 
lOn), Trata-se de conduzir um virtual da sua quase inexistên
cia para uma realidade mais manifesta, ou, então, segundo 
os termos de Souriau, de levá-lo dos cantos obscuros onde 
se encontra em estado de esboço até a luz lúcida do acaba
mento. De acordo com a sua definição, a anáfora é, portanto, 
um processo de intensificação.70 "Cada nova informação é a 
lei de uma etapa anafórica. Cada ganho anafórico é a razão 
de uma nova informação proposta” (DME, 108).

A intensificação consiste ora em permanecer em um 
mesmo plano de existência, ora em reunir dois planos cujos 
modos de ser são radicalmente distintos. É preciso juntar

68 H. Bergson, “Le rêve", L'Ênergie spirituelle, PUF, reed. 2009, p. 97.

69 Sobre o vampirismo da memória que termina com o vitalismo da Evolução 
Criadora, cf. C. Riquier, Archéologie de Bergson, PUF, 2009, p. 359-360.

70 Assim, por exemplo, sobre a consciência, em “La conscience”, artigo cit., p. 
575: Primeiro ideal da consciência: a lucidez. E esse ideal é intensivo”
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vários modos em um ser plurimodal/1 Em um plano de exis
tência, coisas e psiquismos; em outro plano, virtuais e pontos 
lúcidos. Em um plano, hábitos de alcoólico, em outro, uma 
canção de ninar celeste. Em um plano, uma conversa durante 
o jantar; em outro, um germe de narrativa. São como falhas 
profundas no Ser que mostram que cada um dos planos 
que os limitam estão inacabados. O que a anáfora percorre 
e reduz é a distância que separa esses planos. Ela os reúne 
levando-os a um acabamento mútuo, assim como um escul
tor define os contornos de uma forma a partir de uma por
ção de argila, ao mesmo tempo em que, no outro plano, vai se 
definindo o projeto virtual do qual ele parte. No princípio, 
real e virtual estâo tão indeterminados um quanto o outro, os 
dois no estado de esboço.71 Cabe ao processo anafórico de
terminá-los um no outro, um pelo outro. A anáfora é o pro
cesso de "determinação de um ser” através de um "acréscimo 
contínuo de realidade” até que seja totalmente abolida -  ou 
quase -  a distância que os separa. "Distância que está sempre 
diminuindo: essa progressão da obra é a aproximação pro
gressiva de dois aspectos existenciais da obra, a ser feita, ou já

7 1  DME, 166: Tivemos que comparar a identidade unimodal a uma espé
cie de arco do plano de existência, enrolado ou amassado de tal maneira que 
aquilo que está separado tenha contato consigo mesmo, e se interpenetret se 
integre em uma mesma existência ôntica. Agora, porém, seria preciso cur
var, estabelecer o contato e a interpenetração de dois planos de existência, de 
modo que um mesmo ser ocupe, ao mesmo tempo, um lugar num e no outro” 
Cf. igualmente DME, 109.

72 DME, 109: "Mas essa existência crescente é feita (...) de uma modalidade 
dupla finalmente coincidente na unidade de um único ser progressivamente 
inventado no curso desse trabalho. Quase sempre, nenhuma previsão: a obra 
final é sempre, até certo ponto, uma novidade, uma descoberta, uma surpresa, 
Então era isso que eu estava procurando, que eu estava destinado a fazer 1 Ale
gria ou decepção, recompensa ou castigo pelas tentativas ou pelos erros, pelos 
esforços, pelos julgamentos justos ou falsos”
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feita- E, então, vem a última cinzelada e, nesse momento, toda 
distância é abolida. A argila modelada é como o espelho fiel 
da obra a ser feita, e a obra a ser feita é como se estivesse en
carnada no bloco de argila. Elas são um único e mesmo ser” 
(DME, 212). A imagem do espelho não deve, no entanto, nos 
levar a crer que o bloco de argila é à imagem da obra, como 
se essa última preexistisse à sua realização.73 Na realidade, a 
obra não tem imagem; ou melhor, sua imagem se forma à 
medida que ela se cria (DME, 212).

Resta dizer que esse processo ameaça constantemente fra
cassar, e que a distância entre os dois planos nunca é total
mente abolida. Diremos que toda obra é ao mesmo tempo 
um fracasso e um sucesso.74 Mas em que proporções? Até 
que ponto ainda é preciso insistir, acrescentar, reduzir? Não 
corremos o risco de ir longe demais e estragar tudo, risco que 
vem do “temor de estragar a obra já satisfatória, por um erro 
de última hora”? (DME, 214). Essas perguntas não dizem 
respeito ao “arremate” e seus detalhes, mas ao acabamento 
da obra no sentido em que ela ameaça malograr por causa 
de um último gesto.75 Corremos perpetuamente o risco de

73 Ver a análise desse exemplo por I. Stengers e B. Latour, DME, 6-7.

74 DME, 212: "... sempre há uma dimensão de fracasso em qualquer que seja a 
realização". Cf., por exemplo, as observações de Giacometti em Alberto Giaco- 
tnettit Museu de Arte Moderna da cidade de Paris» 1991, p. 415: “Sei que me é 
completamente impossível modelar» pintar ou desenhar uma cabeça, por exem* 
pio, tal como a vejo, e, no entanto» é a única coisa que tento fazer, Tudo que po
derei fazer será sempre apenas uma pálida imagem daquilo que vejo» e meu su
cesso estará sempre abaixo do meu fracasso e, talvez, sempre igual ao fracasso .

75 DME, 2l3:**Não devemos confundir a evidência do acabamento com qual
quer outro procedimento de conclusão de uma execução, com uma estilística 
daquilo que chamamos vulgarmente, ou em termos de indústria ou de comér
cio, de “acabamento". Confusão grosseira, à qual, em certas épocas, sucum
biram, às vezes, os artistas cujos esboços ou croquis são melhores do que as 
obras concluídas”. Cf.» igualmente, IP, 335 e seg.

77



“falsear a linha anafórica* (IP. 314). Saberemos responder de
vidamente às exigências dos virtuais? Saberemos dar a ele 
a realidade que merecem? E como fazer isso? Vimos que T  
virtuais não param de nos submeter a essas p e re u n tl „ * 
conta de sua força problemática. Elas acompanham os atos
de promoção anafórica” e fazem de toda anáfora um oro
cesso de experimentação. ^

Experimentar é tentar responder da melhor maneira dossí 
a Per§untas constantemente não formuladas SomeríL 

responder é que saberemos qual era a pergunta

a í  c X s e dl P T  nÓS’ 6  5 6  £ - £ £ £to. Se nao dermos a resposta certa, ela loEo se desfia
ela se vai, ela volta para os limbos longínquos de onde « t  
começando ,  PoU é
que a obra nos questiona, e desse modo que ela nos

” f a í r s odõ<DMB,20>u,>b“ é" “snnge a qual devemos responder sem mesmo saber qual é 
pergunta Nao temos outra escolha, a não ser explorar as 
imensoes do virtual tateando, retomando, avançando, o que

ana 0rajuma experimentação permanente. Cada traço 
a a frase cada gesto é como uma “proposição de existên

cia que os dois planos consentem -  ou não -  de acordo com 
suas respectivas exigências. “A cada momento, a cada ato do 
artista, ou melhor, de cada ato do artista, [a obra em constru- 
çaoj pode viver ou morrer” (DME, 205).
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DA INSTAURAÇÃO

Para Souriau, em que consiste o ato de instaurar? A instaura
ção não é sinônimo de anáfora. A anáfora designa o processo 
de intensificação pelo qual uma existência ganha em reali
dade, enquanto que a instauração designa a operação pela 
qual uma existência ganha em "formalidade” ou em solidez. 
Souriau prefere esse termo aos de produção ou de criação, 
considerados excessivamente ambíguos (IP, 73n). Instaurar 
consiste em fixar a existência de um ser, assim como estabe
lecemos uma instituição, uma cerimônia ou um ritual. Criar 
é instituir ou formalizar (IP, 73n), E formalizar é fazer passar 
para a existência a arquitetura envolvida no ser virtual, ainda 
no estado “implexo”; é desvelar a sua estrutura. Nesse sentido, 
compreendemos porque se trata menos de criar do que de 
instaurar, "De um certo ponto de vista, o homem não cria 
nada. A própria natureza não cria nada. A floração do botão 
não cria a rosa. Todas as suas condições materiais e causais já 
estavam ali. Só a forma é nova, A novidade é imaterial e, natu
ralmente, o imaterial é a única novidade” (IP, 73-74), É o que 
diz> por exemplo, Nathalie Sarraute: ela não cria os "tropis- 
mos, pois eles já estão em Flaubert, Dostoievski ou Virgínia 
Woolf, mas ela os formaliza de outra maneira, dá a eles uma 
nova formalidade”, através de um novo tipo de narrativa.76

?6 Ver, por exemplo, a conferência “Roman et réalite* em N. Sarraute, CEuvres 
Gallimard, Co].“Biblíothèque de Ia Pléiade’\ 1996, p, 1643 e seg.
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É a famosa questão dos precursores posteriormente des
cobertos. É verdade que as grandes obras criam seus pre 
cursores, mas, justamente, o que “falta” ao precursor é que 
a obra seja formalizada no sucessor. Certos aspectos estão 
ali, mas permaneceram em estado embrionário ou “implexo" 
como se o autor não tivesse explorado todas as potencialida
des. Nesse sentido, instaurar é estender “uma arquitetura que 
organiza, estrutura e, consequentemente, distingue os dados 
iniciais, em vez de deixá-los entrelaçados uns aos outros, e 
compenetrados sincreticamente; e essa arquitetura desenha 
nesse mundo muitas outras riquezas que não estavam ali ini
cialmente” (IP, 389). Através dessa distinção, as existências 
ganham, ao mesmo tempo, em extensão, em estruturação e 
em consistência, assim como um quadro, ao se desvelar, con
quista o equilíbrio que mantém reunidas as cores e as linhas 
que o compõem. As existências adquirem uma armação for
mal que as institui ainda mais do que as constitui.

Temos um exemplo na obra de Eugène Dupréel, cujo pen
samento é muito próximo de Souriau nesse ponto, Dupréel 
analisa a noção de convenção no campo social para respon
der à pergunta: como se constitui um grupo social? Ele des
creve um primeiro momento no qual indivíduos quaisquer 
form am  um grupo por conta de uma inclinação comum. 
E um grupo ainda muito frágil no qual os indivíduos não 
podem contar uns com os outros com segurança, Nenhum 
hábito foi adquirido, nenhum ritual, nenhuma regra, apenas 
a repetição de uma mesma novidade. O acordo permanece 
implícito e pouco “consolidado”. Chega o momento propria
mente dito da convenção no qual o grupo se torna “formal
mente declarado, munido de uma regra explicita”77 Hábitos

77 E, Dupréel, Essais pluralistes, PUF, 1949, p. 257. Hoje esquecido, o filósofo
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são contraídos» rituais são criados, regras, ditadas. Dupréel 
define assim a convenção como algo consolidado ou como 
um sistema de consolidados. Mas o que dá à convenção sua 
solidez é o seu caráter formal.78 De certa forma, a convenção 
não cria nada, pois o grupo já  existia, justamente de maneira 
informal. Em outro sentido, porém, ela cria algo de novo. 
Aquilo que ela cria é a "formalidade” da convenção, isto é, 
uma consolidação tal, que o grupo é/a partir de então, sus
tentado por alguma coisa mais determinada e também mais 
interior, um arranjo formal das disposições individuais”79 A 
convenção é a extensão da arquitetura que governa o con
junto das relações entre indivíduos. Tanto para Dupréel 
quanto para Souriau, o formal é a razão da consistência.

Podemos invocar outro exemplo, o da instauração filosó
fica, privilegiada por Souriau. Na verdade, a filosofia não é 
um exemplo como os outros, pois os filósofos só fazem isso: 
instaurar cosmos.80 Toda filosofia é uma instauração cosmo- 
lógica. O filósofo peneira e purifica o caos. Ele o organiza. 
Ele tenta fazer um mundo novo, quebrando as estruturas

belga Dupréel (1879-1967) é a figura central da chamada escola "de Bruxelas”. 
Seus trabalhos mais importantes tratam da noção de convenção, de consoli
dação e de intervalo.

78 Dupréel insiste claramente nesse ponto, pois se trata de encontrar “na con
venção as características daquilo que é considerado como formal. A conven
ção é uma forma ou um sistema de formas, algo de distinto e de relativamente 
independente do fundo contínuo de atos, de objetos e de circunstâncias, no 
qual ela está inserida, Uma filosofia que dá à noção de convenção uma po
tência explicativa nas questões fundamentais é um formalismo** (Ibid., p. 14).

79 Ibid., p. 257 e 251: “O que o processo apresenta de maís notável para quem 
0 examina é a produção de algo de novo. Há nos conseqüentes um acréscimo 
irredutível em relação aos antecedentes..

80 OD, 42: “A verdadeira filosofia é tio mínimo instauração, pois ela é obrigada 
a criar o ponto de vista do qual a totalidade viva, concreta e variada dos dados 
sob nossa responsabilidade é apreensível em unidade arquitetônica”.
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antigas em prol de uma nova cosmicidade" (IP, 51). Os filó
sofos também partem de uma base informal que conduzirão 
até a mais alta formalidade. O discurso filosófico “vai de um 
mínimo, o ser indeterminado, simples entium entitas, ao ser 
inteiramente determinado, isto é, completamente desenvol
vido, que é o máximo do ser” (IP, 93). O ato instaurador, o 
“gesto” propriamente filosófico, é essa nova organização me
tódica das existências, a rede de relações que elas constituem 
progressivamente, e a maneira pela qual elas se limitam e se 
consolidam mutuamente em um cosmos (IP, 402Sl). O filó
sofo não pode se limitar aos microcosmos revelados atra
vés dos “instantes abençoados ou dos minutos ardentes" (IP,
394) que descrevíamos ainda há pouco. “Não é mais o caso 
de nos precipitarmos para uma consolidação momentânea e 
aguda de um instante, mas sim de nos instaurarmos junta
mente com os outros em uma conexão complexa e rica" {IP,
395). Trata-se de tirar um cosmos do caos e dar a ele um 
lugar estável.

Isso não significa que Souriau renuncia ao perspectivismo, 
pelo contrário. Cada cosmos é a expressão de um ponto de 
vista. Você determina um cosmos para uma certa realidade. 
Faz dele um cosmos singular; diferente dos outros. Você es
tabelece um cosmos que não é o ser visto sob determinado 
angulo mas sim estabelecido por uma certa instauração 
onde você também se coloca. O mundo de Santo Agostinho,

8 l IP, 402: E essa é a Anarquia original: o fato de que todas as realizações 
singulares possam ser consideradas isoladamente como primeiras (no sen
tido em que o cogito carlesiano é o primeiro que podemos expor sem pedir 
mais nada). Mas todas têm em si mesmas a exigência cósmica por causa da 
rede relaciona] que desenham, e da maneira pela qual se limitam mutuamente. 
Então, elas só terão isoladamente um primeiro e fraco grau de existência Por 
isso, exigem todas juntas (e de certa forma, em coro) a realização do cosmos, a 
título de pleroma das existências singulares”.
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o de Spinoza, o de Hegel anão é o m esmo” (IP, 334). Cada fi
losofia está submetida à “leí do ponto de vista” Mas o ponto 
de vista aqui nao é o “do autor” é o princípio estrutural -  ou 
formal -  de toda filosofia, que organiza o cosmos de acordo 
com uma perspectiva que é aos poucos determinada.81 O 
ponto de vista não preexiste ao que organiza, assim como 
aquilo que organiza não preexiste a ele; os dois se desen
volvem juntos. "Aqui, o ponto de visto c intrínseco; a obra 
traz com ela, dentro dela, e através da sua arquitetura pró
pria, essa determinação do ponto de vista” (IP, 247). Souriau 
acredita ser possível até mesmo calcular os invariantes dessa 
estrutura, como para propor uma definição formal da filo
sofia.83 Temos então aqui as diversas características da sua 
filosofia: pluralismo, perspectivismo, formalismo.

Quais são esses invariantes? Primeiramente, há a lei do 
ponto de vista, que podemos chamar de lei da determinação 
ou da decisão. É a ordem que segue o desvelamento ou a 
construção de um cosmos e as decisões que ela acarreta, ne- 
cessaria mente* em todas as etapas da obra. Nem tudo pode 
entrar em um cosmos, por mais amplo que seja; é sempre 
necessário sacrificar as possibilidades.84 Em seguida, vem 
a lei de oposição significativa, que organiza as filosofias de 
acordo com uma polaridade central (o Mesmo e o Outro, 
em Platãot o pensamento e a extensão, em Descartes, a coisa

S2lP,3lO:"Meu ponto de vista, isto é,o ponto de vista queme define, e não um 
ponto de vista que procede de mim, pois cu nào seria nada sem tudo aquilo no 
qual me constituo e me consolido.„r.
83 IP, 390: "Se o leitor quU acompanhar nossa fábula um pouco pueril, mas 
estnitural,..1'.
S4 IP, 263: O acréscimo de realidade e de complexidade de um cosmos exige 

“uma queda de potencial de riquezas virtuais de um conteúdo colocado assim 
em processo de determinação”.



em si e o fenômeno, em Kant, a duração e o espaço, em 
Bergson etc.). São todas as dualidades interiores das quais os 
filósofos precisam para se constituir. Essa lei é o sinal de que 
os filósofos têm uma alma, no sentido em que foi definido 
anteriormente. Elas são animadas por uma distensão inte
rior, com tônicas e dominantes, O distanciamento do qual 
elas são capazes mede sua grandeza ou sua envergadura (ÍP, 
296). Que oposições elas poderão sustentar no seu cosmos, 
sem que ele rompa?

Segue-se, logicamente, a lei de m ediação , que consiste, jus
tamente, em preencher o espaço entre os polos em oposição, 
assim como Delacroix coloca uma pincelada de rosa entre 
um amarelo e um azul que se opõem fortemente (IP, 298). 
Não se trata de conciliar contrários, mas de criar seres inter
mediários, mistos ou medianos para povoar os intervalos. O 
caso exemplar é talvez o de Pascal, que cria um desequilíbrio 
permanente ao multiplicar as oposições de perspectivas (os 
dois infinitos, a miséria e a grandeza etc.) e que precisa de 
um centro de referência para dar estabilidade a essa verti
gem: o Cristo como ponto sobrenatural mediano -  figura 
central de um mundo desprovido de centro.®5 A essas três 
leis é preciso ainda acrescentar a lei de evasão dinâmica ou 
de térm ino (que introduz uma torção pela qual uma obra 
escapa ao próprio acabamento e abre para uma dimensão 
de outra ordem , dimensão de estranhamento que ela não 
contém, mas que a impede de se fechar sobre a própria per
feição; talvez seja a parte não escrita que prolonga toda a 
filosofia) e a lei da destruição filosófica (que supõe destruir

85 Cf. sobre esse ponto, M. Serres, Le Système de Leibniz et ses modèies 
mathématiques, PUF, 1968, II, p. 665 e seg.
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antigos conceitos saídos de outras constelações filosóficas),80 
Cada uma dessas leis -  determinação, oposição, mediação, 

evasão, destruição -corresponde a “gestos” formais que uma 
forma e um conteúdo particular vem preencher de forma 
diferente* como ilustram os exemplos tirados da história da 
filosofia. É a essas leis que a anáfora fica submetida quando 
quer instaurar um cosmos e consolidar suas partes. Quanto 
mais progride uma filosofia -  isso é válido para toda obra 
mais a questão da consolidação se torna urgente, pois o edi
fício se torna paradoxalmente mais frágil. “Cada nova opera
ção comporta um risco mais imediato» mais concreto: o de 
falsear a linha anafórica e ver se desfazer, se espalhar aquilo 
que estava se concretizando, e que pode morrer num gesto, 
por causa de um erro (...). O artista conhece bem essas an
gústias” (IP, 314). O princípio formal governa todas as for
mas da obra, até o último detalhe, e garante sua solidez,

A instauração dá uma estabilidade. Entretanto, instaurar nao 
é fundamentar. Não se trata do mesmo "gesto". Fundamentar 
é reconduzir todos os seres para uma fonte preexistente, 
doadora de verdade ou de inteligibilidade, assim como o 
sol é fonte de luz. Em si mesmo, um fundamento não é nem 
verdadeiro nem inteligível, é mais do que isso» visto que é 
a fonte de toda verdade e de toda inteligibilidade. Sob esse 
aspecto, é inseparável de uma forma imposta aquilo que ele

&6 Para uma apresentação detalhada dessas leis> cf. o artigo de F, Courtois- 
-lfHeureux, "Le philosophème et ses lois dMnstauratiori1, no volume coletivo, 
ftíÉíiiic StfiíWííH, Une ontotogie de finstauratitm, Vrin, 2015* p. 87-110, Cf. 
igualmente a retomada feita por Souriau em relação às leis da harmonia na 
música, no artigo “Sur les moyens et La portée dune esthétique de la grâce", art. 
cit., p. 100. A determinação é o som puro como tônica; a oposição é a domi
nante; a mediação é a terça maior ou menor e a evasão é a apogiatura como 

"elemento aberrantc"
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fundamenta. Ter fundamento é submeter seu pensamento 
seu julgamento, seus enunciados à forma do verdadeiro ou 
do inteligível. O fundamento impõe uma Forma preexistente 
(quando ele é transcendente), ou dita suas Condições apriori 
(quando ele se torna imanente). Em um caso, impõe uma 
forma de verdade, no outro, dita as condições de veracidade. 
A submissão pode ser feita por imitação, participação, condi
cionamento, pouco importa. O importante é que aquilo que 
foi fundamentado receba do fundamento uma legitimidade 
e uma forma que ele não tem sem o outro.

O fundamento não é apenas fonte de verdade ou de inte
ligibilidade* ele também é fonte de legitimidade. Ele nâo dis
pensa apenas a forma do verdadeiro ou do inteligível, tam
bém confere direitos, pois dá uma legitimidade às existências 
que a merecem. É a marca da sua "bondade”. Como poderia 
não ser bom” se ele legitima os seres mais merecedores, es
clarecendo-os e guiando sua conduta? Sob esse aspecto, ele 
tem força de lei; e essa força se exerce efetivamente sobre o 
fundamentado que se retorce, se curva, se volta para o fim- 
damento como um girassol para o sol. Ele recebe a parte de 
legitimidade que lhe cabe> segundo sua maior ou menor sub
missão à forma exigida pela lei. Inversamente, tudo que es
capa à ação do fundamento deve ser considerado ilegítimo, 
isto é, privado do direito de existir, considerando sua ma
neira de ser. Pois o fundamento julga menos os seres do que 
as maneiras de ser.

Em que instaurar se distingue de fundamentar? O fun
damento preexiste de direito ao ato que, no entanto, o co
loca; ele é exterior ou superior àquilo que fundamenta, en
quanto que a instauração é imanente àquilo que instaura. 
A instauração só se sustenta com seu próprio gesto, nada 
preexiste a ela -  daí a filosofia dos “gestos” de Souriau. Ou
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seja, fundamentar é fazer preexistir, enquanto que instaurar 
é fazer existir, mas fazer existir de certa  m aneira -  a cada 
vez (re)inventada.87 “Existir é sem pre existir de alguma m a
neira. Ter descoberto um a m aneira de existir, um a m aneira 
especial, singular, nova e original de existir, é existir à sua 
maneira” (IP, 367). As existências já  não recebem  a luz de 
uma fonte exterior, elas a produzem  durante o processo 
anafórico que foi traçado por elas, entre profundezas obs
curas e vértices lúcidos. O que pode confundir é que, em 
Vlnstauration p h ilosoph iqu e , Souriau vê no ato de funda
mentar um gesto instaurador. Mas é justam ente porque foi 
preciso colocar prim eiro a preexistência do fundam ento, 
instaurá-la com um “gesto” Isso faz da filosofia uma “arte”, 
para Souriau. Na origem de cada sistema, um grande gesto 
que desvela a sua arquitetura.88 Os filósofos são criadores de 
preexistências necessárias.

Se esses gestos são importantes, não é apenas porque eles 
instauram novos modos de existência, mas sim porque são 
criadores de direito. É em virtude da amplitude desses gestos, 
e não de um fundamento exterior, que um modo de existên
cia conquista sua legitimidade. Um modo de existência se

87 Em Chercher une phrase (Bourgois, 1991), Pierre Alféri esboça uma teoria
da instauração literária muito próxima de Souriau, que ele opõe à lógica filo
sófica do fundamento, p. 14: “O gesto instaurador toma a forma de um retro
cesso. Mas a retrospecçâo não é aqui uma fundação; a origem que ela atinge 
não é um fundamento. Um fundamento é descoberto, retrospectivamente, du
rante um exame É um anterior absoluto (...). Em literatura, a retrospecção
é nela mesma ativa, instaurador a”.

88 IP, 229: "Quanto a esses gestos, uma coisa é certa: quanto mais o pensa
mento filosófico é genial, mais $imples eles são: grandes ações que erguem um 
universo ainda em confusa poeira, e o apresentam sucessivamente, a cada voo, 
a uma nova forma a ser determinada e arquitetada. Grandes gestos informa
dores*’. Mais adiante, Souriau descreve as categorias filosóficas como gestos de 
pensamento” (IP, 297).
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justifica por si mesmo, ou melhor, ele é justificado pelo gesto 
imanente que aumenta sua realidade. Se Souriau prefere os 
termos instituir ou instaurar -  que pertencem  tanto à filo
sofia do direito quanto à filosofia da arte -> é na medida em 
que certas existências reivindicam o direito à outra maneira 
de ser que as torna mais reais: “todo ser se coloca assim ele 
mesmo em proporção, e do fato de seu direito intrínseco ao 
ser (IP, 402). Instaurar é fazer valer esse direito, promovê-lo. 
É legitimar uma maneira de ocupar um espaço-tem po. Mais 
uma vez, a legitimidade não mais repousa sobre um funda
mento exterior ou superior, é cada existência que a conquista 
por um acréscim o da sua realidade. Ela é conquistada à me
dida que uma existência afirma e desvela sua arquitetura, se 
enriquece de determinações e ganha em "lucidez”.

A partir de então, instaurar é como se tornar o advogado 
dessas existências ainda inacabadas, seu porta-voz, ou me
lhor, seu porta-existência. Carregamos sua existência como 
elas carregam a nossa. Compartilhamos com elas a mesma 
causa , contanto que possamos ouvir a natureza das suas rei
vindicações, como se exigissem ser amplificadas, aumentadas, 
enfim, tornadas mais reais. Ouvir essas reivindicações, ver 
nessas existências aquilo que elas têm de inacabado, é for
çosamente tomar o partido delas. É o que significa entrar no 
ponto de vista de uma maneira de existir, não apenas para 
ver por onde ela vê, mas para fazê-la existir mais, aumentar 
suas dimensões ou fazê-la existir de outra maneira. “A arte e 
a filosofia têm isso em comum, que uma e outra visam co
locar seres cuja existência se legitima por si mesma, através 
de uma espécie de demonstração luminosa de um direito à 
existência que se afirma e se confirma pelo brilho objetivo, 
pela extrema realidade do ser instaurado...” (IP, 67). Souriau 
vê o artista, o filósofo ou o pensador como o advogado de
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existências fracas, todas essas existências que reivindicam 
existir de outro modo ou conquistar mais realidade.

Se Souriau volta sempre para esses fenômenos no limite 
da existência, é porque não lhes damos a devida importância. 
Talvez ele esteja se dirigindo aos seres cuja existência nunca 
é garantida» aqueles que, de um modo ou de outro, estão pri- 
vados do direito de existir? Se ele retorna à pergunta: o que 
é a arte da filosofia como ars magna?, é justamente porque 
a filosofia sabe instaurar seres de pensamento como m os
tram todas as entidades que ela cria: as Ideias de Platão, a 
substância de Aristóteles, o cogito de Descartes, as mônadas 
de Leibniz etc. A alegação do filósofo -  mas que vale para 
todo criador -  é sempre a mesma: através dessas aparências, 
através dessa coisa aparentemente insignificante, existe uma 
alma, uma grandeza de alma, existe uma entidade.

Tudo se resume a isso: tornar-se real. E tornar-se real é 
tornar-se legítimo, é ver sua existência corroborada, consoli
dada, sustentada no próprio ser. Sabemos que a melhor ma
neira de solapar uma existência é fazer de conta que ela não 
tem nenhuma realidade. Nem mesmo se dar ao trabalho de 
negar, apenas ignorar. Nesse sentido, fazer existir é sempre 
fazer existir contra uma ignorância ou um desprezo. Temos 
sempre que defender o sutil contra o grosseiro, os planos 
de fundo contra o ruído do primeiro plano, o raro contra 
o banal, cujo modo de conhecimento tem como correlato a 
mais espessa ignorância. “O banal é o pior de tudo” já dizia 
Henry James.89 Podemos ficar surpresos que existam filoso-

89 Ou ainda.; “Encontro mais vida naquilo que é obscuro, naquilo que se pres
ta à interpretação do que no barulho grosseiro do primeiro plano. Citado por 
T. Todorov na introdução de Nouvelles, A ubiert-Flam m arion, 1969, p. 16. Cf. 
igualmente Souriau: “Sabemos o quanto é opaca, sem profundidade, sem in 
timidade, sem ecos interiores, a existência cotidiana nos seus momentos mais
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fias do banal, mas» em todo caso, não ficaremos surpresos 
que elas neguem tudo que saia do seu padrão.

Duvidar de uma existência não é apenas suspender pro
visoriamente a realidade de um ser, é questionar a legiti
midade dessa existência. Duvidar é questionar um direito. 
Duvidamos menos da existência de uma coisa do que do 
seu direito de existir. Por isso a dúvida é ao mesmo tempo 
ineficaz e devastadora. Ineficaz porque não impede as coi
sas de existirem, devastadora porque as priva de realidade 
(isto é, do seu direito de existir). Em Souriau, a dúvida deixa 
de ser uma operação puramente metódica, à maneira de 
Descartes ou Husserl, ela adquire a performatividade de 
um julgamento ou de uma acusação: ela reduz certas exis
tências ao estado de fantasma, privando-as da realidade. 
Consequentemente, ela é aquilo contra o qual toda existên
cia tem que lutar para se colocar.

Podemos medir isso através da descrição de Souriau sobre 
a chegada da primavera. Se ele escolhe o momento exato 
no qual a primavera ainda não existe com força* é justa
mente porque ela deve triunfar sobre a presença do inverno. 
Esperei bastante por essa primavera! Quase duvidei que ela 
ainda pudesse existir. Se agora ela triunfa, isso é uma vitória 
sobre a dúvida e a ausência, Se ela diz: a beleza do mundo não 
é uma palavra vã, é que ela está testemunhando contra essa 
dúvida. Então, seu testemunho clama e supõe essa mesma 
dúvida. Força finalmente liberada, ser enfim realizado, ela se 
desprende desse fundo obscuro de toda essa ausência” (DME,

difíceis de viver e que nos desprendem com mais eficácia da vontade de viver. 
A experiência poética abre repentinamente aquilo que estava assim fechado, 
ac atado, pelicuiar* e o desdobra etn mil respostas do ser a si mesmo, em todas 
as suas vazes, superpostas e concertantes11 (“Le langage poétique comme fait 
ímerpsychiqüe" em Poèúe et langage, Maíson du poète, Bruxeias, 1954, p. 208},
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115-116), Cada momento privilegiado não possui apenas 
uma armadura formal através da qual cores, linhas e luzes 
compõem uma frágil relação, ele possui também uma força 
afirmativa que testemunha a favor da própria existência e da 

“beleza do mundo”.
Estamos talvez tocando naquilo que, para Souriau, faz a 

essência da arte: criar é antes de tudo testemunhar. Os cria
dores, os filósofos, são testemunhas.510 Cada obra é obra de 
uma testemunha (que nao se confunde com seu autor). “Não 
se trata de uma testemunha fortuita, leitor ou recitante, mas 
da testemunha ideal e interior que a obra institui para se 
constituir em relação a ela; e com a qual será preciso que 
toda alma, em contato com a obra, identifique-se mais ou 
menos: e até mesmo a do autor não escapará a essa exigência” 
(IP, 252). Compreendemos que o ponto de vista seja definido 
por Souriau como “ponto testemunhai” Cada criador de 
existência testemunha a favor daquilo que ele cria, à maneira 
de uma defesa pro domo. Cada uma das suas “obras” sustenta 
a causa de novas entidades. Testemunhamos sempre a favor 
da “beleza do mundo”, a favor da sua inteligibilidade e da 
sua cosmicidade”, revelando novos seres. É preciso toda uma 
arte para fazer ver aquilo que vimos. Nesse sentido, fazer ver 
é convocar uma testemunha. Todos os homens são testemu
nhas, em um momento ou outro, de um instante de esplen
dor ou de verdade, mesmo fugidio.

Mas só se tornam advogados aqueles que decidem teste
munhar a favor dessas belezas ou dessas verdades, que com
partilham os momentos “prerrogativos” ou os modos de

Atest" ^ 1  reS^e*t0 ‘Garantido seu acabamento,ela éum absoluto,
ont/ ^m.Un^a ^ue e*a comporta é uma testemunha essencial: um lugar formal

e o o homem pode vir se instalar...” e também, IP, 9.
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e x is tê n c ia s  cuja realidade eles querem promover. Aparecer, 
para Souriau, é sempre comparecer ou fazer comparecer, 
não só porque não aparecemos nunca sozinhos, mas porque 
somos sempre testemunha ou advogado num caso em cur
so.91 Pensemos no exemplo daquele homem que entra em 
contato, na obscuridade, com uma árvore cuja existência ele 
conhecia em pleno dia: “Posso bater nessa árvore, estou ba
tendo nela. Eu a estou forçando a atestar sua presença É 
um testemunho arrancado da presença universal forçada a 
comparecer sob a forma da casca de uma árvore, sob minha 
mão. Ela foi forçada a se inscrever no âmbito do meu pensa
mento confuso e inquieto, esse ser fraco. E meu pensamento 
se fortaleceu e se apoiou no testemunho. Ele se constituiu 
com ele e nele” (IP, 239-240).

A árvore e o homem com partilharam  a mesma causa, 
no sentido em que se apoiam mutuamente para existir. O 
homem sustenta a existência da árvore assim como a ár
vore sustenta a existência do homem e do seu pensamento, 
esse “ser fraco” Aqui não há nenhuma reversibilidade carnal, 
mas uma edificação mútua, a produção de uma consistên
cia efetiva entre dois seres. Existir e fazer existir participam 
de um mesmo processo que faz da instauração um processo 
necessariamente mútuo -  o processo que edifka mutua
mente Cervantes e Dom Quixote, Leibniz e a monadologia, 
Thompson e o elétron etc., cada um segundo o próprio modo 
de existência. Cada um é testemunha da alma do outro. Para 
Souriau, uma alma nunca existe sozinha, ela existe porque 
faz existirem outras. E essas outras, porque fazem existir

91  Cf. IP, 240: “... é sempre um amplo conjunto, de caráter cósmico, levado a 
comparecer orientando-se por um ponto mais ou menos lúcido e que pode
mos chamar de testemunhai. Esse ponto testemunhai pode servir para desig
nar e denominar concretamente um ponto de vista”
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correlativamente a primeira. Só existimos sendo advogados 
<je outras almas -  inclusive da nossa, concebida como o cres
cimento de si ao qual aspiramos. Só nos tornamos reais ao 
tornar mais reais outras existências. “Nesse mesmo instante 
que passa, terei outro meio de me agarrar ao ser e de me rea
lizar, a não ser realizando em mim, comigo, esse instante?; a 
nào ser fisgando esse instante e forçando-o, ele mesmo nele 
mesmo, a gritar muito alto seu nome”? (IP, 369).

Há um ponto essencial sobre o qual Souriau insiste: a so
lidariedade da obra e do criador, na medida em que eles se 
fazem existir um através do outro. A obra aumenta, final
mente, sua realidade enquanto cresce a alma do criador pela 
perspectiva aberta pela obra. A alma cresce através da obra, 
enquanto que a obra passa a existir para e por ela mesma 

-  são duas “monumentalidades” que, no melhor dos casos, 
chegam à plena posse delas mesmas como fazem as coisas. 
Não chega a ser uma relação simbiótica, vimos que Souriau 
invoca um verdadeiro parasitismo espiritual, mas é para 
melhor marcar a autonomia à qual finalmente a obra chega, 

“Devemos dizer que D ante usou na Divina comédia as expe
riências do seu exílio, ou foi a Divina comédia que precisou 
do exílio de D ante? Quando Wagner se apaixona por Matilde, 
nâo teria sido Tristão que precisou de Wagner apaixonado? 
[...]. Todas as grandes obras tomam o homem por inteiro, e o 
homem nada mais é do que o servidor da obra, esse monstro 
a ser alimentado. Cientificamente falando, podemos falar de 
um verdadeiro parasitismo da obra em relação ao homem,”91 

A obra começa sendo o fantasma que assombra a alma do 
artista antes que a relação se inverta e que o artista se torne 
o pálido fantasma de uma obra logo autônoma, exuberante

92. DME,“Du mode d’exístence de loeuvre à faire,p. 209.
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e plenamente real -  como na novela de Henry James, A vida 
privada. É novamente o signo de um profundo pensamento 
da posse. Ter uma alma é possuir a si mesmo ou aspirar à 
posse de si mesmo, à posse de virtualidades que nos reali- 
zam e nos tornam autônomos. Mas é também ser possuído 
por essa perspectiva, no sentido, dessa vez, de que somos 
assombrados por outra alma. Possuir diz respeito apenas às 
almas. Os mais materialistas sabem bem disso, só possuímos 
ou somos possuídos por uma alma, a mesma que atribuímos 
às coisas e aos seres. Só o espiritualismo pode pensar a posse,

Se existe um autor próximo de Souriau, seria Hofmannsthal, 
que foi sensível ao pluralismo existencial do qual fala Souriau 
e, principalmente, às existências menos garantidas, mais apa
gadas, como uma injustiça própria a todas as épocas. “Esse 
é o mistério, um dos mistérios que compõem a estrutura de 
nosso tempo: nele tudo está lá ao mesmo tempo, sem estar lá. 
Ele está cheio de coisas que parecem vivas e que estão mortas, 
e cheio daquelas que se passam por mortas e estão extrema
mente vivas (...). Esse tempo está doentiamente cheio de pos
sibilidades irrealizadas e, ao mesmo tempo, repleto de coisas 
que parecem existir apenas para a vida que elas encerram e 
que, no entanto, não têm vida em s i”Si É como uma injustiça 
própria de cada época, que ela preencha o mundo de coisas 
sem alma (e sem interesse) e que ela seja, ao mesmo tempo» 
rica de possibilidades irrealizadas. O que constatamos é esse

93 H. von Hofmannsthal, Lettre de Lord Chandos et autres essais, Gallimard, 
col, “Du monde entier”, 1980, p. 134 e p. 137-138, sobre a época presente: “Nela, 
vibra um leve vestígio crônico. Muitas coisas que estâo nela se manifestam 
apenas para um pequeno número, e muitas coisas estão ausentes, mas muitos 
acreditam que elas estão ah. Os poetas gostariam, às vezes, de se perguntar se 
eles estão ali, se eles são reais, de algum modo, para sua época-.’’
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desiquihbrio, doença ou “vertigem crônica» que cria um
transtorno permanente nos modos de existência Aquele Z  
quer dar mais reahdade a essas existência, n eg lig en cia  
compartilha desse transtorno. Ele se assemelha ao fantasm 
ou ao espectro. O poeta está ali onde parece não estar e está 
sempre em outro lugar que não é aquele onde pensamos que 
ele está. Estranhamente, ele mora na residência do tempo
embaixo da escada, ali onde todos têm que passar por ele'
sem que ninguém o perceba,”9*

Desse ponto de vista, o mais surpreendente é o conjunto 
das1 Lettres du voyageur à son retour”. São as cartas de um 
homem que volta para a Alemanha depois de vinte anos de 
exílio e de viagens, durante os quais a Alemanha representou 
o papel de uma terra natal. Ela era uma espécie de duplo es
piritual de todos os países percorridos; cada acontecimento 
vivido, na Espanha, em Montevidéu, ou em outro lugar, tecia 
fios com aquela estranha Alemanha espiritual que ele levava 
com ele. O viajante e sua sombra. Ele estava “na Alemanha 
todas as vezes em que, no Uruguai, em Cantão ou, por úl
timo, nas ilhas, alguma coisa lhe tocava a alma”9* De volta à 
Alemanha, porém, já não encontra aquela Alemanha íntima, 
e se vê profundamente exilado, desterritorializado. De re
pente, todos os seres perdem a realidade, a vitalidade, como 
se tivessem sido afetados por uma falsidade imperceptível. 
As paisagens são cenários ruins e os homens tornaram-se ir
reais. Eles decepcionam. O viajante não consegue mais “sen
tir a razão da existência deles” “E diante do tribunal dessas

94 Ibid., p 144 e seg. e p. 147-149: “Ele nâo é capaz de considerar nada no 
mundo e entre os mundos como inexistente (...). O poeta não poderia, na 
verdade, passar por alguma coisa, por menor que seja sua aparência".

95 Ibid., p. 178.
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criancices, às quais nâo me entreguei no fundo do meu ser 
arrasto a grande Alemanha e os alemães atuais, vejo que eles* 
não se justificam e não posso prosseguir.”56 Nada mais justi
fica a existência deles, daí a irrealidade que acompanha cada 
um dos seus gestos, enquanto que todos os estrangeiros en
contrados durante essas viagens eram mais reais porque se 
duplicavam em uma ligação com uma Alemanha sonhada 
idealizada. Raramente a dupla experiência do retorno, aquele 
momento em que descobrimos que, de fato, nunca partimos, 
ao mesmo tempo em que é impossível voltar, foi descrita 
com tanta força. Não são apenas os passantes com que ele 
cruza na rua; o cabideiro e a pia de um quarto de hotel são 
atingidos pela mesma irrealidade. Vítima de um “mal de na
tureza europeia”97 o viajante que retorna é um espectro entre 
outros espectros que explora o teatro de sombras e as varia
ções modais descritas por Souriau.

Mas chega o momento da revelação, a visita a uma expo
sição onde, graças ao gênio de um pintor desconhecido, o 
mundo reencontra sua plena realidade. Tudo aquilo que está 
em cada tela torna-se real, como se aquele pintor tivesse con
seguido resolver todas as dúvidas:

Como te fazer sentir que cada ser aqui -  um ser, cada 
árvore, cada faixa de campo amarela ou esverdeada, 
cada cerca, cada caminho entalhado nas pedras, o 
jarro de estanho, a travessa de cerâmica, a mesa, o 
assento grosseiro -  destacava-se para mim como se 
estivesse regenerado do caos fecundo da nao vida, do 
abismo do não ser, de modo que eu sentia, ou melhor,

96 Ibid., p. 190.

97 Ibid., p. 194.

98



sabia que cada um desses objetos, cada uma deusa* 
criaturas tinba nascido dc unia duvula terrível .sobre 
o mundo, c sua existência, naquele instante, tlislíir- 
çava para sempre um abismo terrível, a vacuithule 
do nada! Como te fazer sentir, mesmo pela metade, 
o quanto soube falar í\ minha alma aquela língua que 
me propunha uma justificação gigantesca dos eslados 
mais estranhos e mais indissolúveis do meu liu, que 
me fazia compreender, dc repente, aquilo que eu mal 
conseguira suportar, a simples sensação em utn mo
mento de insuportável torpor, aquilo que, no entanto, 
ao experimentar tão intensamente, eu não podia mais 
arrancar de mim -  e, então, uma alma desconhecida, 
de uma força inconcebível, oferecia-me uma resposta, 
um mundo inteiro como resposta.';K

No final da carta, escrita em 1901, ficamos sabendo que o 
pintor dessa “justificação gigantesca” é Van Gogh. Não são 
justificados tanto assim os estados do eu do viajante, mas a 
existência das coisas pelas quais o eu pode existir novamente, 
pois a descoberta do viajante é que os dois têm uma rela
ção de dependência mútua: existimos pelas coisas que nos 
sustentam, assim como sustentamos as coisas que existem 
através de nós, numa edificação ou numa instauração mútua. 
Só existimos fazendo existir. Ou melhor, só nos tornamos 
reais se tornarmos mais real aquilo que existe. Sc as coisas só 
existem se vencermos a dúvida, se elas têm essa força, como 
ela não se comunicaria com aquele que experimenta a reali
dade, como ela não despertaria nele, naquele mesmo instante, 
numa justificação comum de estar no mundo?

98 Ibid., p. 197.
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Uma coisa é certa, essa legitimação não vem do sujeito

Como poderia ele, por ele mesmo» legitimar aquilo aue
. . .   ̂ Muc “pa

rece, embora seja para ele que isso apareça? De onde eJe tira
o direito de Jegitimar uma existência? Do fato de que ela 
aparece especialmente para ele? Na realidade, acontece exa~ 
tamente o contrário. É aquilo de que ele é testemunha que 
lhe confere esse direito ou, pelo menos, lhe permite aspirar 
a esse direito. É através disso que nos sentimos fundamen
tados para..., o que é exatamente o inverso de fazer do Eu 
um fundamento. Confundimos duas atitudes: aquele que se 
sente importante por ter visto e aquele que sente a impor* 
tância daquilo que viu. Uma “testemunha pode ter infinita
mente menos realidade do que aquilo que a constitui como 
testemunha” (IP,9). Acreditar no contrário é ser vítima da 
ilusão segundo a qual “esses lugares lúcidos do mundo, essas 
mônadas de perfeição singular, ao invés de terem que ser jus
tificadas em si, seriam-no apenas em relação a sujeitos cons
tituídos que as experimentariam, que as pensariam, que as 
compreenderiam nas suas afecções”99

^  Le hasard, ]cs equilibres cosmiques et les perfections singuJEèreí, arl.
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OS DESPOSSUÍDOS

Será que a existência, em algum momento,
é um bem que possuímos? 

iSão é melhor dizer que ela é uma pretensão e 
uma esperança? [ é t i e n n e  s o u r i a u ]

A anáfora é o processo pelo qual uma existência tenta con
quistar mais realidade, enquanto que a instauração é o gesto 
pelo qual ela quer afirmar um direito de existir. As duas são 
inseparáveis. A intensificação da realidade de uma existên
cia tem sempre como correlato a afirmação de seu direito 
de existir, Como esse direito não é mais atribuído por um 
fundamento soberano, é preciso conquistá-lo por outros 
meios, Mas o que acontece quando estamos totalmente des- 
possuídos do direito de existir segundo determinado modo? 
Quando não há mais nenhuma saída? Você tem o direito de 
existir, é claro, mas não dessa maneira, nem dessa outra ma
neira, nem de nenhuma maneira... A questão é tanto politica 
quanto estética. É a pergunta de Kafka, mas é a mesma per
gunta que fazem todos aqueles que, de uma maneira ou de 
outra, estão privados desse direito. O problema da existência 
não é o da sua facticidade, da sua irredutível contingência 
ou do seu absurdo. O problema é mais elementar: trata-se de 
existir reai men te.

Entretanto, há um apaT en te absurdo d o  p ro b le m a : como 
poderia a existência constituir um p ro b le m a  se ela é um
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dado irredutível? Por que buscar uma entrada na existên
cia, se estamos diretamente nela? Como se vê a Hic-„ - , . * umLussao
permanecera abstrata e vã, enquanto nâo introduzirmos ne
nhuma distinção modal. Existir com a permanência de uma 
coisa, existir de uma existência “coisificada3; segundo os ter
mos de Souriau, não basta para "colocar” a existência conce
bida segundo outro modo. Seria negligenciar toda distinção 
entre o direito e o fato. Não somos reais pelo simples fato  
de existirmos; somos reais apenas se tivermos conquistado 
o direito de existir. Podemos descrever os existentes como 

“jogados” no mundo, invocar seu ‘ ser-no-mundo" Mas como 
fazem aqueles que não encontram a entrada que os faz "se
rem-no-mundo”? Eles não se sentem jogados no mundo, e 
sim rejeitados, expulsos pela própria realidade. Ou então a 
parte que está-no-mundo não lhes pertence mais, o mundo 
os despossuiu antecipadamente. É a situação do celibatário 
de Kafka; “Tenho apenas meus passeios para fazer e dizem 
que isso deve bastar, por outro lado, não existe ainda lugar no 
mundo onde eu possa fazer meus passeios”100

O celibatário kafkiano é um homem sem mundo porque 
também é um homem sem família -  no sentido de que é in
capaz de “fundar1’ uma família.101 Ele nâo está no fundamento 
de nada e nada pode “fundar”. Ele é exatamente o inverso da 
figura do pai de família, na famosa Carta ao pai. O pai apa
rece ali como a encarnação da figura autoritária fundadora, 
Ele reina como déspota sobre um amplo espaço-tem po que

100 F, Kafka, Journal, op. cit.

ío i F. Kafka, Corta ao pai, op. cit,: "Por qtie entao não me casei? Havia obs
táculos específicos, como em toda parte, mas a vida consiste exatamente cm 
aceitar tais obstáculos. O obstáculo essencial, porém -  infelizmente autônomo 
em relação ao caso individual -  era que, do ponto de vista espiritual, sou ma
nifestamente incapaz de me casar”
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se estende para além do círculo familiar, "Da tua poltrona 
tu governavas o m u n d o . Ele tem não só todos os direitos, 
mas dispensa-os arbitrariamente em função de seus humo
res: direito de falar, direito de casar, direito de pensar etc. O 
filho celibatário é com o o simétrico inverso do pai. Se o pai é 
forçosamente pai de família, então o filho, também forçosa
mente, não tem família. Sem ascendentes nem descendentes, 
ele está destinado ao celibato.

Ou ainda: o celibatário é um filho deserdado. Ele é sozi
nho, sem nenhum círculo, sem posses, privado dos direitos 
mais elementares. No mapa do mundo, ele ocupa um ponto 
minúsculo, quase invisível. Ele vive num espaço cada vez 
mais exíguo e o tempo perde toda continuidade e se reduz 
a uma sucessão de instantes. Ele é tão pouco real que nem 
tem mais certeza de ter um corpo. “Mas uma vez que eu não 
estava seguro de coisa alguma, como precisava obter de cada 
instante uma nova confirmação de minha existência e não 
possuía nada de um modo próprio, indubitável, exclusivo, 
decidido apenas por mim -  um filho deserdado, na verdade 

- ,  era natural que até a coisa mais próxima, o próprio corpo, 
se tornasse incerto para mim.”102 O que resta, então, ao celi
batário, ele que não tem mais tempo nem espaço, nem pensa
mento nem linguagem?103 Ele vive em um mundo onde está

102 Ibid.
103 Carta ao pai: A mínima ideia é impedida, “desde o início gravada pelo
l$eu] juízo desfavorável”, de seu pai despótico, ao mesmo tempo em que sua 
fala ferida, gaguejante, acaba no mutismo. "A impossibilidade do intercâmbio 
tranqüilo teve uma outra conseqüência na verdade muito natural: desaprendi 
a falar", No Diário: "... o celibatário não tem nada diante dele e, por isso, tam
bém não tem nada atrás. No instante, isso não faz diferença, mas o celibatário 
sá tem o instante”. Cf. igualmente Diário; o celibatário, aparentemente, se 
resigna voluntariamente a ocupar no centro da sua vida um espaço cada vez 
mais limitado e, quando ele morre, o caixão é exatamente do seu tamanho,
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s s u í d o  de todos os direitos. Aliás, como poderia pos- 
suTaTguma coisa se, do ponto de vista do pai, ele não serve

para nada? t ,
Para o celibatário, a única maneira de reconquistar direi-

tos é através de um processo. A solução pode surpreender, 
pois sabem os que, para Kafka, é impossível ganhar um pro
cesso, mesmo para quem é inocente, principalmente para 
quem for in o cen te . Ter que “provar” sua inocência já é per
dê-la. Como diz Títorelli no Processo, não há absolvição real 
ou inocência recuperada* isso não passa de lenda. Então, por 
que um processo? O que podemos esperar? O processo é a 
única maneira de escapar à condenação. Enquanto ele durar, 
não somos culpados, nenhuma sentença é pronunciada: caso 
em andamento. Somos» sim, vítimas de diversas acusações, 
mas, pelo menos, não somos culpados de nada. A Carta ao 
pai seria uma tentativa de processo, ou então as cartas para 
Felice, “outro processo”, no qual alternam, indistintamente, 
acusações e autoacusações.104 Aliás, Kafka previne Milena 
sobre a Carta ao p a i:“ao ler, co m p reen d a todas as astúcias de 
um advogado, é uma carta de advogado.

O processo é, portanto, ao mesmo tempo inevitável e in
terminável. Inevitável porque ê preciso impedir que a acu
sação se torne condenação. Interminável porque o melhor a 
fazer é adiar a condenação; nunca seremos absolvidos. Esse 
é o sentido do adiamento ilimitado, exposto por Títorelli no 
Processo: “o processo não acaba, mas o acusado está a salvo 
de uma condenação como se tivesse sido absolvido”.105 Esse e

104 Cf. E. Canetti, O Outro processo -  Cartas de Kafka ft Felice, que vê nas 
cartas a Felice uni processo paralelo à redação de O Processo. Cf..- Ele tem 
consciência de abrir um processo contra ele próprio, ninguém mais tem esse 
direito...”

105 Kafka, O ProcessoT op. cit.
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t a n i b é m  um dos objetivos de Carta ao p a i . Se é preciso abrir 
um p r o c e s s o  é porque esse procedimento permite depor o 

' da sua posição soberana e suspender suas condenações 
p a s s a d a s . "[Ejsse processo terrível que paira entre nós e você, 
em todos os pormenores, por todos os lados, sob todos os 
pretextos -  processo em que você afirma constantemente ser 
juiz, embora seja, ao menos no principal (aqui deixo aberta 
a porta para todos os equívocos, que naturalmente podem 
me suceder), uma parte tão fraca e ofuscada como nós.”106 É 
preciso então agir como advogado para contestar a potência 
arbitrária do juiz -  o homem do fundamento que retira os 
direitos do indivíduo. É possível que o celibatário permaneça 
tão espoliado quanto Kafka descreve, mas, ao se tornar advo
gado, ele reconquista pelo menos o direito de pensar, de falar 
ou de escrever a favor do acusado -  que, aliás, é ele mesmo.

De certo modo, não estamos muito distantes dos perso
nagens de Beckett. Não se trata de fazer um paralelo Kafka/ 
Beckett, pois de um para o outro a situação mudou. O único 
ponto comum é que os personagens de Beckett também 
são despossuídos. Nada mais lhes pertence, Mas para eles 
a espoliação tornou-se uma aquisição, uma espécie de con
dição a priori. Eles não reivindicam mais nenhum direito. 

KE os nossos direitos? Evaporaram? Nós os perdemos? -  
Acabamos com eles”107 Em Beckett, nascemos despossuídos, 
então a ideia de processo não tem sentido. “Tive que renun
ciar antes de nascer, não pode ser de outra maneira.” Como 
cies não têm os meios de possuir a si mesmos, perguntam-se 
a quem devem pertencer. Quem os instalou naquele lugar? 
Quem cuida deles? Mais ainda: quem fala, quem pensa no

106 Carta ao pai, op, cit.

107 operando Goctot-, Cosac Naify, 2015.
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lugar deles, na sua cabeça? A única coisa que possuem são 
alguns objetos sem importância cujo inventário eles refazem

periodicamente.
Mas 3. grande mudança, em relação a Kafka, e que eles 

nem mesmo se incomodam com esse estado de espoliação. 
Têm outros problemas. O que caracteriza os personagens 
de Beckett e lhes dá uma grande força cômica é a sua pre
tensão. Embora não tenham absolutamente nada, ambicio
nam alguma coisa, Não reivindicam nenhum direito sobre 
nada, não aspiram a nenhuma posse; na maioria das vezes, 
nem mesmo compreendem o que lhes perguntam.108 Então, 
o que é que pretendem? Eles pretendem acabar com aquilo. 
Não falar mais, não ver mais, não pensar mais, não mais se 
mexer, que tudo acabe. Num dia especial, a pretensão pode 
até se tornar presunção: “Eu morreria hoje mesmo, se qui
sesse, bastaria forçar um pouco, se eu pudesse querer, se eu 
pudesse forçar”109 Só que eles nunca podem satisfazer essa 
pretensão, nem mesmo têm vontade suficiente para querer. 
Nunca conseguem ficar totalmente calados, não pensar mais 
ou não se mexer. Sempre restam fragmentos, vibrações que 
impedem de acabar com aquilo, de modo que eles nunca 
acabam de acabar, “Ainda por acabar” É por isso mesmo que 
eles são radicalmente despossuídos: não podem nem mesmo 
decidir acabar com aquilo. Essa decisão não lhes pertence, 
não mais do que o resto, de modo que têm que continuar se 
submetendo aos gestos, às vozes, às percepções que os agitam,

108 Cf. Lti Jin, em NouveUes et textes pour rien (Minuit, 1955), a cena cômica 
entre o orador político e um personagem que não entende o que querem dele, 
p, 103:“Olha só esse pobre coitado torturado e esfolada, Você vai me dizer que 
a. culpa é dele, Pergunte a ele se ele é culpado. A voz. Vai, anda logo. Então ele 
se vírou para mime me chamou. Eu aperfeiçoei minha prancha -

109 S. Beckett, Malone morret Biblioteca Azul, 2014.
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apesar de tudo. Eles descobrem  o interminável. Não é mais o 
processo que é interminável, com o em  Kafka, mas o fim.

O que impede que aquilo acabe são justam ente todas as 
entidades subsistentes que se erguem , sobressaltos, trem o
res, coceiras, d esconfortos, fragm entos de lem branças, de 
palavras, de prom essas esquecidas etc. A parentem ente, o 
universo de Beckett quer alcançar o silêncio, a imobilidade, 
o negro, o cinza ou o branco com o derradeiros limites. Mas 
o que descobrim os, na realidade, aquilo do qual seus per
sonagens são os refletores e os ressonadores, é que o negro 
nunca é total, o silêncio nunca é com pleto, a im obilidade 
nunca é perfeita. Algum a coisa persiste inexoravelm ente, 
que podem os cham ar de vitalidade, se quiserm os, um a 
força que não lhes pertence, mas à qual eles pertencem , e 
que lhes im põe um m ínim o de atividade. Com  esses perso
nagens surgem novos m odos de existência, mas o processo 
que os instaura não é mais anafórico, é catastrófico. A dis
tância não é mais aquela que vai de um m ínim o a um ex
tremo, mas a que vai de um m ínim o ao nada. O princípio de 
crescimento é substituído por um princípio de diminuição. 
Ninguém levanta, cai; e é caindo que, por decréscim o, por 
diminuição, por desprezo, surgem  novas entidades, quase 
inexistentes, quase nulas. “Luz fraca no quarto. D e onde o 
mistério. N enhum a da janela. Não, Quase nula. Nula não 
existe.”110 É preciso estar suficientem ente desprovido, ter 
perdido m uito para chegar a isso. Com o ficar comovido, a 
não ser com  trem ores, sobressaltos ou m urmúrios, com o al
cançar essas zonas onde nada nem  ninguém  vem contestar 
nossas reivindicações?

lio Sofotem Catástrofe...

109



Provável mente» essa é uma tendência que atravessa todas as 
artes, a tentativa de povoar novas entidades das zonas reputa* 
das como estéreis ou inabitaveis para a sensibilidade. As artes 
nào se chocaram com o limite das suas possibilidades, no seu 
desejo de alcançar qualidades puras e abstratas? O branco, o 
negro» o silêncio, o nada, como limites supremos que encar
nam o fim ou a quintessência de uma arte? Como instaurar 
novos seres nessas zonas, se for verdade que não existe nada 
além do branco, do negro, do silêncio ou do vazio? Quantas 
vezes já não anunciamos a morte de uma arte* sob pretexto 
de que estava atingindo seu limite intransponível? Podemos 
ver as fronteiras aparentes que se ergueram como muros: 
que música depois de Cage e seus 4*33” de silêncio? Que 
pintura depois do quadrado branco sobre fundo branco de 
Malevitch? Depois das White paintings de Rauschenberg ou 
das monocromias de Robert Ryman? Que imagens depois 
dos planos lixos ou das telas negras da videoarte? Ou depois 
de Slecp, de Wharol? Podemos multiplicar os exemplos* fre
quentemente concebidos como formas experimentais vizi
nhas de um limite intransponível.

Se houvesse uma lição a tirar de Beckett sobre o limite, 
seria que, longe de ser intransponível, eie é, ao contrário, ina- 
tiugivel. Só compreendemos isso se passarmos para a outra 
veitente> puni o lado concreto do limite. O que existe de con- 
cieio nesses graus zero, nesses estados de neutro* de ausência, 
de branco total, de cinza ou de negro definitivos? Teinos a 
unpiessào de que, nessas zonas, a percepção tem que mudar 
de Lscala. Onde certas pessoas verão apenas a abstração de 
uma qualidade pura, outras verâo a superfície refletora de 
nio\ imuitos, de deslocamentos ínfimos, induzidos por uma 
mudança de escala na percepção. O limite não mais se en- 

nuilKl qualidade abstrata, torna-se uma membrana
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viY jl  s e n s ív e l ,  André Masson definia a  tela como unia epi- 
dírme, ntas devemos dizer que todo suporte, todo material 
o vibrâtil que sua função é recolher as vibrações, mesmo as 
nuis intimas, desse limite. Perto dele tudo começa a vibrar, 
Nâo c apenas o ouvido, a pele 011 a tela. é o corpo todo que 
vibra, A imagem cinematográfica ou de vídeo também é ani
mada de variações luminosas ou cromáticas intimas que ine
vitavelmente capta, levando em conta a instabilidade da sua 
sensibilidade. Isso não se deve a uma imperfeição, mas sim 
ao tato de que cstiimos lidtituío com corpos físicos, tecnológi
cos, musicais, pictóricos etc.

O primeiro dado que relativiza a abstração do limite é a 
presença desses corpos. O concreto não é a materialidade 
dos corpos neles mesmos, mas sim o ltruído" da sua vibra
ção, um pouco como o som da voz que sai de um alto-fa
lante, progressivamente recoberto de areia, é reduzido a 
uma vibração ininteligível, em M cdiatioiis (1986), de Gary 
Hill, ou como o parasitismo dos vídeos de Nam June Paik, 
Os corpos, inclusive os corpos técnicos ou tecnológicos, não 
são mais ferramentas de reprodução ou de adaptação, mas 
sim superfícies de gravação, captores sensíveis. Gravam m o
vimentos, “ruídos"', no limite do audível ou do visível, e isso 
raz deles espécies de almas ou espíritos, mesmo quando são 
mecanizados ou industriais.’11 Não se trata mais apenas de 
criar almas, mas de compor» constituir novos corpos. Se o 
limite não pode ser alcançado, é justam ente por causa desses 
corpos. Os 4’33" de Cage são insepaníveis dos ruídos da sala 
de concertos que constituem o corpo volumoso do silêncio.

í H \er, por t\\eniplo,o que diz Hill V iola sobre câm eras: “ Thcse machines are 
k«pers otthe souk; they capture souls”  (citado por Christian Lund, Louistaru 

•Muscuni ot M odem  Art à Londres* 2 0 1 1) .
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Sobre esses 4*33” Cage declara, aliás, como Beckett, que não 
se trata de atingir o silêncio, mas que t£o fim se aproximará da
imperceptibilidade”111

O limite é inseparável de um “ruído” apesar da extinção 
da qual ele se aproxima, um ruído irredutível no sentido em 
que o definem as teorias da informação. Em vez, porém, de 
ser concebido como aquilo que perturba a transmissão da 
informação, o ruído se torna objeto de uma nova conquista, 
como o “Undersound” do qual fala Bill Viola, o ruído cons
tante do mundo que absorve todos os sons e que deve ser 
captado, mesmo sendo inaudível e ininteligível. Podemos 
também dizer que a mudança de escala torna o limite ina
cessível por causa da agitação microfísica existente na sua 
vizinhança. Inversamente, se ficarmos do lado do limite abs
trato, suprimimos os corpos. Retemos apenas sua generali
dade, uma pura qualidade monocrômica: o branco, o silêncio,
o negro, a ausência etc.

Do lado concreto do limite, tudo é, finalmente, bem ani~ 
mado: o branco é animado por movimentos, palpitações vi
brantes, como uma tempestade de neve. De modo que, a partir 
de então, instaurar consiste em criar captores, transmissores, 
detectores de movimentos. Isso não vale só para as câmeras 
que modificamos para transformar sua sensibilidade, mas 
para todas as artes, para os mobiles que captam as forças do 
vento, as energias solares, mecânicas, elétricas. Rauschenberg 
define suas monocromias brancas como “telas hipersensíveis, 
e Cage as descreve como “aeroportos de luz, de sombra e de

1 1 2  In J. Pritchett, The Music of John Cage, Cambridge University Press, U93. 
Podemos lembrar a experiência na origem de 4 ’33” que ele fez numa sa a 
perfeitamente insonorizada da Universidade de Harvard, na qual clc ouvia» 
apesar de tudo, o som agudo de seu sistema nervoso e o som grave da sua 
circulação sanguínea.
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partículas”; o negro tem seus movimentos e suas vibrações 
internas, como em Soulages, cujas composições captam as 
luzes do “Ultranegro” para além do negro. Assim como o 

“Undersound” o Ultranegro é, de fato, o momento em que o 
negro deixa de aparecer como uma qualidade uniforme e se 
torna “para além do negro, uma luz refletida, transmutada 
pela noite. Ultranegro: negro, que, ao deixar de sê-lo, torna-se 
emissor de claridade, de luz secreta, Ultranegro: um campo 
mental diferente do negro”.113 Captação m icrofísica que faz 
com que o negro, propriamente dito, torne-se “campo mental” 
e adquira uma vida espiritual. Segundo os termos de Souriau, 
captar as vibrações para dar vida à matéria, dar vida às cores 
por elas mesmas, é dar-lhes uma alma.

Isso não significa que não haja mais abstração, mas sim 
que a abstração deixa de ser um derradeiro limite para tor- 
nar-se perceptiva. O que isso quer dizer? Não mais captar 
o que surge da bruma, mas captar a própria bruma, como 
uma abstração ímanente à própria percepção. Imaginemos, 
por exemplo, uma tela onde não haja nada para olhar, nem 
mesmo uma mancha, nem mesmo um motivo qualquer, uma 
tela da qual apenas as cores subiriam como um vapor. Será o 
que acontece em Agnes Martin? É uma pintura na qual não 
há nenhum objeto, nenhuma forma para ser olhada (aliás, as 
reproduções fotográficas dão apenas uma ideia muito fraca). 
Na maioria das vezes, seus quadros representam um conjunto 
de linhas retas horizontais que estriam a tela em intervalos 
sempre regulares, como num caderno escolar. Elas compõem 
amplas grades ou quadrículas que são como o grau zero do

1 1 3  Entrevista com P. Encrevé, Beaux-Arts Magazine, Hors-série 1996, “Les 
eclats du noir”, p, 54.
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desenho ou a “inocência do espírito”1M Há ali um classicismo 
ao qual Agnes Martin volta sempre como ponto de partida 
ou de repartida.115 Mas há também a intervenção das cores, 
quase translúcidas, que, na maioria das vezes, respeitam o 
traçado das linhas, de acordo com àêgraàés ou alternâncias 
binárias. Poderíamos dizer que a platitude e a gradação das 
linhas constituem as condições de aparição e de aplicaçao 
da cor e seus cromatismos. Apesar da serenidade que se des
prende dos quadros, logo percebemos que há uma especie de 
luta entre as linhas e as cores. Encontramos, sob uma forma 
muito apurada, o combate travado por Cézanne entre a geo-

metria teimosa” da natureza que tende • *  
mesma como um  punho, e a força irradiante da cor.Z  aZ s M artin, o olho vai da linha para a cor. mas e 

Em Agn s£ destaca da Linha, ergue-se e
sempre a cor que tnu . as ,inhas? Porque
flutua com o um a bruma. Ent , p <̂  espalhando,
sem elas nào veríamos a coi : « ^  ^  
C om o na bruma, se quisermos eaptw arO T ^  ^  ^

preciso, primeiramente ist.nguir vemos a cor
saparecer. E o que acontece em ^  ^

apagando as linhas, torna . ; porque as monocro-
m onocrom ias, apesar das aPa™  ^  da sua bidimensio-
mias são opacas; não ha ^ d a  p d;dade» MaS) em
nalidade, mesmo que tenham um p ^  ^  ^  g - 0  as 

Agnes Martin, há alguma coisa p maneira como ela
linhas desaparecendo ou aparecendo. A manei

1 14 A. Martin,em Agnes Martin.opcit..p. 1M, BachelorStIvIIT Press.
1 ,  5 Sobre o "classicismo" dc Agnes Martin, cf. R. Krauss,

! I^obreesse^ponto, H. Maldiney, Regard Parole Espace, L'Ãge dliomme, p.

1 9 7 3 ,  p .  1 8 3 - 1 8 4 .
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usa as cores lhes dá uma transparência que as desmateriaiiza 
e as vaporiza até a abstração.117 Só que essa abstração nao 
apaga os corpos. É verdade que a cor não colore mais ne
nhum corpo, mas é porque ela mesma se tornou um corpo, 
translúcido e brumoso, A abstração é o corpo que se tornou 
pura cor ou a cor que se tornou corpo imaterial.

Através de todos esses exemplos» não temos mais um limite 
abstrato que represente a derradeira possibilidade de uma 
arte, e que erga um muro para separar uma arte daquilo que 
é estranho à sua suposta essência. Quando o limite se torna 
concreto, ele não separa mais as mesmas coisas; ou melhor, 
não tem mais a função de separar, pelo contrário, faz com que 
as artes se comuniquem com elementos estranhos à sua su
posta essência. Tornou-se agora um lugar-comum dizer que 
a pintura se comunica com a não pintura, a literatura com a 
não literatura, o teatro com o não teatro, a dança com a nao 
dança, como condição do seu respectivo funcionamento. A 
arte torna-se essencialmente impura. Temos agora os ruídos e 
as imagens na música, temos as fotografias, os tecidos, a ma
deira e todos os tipos de material na pintura e na escultura, 
temos as imagens, o hipertexto, a voz, recortes de textos na 
literatura etc. Todas as artes são afetadas por uma “transversa- 
lidade” e formas de reciclagem e de hibridismo que as tornam 

"multimídia”. As obras são plurimodais ou transmodais.
Assim como Varese ou Cage abrem a música para o ruído, 

Robert Ryman pode dizer, numa entrevista, que o branco 
lhe interessa, não por ele mesmo, mas porque reage com a

1 1 7  Sobre procedimentos similares no cinema, cf. G. Deleuze, Cinêtna J, 
M inu.it> 1 9 8 3 ,  p . 1 2 2 - 1 2 4 .
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madeira, a cor, a luz.I,s O branco só vale porque capta ele- 
mentos que lhe são heterogêneos, assim como diz, à sua ma
neira, Rauschenberg sobre as White pamtingx^&as não eram 
passivas, mas, digamos, hipersensíveis (...). Ao olhar para elas, 
podíamos ver, graças às sombras projetadas, quantas pes
soas havia na sala, ou a hora do dia”119 Rauschenberg é típico 
desse m ovim ento que vai do branco, do apagamento (o fa
moso Erased de Kooning Drawing), às composições mais tar
dias, verdadeiros patchworks em que se comunicam pedaços 
heterogêneos, monocromias sujas, manchadas, com meias, 
fotos, recortes de jornal... Talvez essa comunicação muito 
ativa tenha que passar pela “redução” que descrevemos acima, 
o branco, o silêncio, o negro, como graus zero.

É como se fosse uma queda da qual nao precisamos mais 
levantar. Aliás, será que poderíamos? A anáfora se torna li
teralmente catastrófica ou catáforica (no sentido em que 
anã designa um movimento de baixo para cima, e, kata, o 
movimento inverso). Ê uma maneira de limpar a percepção, 
de lavar os olhos para reencontrar a força de ver e de fazer 
ver. Senão, em vez de instaurar, apenas duplicamos, desvia
mos ou parodiamos, seremos profissionais de segunda ca
tegoria” ou do kitsch. A “catástrofe” é necessária como ponto 
de conversão do limite. Ela passa do terminus ad quem ao 
terminus a quo> quando o impossível abstrato se transforma 
em um campo de potencialidades, ou de “pregnâncias, para 
falar como Souriau.110 Mais uma vez, a redução não serve

1 18 Cf., entrevista, em www.art2 1 .org: “If 1 look at some white paneis in my 
studio, I see the white -  but I am not conscious of them being white. 'Ihey 
react whit the wood, the color, the light and with the wall itself”

1 19  Declarações recolhidas, em 1964, por C. Tomkins, em The Bride and 7/ie 
Bacheiors, Gagosian, 2014, p. 312.

120 “L’intérêt esthétique”, em Lire: Revue d esthétique 2/3,10/18,1976,  p. 20 .
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mais para alcançar a qualidade pura ou a essência (redu
ção eidética), ela permite a abertura para o essencial, isto é, 
para os elementos heterogêneos impuros, através dos quais é 
feita a experimentação (redução experimental). Por meio de 
novas arquiteturas* a arte se torna captação e composição de 
heterogêneos, em vez de caminhar, interminavelmente, para 
a sua suposta essência.

É possível que o processo anafórico, descrito por Souriau, 
inverta-se, da elevação para a queda, mas será sempre para 
admitir novas entidades, para capturá-las no momento da 
sua aparição ou do seu desaparecimento (através do ir e vir 
das possessões ou dos espólios). Os momentos mais emo
cionantes para Souriau são aqueles em que surge uma nova 
existência, como se ela estivesse saindo da bruma, e cuja rea
lidade é preciso aumentar. Ou então, ao contrário, quando se 
trata de captar a dissipação, como através da obra de Oscar 
Muüoz, que faz um profundo trabalho sobre as imagens fo
tográficas para substituí-las por espectros. Criar hologramas, 
fazer reviver retratos-fantasma num sopro, num reflexo, ou 
então submeter as imagens fotográficas a um jogo de apa
rição/desaparecimento para desfazer a instantaneidade 
da tomada e sua “realidade"; tornar suas formas líquidas e 
dissipá-las no branco* antes de fazê-las ressurgir do branco, 
como de uma profunda amnésia (cf. a série das “fotografias"), 
Munoz submete as imagens a uma modulação existencial 
onde o que importa é aparecer e desaparecer -  através de 
uma exploração dos diversos modos de existência diferen
tes da imagem fixa. Como diria Souriau, estamos entrando 
em um mundo no qual a solidez dos corpos, a clareza dos 
contornos e a fixidez das imagens se dissipam, dando lugar 
a verbos que afetam todos os modos de existência: aparecer, 
desaparecer, reaparecer.
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